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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

Σηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο αλαιπηηθνχ ηηκνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηαθνξά ησλ 

πιηθψλ κέρξη ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε νπνηαδήπνηε θαηεξγαζία απηψλ.  Δπίζεο θάζε 

εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ή φρη θαη πνπ είλαη φκσο αλαγθαία γηα ηελ ζχκθσλα κε ηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, θαιή εθηέιεζε θαη πιήξε 

απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο, φπσο θαη θάζε έμνδν κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 1
Ο

  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε κηθξό ειθπζηήξα κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε (Σ 4.8.2) 

Κνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν χςνο, κε κηθξφ ειθπζηήξα κε εμάξηεζε ριννθνπηηθήο 

κεραλήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

θνχξεκα ζε επηηξεπφκελν ρψξν κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε 

θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-04-03. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 22,50 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά   

 

Άξζξν 2
Ο

  Λίπαλζε ριννηάπεηα, ρεηξνλαθηηθή (Σ 3.4) 

Λίπαλζε ριννηάπεηα ρεηξσλαθηηθή, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-

03-00. Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη  κεηαθνξά ηνπ ιηπάζκαηνο επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ θαη ε νκνηφκνξθε δηαζπνξά ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 11,25 € 

(Οινγξάθσο): Έληεθα επξώ θαη είθνζη πέληε ιεπηά 

 

Άξζξν 3
Ο

  Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε  ρξήζε δηδαληνθηόλωλ (Σ 7.2 ) 

Ψεθαζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιεια δηδαληνθηφλα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

δηδαλίσλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-05-00. Πεξηιακβάλνληαη νη 

απαηηνχκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ ζθεπαζκάησλ, ησλ κεραλεκάησλ 

θαη ησλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ε ζήκαλζε θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 20,00 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη επξώ  

 

Άξζξν 4
Ο

  Αεξηζκόο ριννηάπεηα  (Σ 10) 
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Αεξηζκφο ησλ ξηδψλ ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 

κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-08-00. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 15,00 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα πέληε επξώ  

 

Άξζξν 5
Ο

  Αξαίωκα ριννηάπεηα (θαζαξηζκόο, thatching)  (Σ 11) 

Αξαίσκα ηνπ ριννηάπεηα (θαζαξηζκφο ηνπ thatch) κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-08-00. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 17,50 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 6
Ο

  Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα (Δ 13.2) 

Τν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1.  Τελ αθαίξεζε ηπρφλ ππάξρνληνο ριννηάπεηα θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε 

θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 

2.  Τελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε εκπινπηηζκέλεο 

ηχξθεο, πεξιίηε, ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε 

βάζνο 10-12 cm. 

3.  Τελ ηειηθή δηακφξθσζε κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε 

θαηάιιειε επηθάλεηα. 

4.  Τελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν ζθεχαζκα. 

5.  Τελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, κε νπνηνδήπνηε 

κέζν, ηνπ έηνηκνπ ριννηάπεηα. 

6.  Τελ ιίπαλζε ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 

7.  Τελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

8.  Τελ αξρηθή άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα 

κέζσ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηφρνξησλ 

πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ 

πξνθχςεη αξαηφ ή αλεπαξθέο. 

 Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-05-02-

02. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 

πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 5.500,00 € 

(Οινγξάθσο):  Πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηα επξώ 

 

Άξζξν 7
Ο  

Πξνκήζεηα άκκνπ πνηακνύ ή ρεηκάξξνπ (Σ Γ16) 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ άκκνπ απφ πνηακφ ή ρείκαξξν, απ’ φπνπ επηηξέπεηαη λνκίκσο ε 

ακκνιεςία, θαζαξήο, απαιιαγκέλεο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ θαη θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 0,25-

2,0 mm. 

Τηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
): 15,00 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα πέληε επξώ  

 

Άξζξν 8
Ο

  Δπηζπνξά ριννηάπεηα (Δ 13.1, ρεη.) 

Η εξγαζία επαλαζπνξάο ηνπ ριννηάπεηα (ζηα ζεκεία πνπ ν ριννηάπεηαο είλαη αδχλακνο ή έρεη 

θαηαζηξαθεί εληειψο) πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
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1. Τελ πξνκήζεηα ζπφξνπ ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο Υπεξεζίαο, ηε ζπνξά ηεο επηθάλεηαο κε 

ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα ζχκθσλα κε ην είδνο ζπφξνπ. Ο ζπφξνο πξέπεη λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο, πξφζθαηεο εζνδείαο, ζπζθεπαζκέλνο κέζα ζε  ζάθνπο πνπ ζα θέξνπλ ηελ 

εηηθέηα ζχλζεζεο ηνπ κίγκαηνο θαη ηνλ νίθν παξαγσγήο. 

2. Τελ θάιπςε ηνπ ζπφξνπ κε ςηιή πνηακίζηα άκκν, ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή κηθηνχ 

ιηπάζκαηνο κε ηρλνζηνηρεία θαη ην θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο 

3. Τελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν θαη εληνκνθηφλν ζθεχαζκα. 

4. Τελ άκεζε άξδεπζε θαζψο θαη ηηο θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα κε ην αξδεπηηθφ 

δίθηπν, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ, 

ηελ επαλαζπνξά ηνπ ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ δε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ. 

5. Τν πξψην θνχξεκα θαη ην θπιίλδξηζκα φηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη χςνο 10 cm. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 450,00 € 

(Οινγξάθσο): Σεηξαθόζηα πελήληα επξώ  

 

Άξζξν 9
Ο 

  Σξωθηηθνθηόλν δόιωκα ζε πάζηα (Λνπθνχκη) 

Πξνκήζεηα δνιψκαηνο κε δξαζηηθή νπζία: bromadiolone 0.005 % β/β Καζαξφηεηα: 96.9 % 

(Σπζθεπαζία ησλ 5 Kg). 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 55,00 € 

(Οινγξάθσο): Πελήληα πέληε επξώ  

 

Άξζξν 10
Ο

  Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε, θ.ιπ. θπηά  θαηεγνξίαο Π1 (Γ 

6.1) 

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο 

ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ 

απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε 

θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-05-07-00. Τα θπηά ζα 

θπηεπηνχλ ηκεκαηηθά ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 0,85 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά 

 

Άξζξν 11
Ο

  Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε, θιπ θπηά  θαηεγνξίαο Π2 (Γ6.2 

ρεη.) 

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο 

ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ 

απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε 

θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-05-07-00. Τα θπηά ζα 

θπηεπηνχλ ηκεκαηηθά ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ππεξεζία. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 2,50 € 

(Οινγξάθσο): Γύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά  

 

Άξζξν 12
Ο

  Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 (Γ1.5) 



4 

 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 

ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-09-01-00. Τν είδνο ηνπ δέλδξσλ ζα 

επηιεγεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 45 € 

(Οινγξάθσο):  αξάληα πέληε επξώ 

 

Άξζξν 13
Ο

  Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 (Γ1.6) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 

ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-09-01-00. Τν είδνο ηνπ δέλδξσλ ζα 

επηιεγεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 80 € 

(Οινγξάθσο):  Ογδόληα επξώ  

  

Άξζξν 14
Ο

  Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3 (Γ 2.3) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 

ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-09-01-00. Τν είδνο ηνπ ζάκλσλ ζα 

επηιεγεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 7,40 € 

(Οινγξάθσο): Δπηά επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

Άξζξν 15
Ο

  Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4 (Γ 2.4) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην 

ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 

απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-09-01-00. Τν είδνο ηνπ ζάκλσλ ζα 

επηιεγεί θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζία. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 14 € 

(Οινγξάθσο): Γεθαηέζζεξα επξώ  

 

Άξζξν 16
Ο

  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο ην άλνηγκα αληίζηνηρνπ ιάθθνπ πνωδώλ 

θπηώλ θαη βνιβώλ (Δ9.1)  

Η εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηε δηάλνημε ησλ ιάθθσλ θαη 

ηε θχηεπζε ησλ πνσδψλ θαη βνιβσδψλ θπηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: δειαδή ηε 

δηάλνημε ηνπ ιάθθνπ πνπ πξέπεη λα είλαη θπιηλδξηθφο, ηε θχηεπζε κε ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ 
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θπηνχ κέζα ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, ην γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, ην πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ηε ιίπαλζε θαη ηέινο ην 

ζρεκαηηζκφ ιεθάλεο άξδεπζεο. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ 

πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηάλνημε ησλ ιάθθσλ θαη ηε θχηεπζε, πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία 

θιπ. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 0,40 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά 

 

Άξζξν 17
Ο

  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 4,50-20,00lt (Δ9.5)  

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 4,50-20,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε 

ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηα ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο  

άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-05-01-00. Σηελ ηηκή 

πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ 

πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία, θ.ιπ.) 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 1,30 € 

(Οινγξάθσο): Έλα επξώ θαη ηξηάληα ιεπηά 

 

Άξζξν 18
Ο

  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 23-40 lt (Δ9.7)  

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23-40 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ 

θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηα ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 

πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο  άξδεπζεο 

θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιηζε ηεο ιεθάλεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 

ΔΤΔΠ 10-05-01-00. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε 

δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, 

δνρεία, θιπ) 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 4,00 € 

(Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξώ 

 

Άξζξν 19
Ο

  Τπνζηύιωζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ πάλω από 2,5 κ (Δ11.1.2) 

Υπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ επζπηελνχο, απνθινησκέλνπ, βακκέλνπ, 

πειεθεηνχ ζην θάησ άθξν, πηζζαξηζκέλνπ κέρξη χςνπο 0,50κ, απφ θαηάιιειε μπιεία. Σηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ παζζάινπ, νη δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κηθξνυιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ θαηαθφξπθε έκπεμή ηνπ ζε βάζνο 0,50 κ ζε νπνηνδήπνηε είδνο εδάθνπο θαη κε νπνηαδήπνηε 

θιίζε θαζψο θαη ε πξφζδεζή ηνπ δέλδξνπ ζ’ απηφλ κε θαηάιιειν κέζνλ. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 4,00 € 

(Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξώ 

 

Άξζξν 20
Ο

  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή κεραλή (Σ4.8.1) 

Κνχξεκα ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν χςνο, κε ριννθνπηηθή κεραλή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο απνκάθξπλζεο απφ ην έξγν ζε επηηξεπφκελν ρψξν ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

θνχξεκα, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-04-03. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 27,50 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 21
Ο

  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε κηθξό ειθπζηήξα κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε (Σ4.8.2) 
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Κνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν χςνο, κε κηθξφ ειθπζηήξα κε εμάξηεζε ριννθνπηηθήο 

κεραλήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο απφ ην έξγν ζε επηηξεπφκελν ρψξν ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 

10-06-04-03. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 22,50 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη δύν επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 22
Ο

  Αεξηζκόο ριννηάπεηα (Σ 10) 

Αεξηζκφο ησλ ξηδψλ ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 

κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-08-00. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 15,00 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα πέληε επξώ 

 

Άξζξν 23
Ο..

Αξαίωκα ριννηάπεηα (θαζαξηζκόο, thatching) (Σ 11) 

Αξαίσκα ηνπ ριννηάπεηα (θαζαξηζκφο ηνπ thatch) κε θαηάιιειν εξγαιείν, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-08-00. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 17,50 € 

(Οινγξάθσο): Γέθα επηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

Άξζξν 24
Ο

  Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα (Σ 7.1) 

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε εξγαιεία ρεηξφο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 

10-06-06-00. Πεξηιακβάλεηαη ε εθξίδσζε ησλ δηδαλίσλ ηνπ ρψξνπ ηνπ ριννηάπεηα θαη ε 

απνκάθξπλζε θαη απφξξηςή ηνπο ζε λφκηκα αδεηνδνηεκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ ρψξνπο. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 25,00 € 

(Οινγξάθσο): Δίθνζη πέληε επξώ  

 

Άξζξν 25
Ο

  Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά  (Δ 13.1)  

Τν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο ριννηάπεηα κε ζπνξά πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

1. Τελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ 

ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 

2. Τελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε ηεο εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, πεξιίηε, 

ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε βάζνο 10-12 cm. 

3. Τελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε 

θαηάιιειε ζπνξνθιίλε. 

4. Τελ πξνκήζεηα ζπφξνπ ηεο έγθξηζεο ηεο Υπεξεζίαο, πηζηνπνηεκέλνπ, πξφζθαηεο εζνδείαο, 

ζπζθεπαζκέλνπ ζε ζάθνπο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ ζχλζεζε ηνπ κίγκαηνο θαη ηνλ νίθν 

παξαγσγήο θαη ηε ζπνξά κε ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπφξνπ. 

5. Τελ θάιπςε ηνπ ζπφξνπ, ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή κηθηνχ ιηπάζκαηνο κε ηρλνζηνηρεία θαη ην 

θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο. 

6. Τελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν θαη εληνκνθηφλν ζθεχαζκα. 

7. Τελ ιίπαλζή ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 

8. Τελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ριννηάπεηα. 

9. Τελ πξψηε άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα κέζσ ηνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα 
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θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή 

αλεπαξθέο.  

10.Τν πξψην θνχξεκα θαη ην θπιίλδξηζκα φηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη χςνο 10 cm. 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ  

10-05-02-01. Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ 

ριννηάπεηα. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 2.000,00 € 

(Οινγξάθσο): Γύν ρηιηάδεο επξώ  

 

Άξζξν 26
Ο

  Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα  (Σ 6.1) 

Δθξίδσζε κε ηζάπα ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί,  

απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη απφξξηςή ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο. Πεξηιακβάλνληαη φιεο 

απαηηνχκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ 

γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 90,00 € 

(Οινγξάθσο): Δλελήληα επξώ  

 

Άξζξν 27
Ο

  Άξδεπζε θπηώλ κε βπηίν   

Άξδεπζε θπηνχ κε βπηίν ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-01-00. 

Πεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ επί ηφπνπ, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην 

πφηηζκα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο ζε πνζφηεηα 15 lt αλά ζάκλν θαη 30 lt ή πεξηζζφηεξν 

αλά δέλδξν. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ.): 0,0625 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ, έμη ιεπηά θαη είθνζη πέληε δέθαηα ηνπ ιεπηνύ 

 

Άξζξν 28
Ο

  Απωζεηηθό θηδηώλ 

Απσζεηηθφ θηδηψλ κε θπζηθέο νπζίεο ζε ζπζθεπαζία ησλ 0,6 Kg. 

Τηκή αλά ηεκάρην (€ /ηεκ): 14,00 € 

(Οινγξάθσο):  Γεθαηέζζεξα επξώ  

 

Άξζξν 29
Ο

  Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή ζε άιζε, 

πάξθα, πιαηείεο θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο (Σ 6.3.2) 

Βνηάληζκα θπηψλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ πεδνχ ρεηξηζηή, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-06-00. Πεξηιακβάλεηαη ε θνπή ησλ δηδαλίσλ ζην ρψξν 

κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί, ε απνκάθξπλζε απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ 

έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην βνηάληζκα θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ 

επηηξέπεηαη, ε ζήκαλζε θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο.   

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ.): 30,00 € 

(Οινγξάθσο): Σξηάληα επξώ  

 

Άξζξν 30
 Ο

  Γηακόξθωζε ζάκλωλ ζε κπνξληνύξα κε απηνθηλνύκελα κέζα (Σ 4.6.1) 

Γηακφξθσζε ζάκλσλ ζε κπνξληνχξα, ζχκθσλα κε ηελ  θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-

06-04-02. Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ 

πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη 

αξκφδηεο Αξρέο. 
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Τηκή αλά κέηξν (€ /m): 0,10 € 

(Οινγξάθσο): Μεδέλ επξώ θαη δέθα ιεπηά 

 

Άξζξν 31
Ο

 Καζαξηζκόο ρώξνπ θπηώλ ζε άιζε, πάξθα, πιαηείεο θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο 

(η.8.1.1, ρεη.) 

Σπγθέληξσζε φισλ ησλ ζθνππηδηψλ (ραξηηά, μέλα αληηθείκελα, θ.ιπ.) θαη θχιισλ, απνκάθξπλζή 

ηνπο απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη απφξξηςήο ηνπ ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-07-00. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κέζσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 20,00 € 

(Οινγξάθσο):  Δίθνζη επξώ 

 

Άξζξν 32
Ο  

Kαζαξηζκόο ηωλ 2 ηερλεηώλ ιηκλώλ ζην Κεθαιόβξπζν  

Αξρηθά νη ιίκλεο ζα αδεηάζνπλ εθφζνλ αλνηρηνχλ νη ζχξεο ζηξαγγηζκνχ. Σηε ζπλέρεηα ζα 

θαζαξηζηεί ν ππζκέλαο θαη ηα ηνηρψκαηα ησλ ιηκλψλ κε επηκέιεηα.  

Τηκή θαη’ απνθνπή (ΚΑ): 500,00 €  

(Οινγξάθσο): Πεληαθόζηα επξώ 

 

Άξζξν 33
Ο

 Κιάδεκα δέλδξωλ από μπινπξγηθό εξγνζηάζην Σζνπθαιά έωο Κεθαιόβξπζν 
Θα γίλεη θνπή ησλ θιαδηψλ πνπ έρνπλ εηζέξζεη εληφο ηνπ δξφκνπ θαη εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε 

ησλ νρεκάησλ. Τα ππνιείκκαηα ηεο θνπήο ζα απνκαθξπλζνχλ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  

Τηκή θαη’ απνθνπή (ΚΑ): 300,00 €  

(Οινγξάθσο): Σξηαθόζηα επξώ 

 

Άξζξν 34
Ο 

Βνηάληζκα κε απηνθηλνύκελν κεράλεκα ζην ρώξν ζηάζκεπζεο ζην Κεθαιόβξπζν 

(Σ 6. 4) 

Θα γίλεη βνηάληζκα θπηψλ κε ρξήζε απηνθηλνχκελνπ κεραλήκαηνο, ζχκθσλα κε ηε θπηνηερληθή 

κειέηε  θαη ηελ ΔΤΔΠ 10-06-06-00. Πεξηιακβάλεηαη ε θνπή ησλ δηδαλίσλ, ε απνκάθξπλζε ησλ 

πιηθψλ πνχ ζα πξνθχςνπλ θαη ε απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη. 

Τηκή αλά ζηξέκκα (€/ζηξ): 17,50 € 

(Οινγξάθσο): Γεθαεπηά επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

 

 

 

 

 

Καξπελήζη  26/01/2022 

 

 

Η Σπληάθηεο Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

 Ο Πξντζηάκελνο Η  Γηεπζχληξηα 

   

  

 

 

 

Βαζηιηθή Γξακκαηίθα Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνχινπ Μαξία 

Π.Δ. Γεσπφλσλ 
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