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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους χώρους

A.T. : Α-01

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή

 σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους          , σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη

και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε

επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που

προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη

μέτρων προστασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.4 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα

A.T. : Α-02

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371

Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο

μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους

χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή

τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,50

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, με μηχανικά μέσα

A.T. : Α-03

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή

εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με χρήση μηχανικών μέσων (π.χ.

αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,80

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

A.T. : Α-04

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,60

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

A.T. : Α-05

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι

δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την

πλήρη εκτέλεση της εργασίας.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

A.T. : Α-06

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,30

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt

A.T. : Α-07

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,

λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της

λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,

δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.2 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

A.T. : Α-08

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,

πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τοπου του πασσάλου, οι

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα

χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
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είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ

αυτόν με κατάλληλο μέσον.

 Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.4 Δένδρα, κατηγορίας Δ4

A.T. : Α-09

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 4  Δένδρα κατηγορίας  Δ4

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.5 Δένδρα, κατηγορίας Δ5

A.T. : Α-10

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.6 Δένδρα, κατηγορίας Δ6

A.T. : Α-11

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 6  Δένδρα κατηγορίας  Δ6

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.7 Δένδρα, κατηγορίας Δ7

A.T. : Α-12

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 7  Δένδρα κατηγορίας  Δ7

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ1.4.2 ΔΕΝΔΡΑ (Φτελιάς-Ulmus campestris, Ψευδοακακία Ροβίνια-Robinia pseudoacacia,
Λικιδάμβαρη-Liquidambar orientalis, Δρυς/Βελανιδιά-Quercus rubra)

A.T. : Α-13

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,50 μέτρων, ύψος κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου

κορμού 8-10 εκατοστών (Ροβίνια, Δρυς/Βελανιδιά) ή 10-12 εκατοστών (υπόλοιπα είδη), μαζί με τις

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής

αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά

την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη

φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ1.4.3 ΔΕΝΔΡΑ (Κουτσουπιά-Cercis siliquastrum, Σοφόρα-Sophora japonica, Κυπαρίσσι Αριζόνα
-Cupressus arizonica, Λιγούστρο-Ligustrum japonicum)

A.T. : Α-14

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,50-3,00 μέτρων (Κυπαρίσσι Αριζόνα), ύψους 2,50

μέτρων, ύψος κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου κορμού 10-12 εκατοστών (υπόλοιπα είδη), μαζί με

τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής

αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά

την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη

φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ1.5.1 ΔΕΝΔΡΑ (Μαύρη Πεύκη-Pinus nigra, Μοσχοϊτιά-Elaeagnus angustifolia, Παυλώνια-
Paulownia tomentosa)

A.T. : Α-15

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,00 μέτρων (Μαύρη Πεύκη), ύψους 2,50 μέτρων, ύψος

κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου κορμού 8-10 εκατοστών (Μοσχοϊτιά) ή 10-12 εκατοστών

(Παυλώνια), μαζί με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου,
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τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών,

τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-

00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ1.5.2 ΔΕΝΔΡΑ (Φράξος-Fraxinus excelsior, Σορβιά-Sorbus aucuparia)

A.T. : Α-16

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,50 μέτρων, ύψος κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου

κορμού 10-12 εκατοστών, μαζί με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον

τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων

μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και

μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων

σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ1.4.1 ΔΕΝΔΡΑ (Ιτιά-Salix alba, Καστανιά-Castanea vesca, Καρυδιά-Juglans regia "Chandler")

A.T. : Α-17

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,00 μέτρων και περιμέτρου κορμού 8-10 εκατοστών

(Καστανιά, Καρυδιά) & ύψους 2,50 μέτρων, ύψος κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου κορμού 10-12

εκατοστών (Ιτιά), μαζί με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του

έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων

μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και

μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων

σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ1.5.3 ΔΕΝΔΡΑ (Ιπποκαστανιά-Aesculus hippocastanum, Ταξόδιο-Taxodium distichum)

A.T. : Α-18

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,50 μέτρων, ύψος κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου

κορμού 10-12 εκατοστών (Ιπποκατανιά) & ύψους 2,00 μέτρων (Ταξόδιο), μαζί με τις δαπάνες

συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης

και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη

δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ1.6.1 ΔΕΝΔΡΑ  (Σκλήθρο-Alnus glutinosa)

A.T. : Α-19

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 2,50 μέτρων, ύψος κορμού 2,00 μέτρα και περιμέτρου

κορμού 10-12 εκατοστών, μαζί με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον

τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων

μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και

μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων

σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ2.3.1 ΘΑΜΝΟΙ (Κάννα-Canna indica (cannova f1))

A.T. : Α-20

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 0,60 εκατοστών σε γλάστρα τουλάχιστον 2,50 λίτρων,

με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής

αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά

την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη

φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ2.3.3 ΘΑΜΝΟΙ (Μυρτιά-Myrtus tarentina, Λυγαριά-Vitex agnus)

A.T. : Α-21

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 0,50 & πλάτους 0,50 εκατοστών (Μυρτιά) και ύψους

1,50 μέτρων, με περίμετρο κορμού 6-8 εκατοστών (Λυγαριά), με τις δαπάνες συσκευασίας,

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης

στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες

του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη

απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ2.3.4 ΘΑΜΝΟΙ (Μαόνια-Mahonia aquifolium)

A.T. : Α-22

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 0,60-0,80 εκατοστών και 3 κλάδων, με τις δαπάνες
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συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης

και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη

δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Δ3.3.1 ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟΙ ΘΑΜΝΟΙ (Βιγνόνια-Bignonia radicans, Γιασεμί κίτρινο-Jasminum
primulinum (mesnyi))

A.T. : Α-23

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών γλαστρωμένων με πλήρη κάλυψη του δοχείου φύτευσης από το ριζικό

σύστημα, απαλλαγμένων από ασθένειες, ύψους 1,50 μέτρου, με τις δαπάνες συσκευασίας,

φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης

στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που

θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων

φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

A.T. : Α-24

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορίας  Θ3

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,40

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.5 Θάμνοι, κατηγορίας Θ5

A.T. : Α-25

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 5  Θάμνοι κατηγορίας  Θ5

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt

A.T. : Α-26

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους,

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,10

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm

A.T. : Α-27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 20 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.12.14 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 3 in, 3 εξόδ.

A.T. : Α-28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες

γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα

προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής -

εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.12.14  Τύπος συλλέκτη  Φ 3 in, 3 εξόδ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,00

(Ολογράφως) : είκοσι επτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.2 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 1/2 in

A.T. : Α-29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8
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Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 2   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  1 1/2 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος

A.T. : Α-30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, αυτοκαθαριζόμενος, επισκέψιμος, για

πίεση  λειτουργίας από 0,6 έως 4,00 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,22

(Ολογράφως) : είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

A.T. : Α-31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση,

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η03.1.8 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 3 in

A.T. : Α-32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα),

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση,

σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ

κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

 Η03.1. 8  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 3 in

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 23,50

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.6.8 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3 in

A.T. : Α-33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.6. 8  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 3 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  7 - 14 m, με σώμα
ανύψωσης πλαστικό

A.T. : Α-34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας

ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής

προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. Σύμφωνα

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

 Η08.3.3. 1  Με σώμα ανύψωσης  πλαστικό

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.5 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 3 in

A.T. : Α-35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 5   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  3 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.11 Αισθητήρας βροχής

A.T. : Α-36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Σελίδα 17 από 23



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αισθητήρας βροχής (rain sensor) με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το εγχειρίδιο

χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.13 Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 mm

A.T. : Α-37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Μανόμετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα

σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και

δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12

A.T. : Α-38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου:

-4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β)

-με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση

-με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας

-με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων

-διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)

-με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων

-με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα

-με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων

καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων,

δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.6. 1  Ελεγχόμενες Η/Β  12

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β

A.T. : Α-39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε

άλλη απαραίτητη εργασία).

 Η09.2.13. 4  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  50 x 60 cm, 6 Η/Β

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,    μεταλλικό, διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm), πάχους
1,2 mm

A.T. : Α-40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Στεγανό κουτί προγραμματιστών,   μεταλλικό                                   , για τοποθέτηση

προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους τουλάχιστον  1,2 mm , με

αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων   ,

με στεγανοποιητικά παρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού προστασίας

τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας δεξιά ή αριστερά

ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία  τοποθέτησης.

 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Α  Διαστάσεις  40 x 30 x 20 (cm), πάχος = 1,2 mm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.4 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 5 x 1,5  mm2

A.T. : Α-41

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του

έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης

καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

 Η09.2.15. 4  Διατομή  5 x 1,5 mm2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00

(Ολογράφως) : ένα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η07.5.2 Φίλτρα νερού δίσκων, μεταλλικά, οριζόντια, ονομαστκής πίεσης 8 atm ονομαστικής
διαμέτρου Φ 3 in, ενεργής επιφάνειας 1.950 cm2

A.T. : Α-42

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Φίλτρα νερού δίσκων, μεταλλικά, με εποξειδική βαφή ή γαλβανισμένα, οριζόντια,

φλαντζωτά ή με σπείρωμα, με βανάκι καθαρισμού και υποδοχές μανομέτρου στην

είσοδο και έξοδο, ονομαστικής πίεσης 8 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων

και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η07.5. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 3 in

           Ενεργής επιφάνειας  1.950 cm2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 180,00

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η01.2.8 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 16 atm, (Φ 90)

A.T. : Α-43

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), πίεσης λειτουργίας 16 atm (SDR 13,6), κατά

ΕΝ 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατομές έως Φ32 mm.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και

μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε

τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00

Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 90

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.1 Άρδευση φυτών με βυτίο

A.T. : Α-44

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5311

Άρδευση φυτού με βυτίο σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00.

Περιλαμβάνονται η αξία και η μεταφορά του νερού επι τόπου, η σταλία του αυτοκινήτου και το

πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 15 lt ανά θάμνο και 30 lt ή περισσότερο ανά

δένδρο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,0625

(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι πέντε δεκάκις χιλιοστά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Λ6.1 ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ I, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

A.T. : Α-45

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Αντλητικό Συγκρότημα, μαζί με τον απαιτούμενο Ηλεκτρικό πίνακα.Το Αντλητικό συγκρότημα θα

περιλαμβάνει: α) Φυγοκεντρική αντλία, β) Μονομπλόκ, γ) Βάση, ενώ τα χαρακτηριστικά του θα

είναι: α) Παροχή: 42 m3, β) Ισχύς: 15 ΗΡ, γ) Μανομετρικό ύψος σε μέτρα: 50 m, δ) Πίεση: 5 atm

Ο Ηλεκτρικός Πίνακας θα περιλαμβάνει Μεταλλικό κιβώτιο διαστάσεων 50x60x21, με Ενδεικτικές

Λυχνίες τάσης στην πόρτα, Μικροαυτόματη Ασφάλεια 32 Α, με Ρελέ σε διάταξη αστέρα και δύο

Πιεσοστάτες, μαζί με τα απαραίτητα καλώδια.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του Αντλητικού συγκροτήματος, του Ηλεκτρικού πίνακα και πάσης

φύσεως εξαρτημάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ,

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00

Τιμή ανά αντλητικό συγκρότημα μαζί με τον απαιτούμενο Ηλεκτρικό πίνακα (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.540,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α09.1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι
βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)

A.T. : Α-46

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111

Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού

δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη.

 Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,20

(Ολογράφως) : είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η8.3.3.1Α Εύκαμπτος αρθρωτός βραχίονας τοποθέτησης γραναζωτών αυτοανυψούμενων
εκτοξευτήρων

A.T. : Α-47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΗΛΜ8

Εύκαμπτος αρθρωτός βραχίονας για την τοποθέτηση γραναζωτών αυτοανυψούμενων εκτοξευτήρων,

αποτελούμενος από 2 γωνίες Φις Νίπελ αρσενικό και 30 εκατοστά σωλήνα από ΡΕ 6atm Φ20,

τοποθετημένος στον εκτοξευτήρα,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)           ]
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\6128.01 Προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου οικίσκου μοτέρ διαστάσεων : 1.50
x 2.10 x 2.48m, συνολικού εμβαδού 3,15m².

A.T. : Α-48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6126

Για την προμήθεια και τοποθέτηση γαλβανισμένου χαλύβδινου οικίσκου μοτέρ διαστάσεων : 1.50 x

2.10 x 2.48m, συνολικού εμβαδού 3,15m²:

Ο κυρίως σκελετός θα αποτελείται από κοιλοδοκούς ελαχίστου πάχους 3mm και

γαλβανισμένους εν θερμώ με εμβάπτιση για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία.

Ο βοηθητικός σκελετός θα αποτελείται από roll forming machines μικρότερης διατομής

κοιλοδοκούς γαλβανισμένους και ειδικά τεμάχια για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα εξωτερικά τοιχώματα θα είναι με θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης 40mm, με αμφίπλευρη

επικάλυψη από φύλλα γαλβανισμένου χαλυβδοελάσματος πάχους 0,45mm,

εργοστασιακά βαμμένα με πολυεστερική βαφή φούρνου απόχρωσης λευκού Ral 9002.

Το δάπεδό του θα έχει επίστρωση με κόντρα πλακέ θαλάσσης WBP (weather, boil proof) κλάσης Ε1,

όσον αφορά την μη εκπομπή φορμαλδεϋδης στους χώρους του κτιρίου ή οικίσκου.

Η  τελική επικάλυψη του δαπέδου θα είναι με λαμαρίνα κριθαράκι.

Η οροφή του θα είναι από θερμομονωτικό πάνελ πολυουρεθάνης 60mm, με επικάλυψη γαλβανισμένης

προβαμμένης λαμαρίνας ορθής ραφής πάχους 0,6mm (seamed roof), για απόλυτη στεγανότητα. Η οροφή

του θα είναι ελεύθερης απορροής.

Θα έχει  μία θύρα εισόδου (1) με περσίδες αερισμού με σήτα στο κάτω μέρος διαστάσεων

1.20mx2.09m

Τα παράθυρα θα είναι είτε από αλουμίνιο είτε από PVC

Οι  Χρωματισμοί του θα είναι:

- Τοιχώματα σε χρώμα ΛΕΥΚΟ.

-Μεταλλικά στοιχεία σε χρώμα ΛΕΥΚΟ.

- Κουφώματα σε χρώμα ΛΕΥΚΟ.

Θα έχει πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνη με τους κανονισμούς εσωτερικών

εγκαταστάσεων και τις ΤΟΤΕΕ που ισχύουν, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης,

τους κανονισμούς της ΔΕΗ και του ΝΟΚ καθώς και τις απαιτήσεις τού προτύπου ΕΛΟΤ HD

384 και των ισχυουσών προδιαγραφών του ΕΛΟΤ που συμφωνούν με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 ή

βελτιώνουν τις απαιτήσεις του και θα περιλαμβάνει: Ηλεκτρολογικό πίνακα με αντηλεκτροπληξιακό

ρελέ, διακόπτη φωτισμού απλός (1),

φωτιστικά μονό 1X16Watt LED (1), πρίζες σούκο (1).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια και η πλήρης τοποθέτηση του οικίσκου

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.500,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\Β10.14 Καθιστικό σχήματος S από χάλυβα και ξύλο

A.T. : Β-01

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση καθιστικού, σχήματος S από χάλυβα και ξύλο, διαστάσεων :

 μήκος : 3320 χιλ.,  πλάτος : 2000 χιλ. Ύψος :450 χιλ.

Η κατασκευή θα αποτελείται από την βάση και το κάθισμα και θα είναι κατασκευασμένη σε μορφή

‘’S’’ .

Η βάση θα  κατασκευαστεί από χαλύβδινους κοιλοδοκούς για ορθοστάτες και χαλύβδινες λάμες για

την ένωση των δοκών με τους ορθοστάτες .

Οι δοκοί της επιφάνειας καθίσματος θα είναι εικοσιπέντε με διάσταση δοκού 120*50*800 χιλ.

περίπου, τοποθετημένοι κατά μήκος της επιφάνειας καθίσματος τύπου ‘’S’’ .

Το παγκάκι θα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε

δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο γενικότερος τρόπος κατασκευής θα εξασφαλίζουν

την καταλληλότητα του για συνεχή υπαίθρια χρήση.

 Η όλη εμφάνιση του καθιστικού θα παρουσιάζει ένα αρμονικά δεμένο σύνολο χωρίς επί μέρους

ελαττώματα.

Για τη βαφή και προστασία του καθιστικού θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες εργασίες:

• Αφαίρεση ενδεχόμενων ατελειών κατά την κατασκευή.

• Προετοιμασία των επιμέρους κομματιών για τη βαφή.

• Βαφή των κομματιών

Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα γίνει με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Το χρώμα της βαφής θα

επιλεγεί από την υπηρεσία.
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Η βαφή των ξύλινων στοιχείων θα γίνει με ειδικό οικολογικό βερνίκι.

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι

από μέταλλα θερμογαλβανισμένα όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή .

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα

φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές

συνθήκες.

 Ο προμηθευτής θα έχει πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής

διαχείρησης ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την

εγκατάσταση προϊόντων αστικού εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΝΠΡΣ ΝΒ11.3 Καλαθάκι απορριμμάτων τύπου OLBIA ή παρόμοιου τύπου

A.T. : Β-02

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλαθάκι απορριμμάτων τύπου OLBIA ή παρόμοιου τύπου

Απορριμματοδέκτης  ελλειπτικού σχήματος διαστάσεων 550χ 993mm ύψος. Κατασκευασμένος από

χαλύβδινη λαμαρίνα. Ο κάδος φέρει 2 οπές πλευρικά για την εισαγωγή των απορριμμάτων καθώς και

μία θύρα διάνοιξης.Στο καπάκι που είναι συγκολλημένο στο σώμα του κάδου, υπάρχει αφαιρούμενο

σταχτοδοχείο. Η επιφάνεια στήριξης του είναι διαστάσεων 630χ430mm.Φέρει οπές τόσο για την

αποστράγγιση των υδάτων όσο και για τη στηριξή του στο έδαφος, με βίδες. Βαμμένο ηλεκτροσατικά

στο χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Η  χωρητικότητά του θα είναι 138l περίπου.

Ο προμηθευτής θα έχει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, συστήματος

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004, συστήματος υγείας και ασφάλειας ISO18001:2007.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια

Άρθρο : ΝΠΡΣ Ν\Β10.15 Καθιστικό σχήματος Π από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα

A.T. : Β-03

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

[Καθιστικό σχήματος Π από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα

Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση καθιστικού (παγκάκι), χωρίς πλάτη, σχήματος Π, κατασκευασμένο

εξ ολοκλήρου από υψηλής απόδοσης οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας  C 30/37 ή άλλης αντίστοιχης,

πάχους 100 χιλ, διαστάσεων : Μήκος : 2000 mm , Πλάτος : 500 mm ,Ύψος : 450 mm

Το παγκάκι θα αποτελείται από ένα τεμάχιο σκυροδέματος και θα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο

τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του σε δυνάμεις και εξωτερικές συνθήκες. Τα υλικά και ο

γενικότερος τρόπος κατασκευής θα πρέπει να εξασφαλίζουν την καταλληλότητα του για συνεχή

υπαίθρια χρήση. Η επιφάνεια του σκυροδέματος στο σύνολό της θα πρέπει να μην εμφανίζει

ελαττώματα και όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι βαμμένες με ειδικό αδιάβροχο βερνίκι.]

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια

Άρθρο : ΝΠΡΣ Ν\Β19.2.2 Καθιστικό από σκυρόδεμα σε μορφή βότσαλου τύπου ΖΕΝ (δύο θέσεων)

A.T. : Β-04

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104

Καθιστικό από σκυρόδεμα σε μορφή βότσαλου τύπου ΖΕΝ (δύο θέσεων) με επίπεδη επιφάνεια στο

κάθισμα και στην έδραση, συνολικού μήκους 1300 mm, διαμέτρου/πλάτους καθίσματος 650 mm και

ύψους 410 mm  προκατασκευασμένο από υγρό σκυρόδεμα ειδικού τύπου  MAGO PETRA 1 ή παρόμοιου. Η

βάση του υγρού σκυροδέματος είναι τσιμεντοκονία, άμμος, γρανίτης και αστάρι  αναμεμιγμένα με

την κατάλληλη αναλογία νερού και πρόσθετων, τα οποία είναι υγροποιητές και λευκαντικοί

παράγοντες. Το χρώμα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Η αναλογία των υλικών θα είναι σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή. Τα προϊόντα θα έχουν πιστοποίηση από τους Ευρωπαικούς κανονισμούς
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αναφορικά με ελάχιστη αντίσταση και αντοχές UNE-EN 1015-11. Eπίσης  το σκυρόδεμα θα φέρει

προστασία βασισμένη στην εφαρμογή προϊόντων τύπου FILMAT  750 ή παρόμοιο, το οποίο θα έχει

διαλύτες βασισμένους σε σταθεροποιητικές ρητίνες και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με

την εφαρμογή του, το σκυρόδεμα θα αποκτήσει ενισχυμένο χρώμα στην επιφάνεια που θα δίνει την

εντύπωση του βρεγμένου. Συμπληρωματικά, θα εφαρμοστεί και προίόν τύπου FILMAT 783 ή παρόμοιο,

αμέσως μετά το πρώτο προϊόν για να διευκολύνει τον καθαρισμό από την απομάκρυνση λεκέδων και

graffiti. Η σταθεροποίησή του στο έδαφος θα γίνει με ειδικές ράμβους πάκτωσης (ντίζες) οι

οποίες θα προσαρμοστούν στις ειδικές υποδοχές της βάσης έδρασης και έγχυση εποξειδικής κόλλας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.05.1 Προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζιού πινγκ - πονγκ εξωτερικού χώρου

A.T. : Β-05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τραπεζιού πινγκ πονγκ εξωτερικού χώρου.

 Ενδεικτική Διάσταση: 2740 Χ 1525 Χ 760 (mm)

Πεδίο ασφαλούς χρήσης : 5800 Χ 4600 (mm)

Η επιφάνεια του τραπεζιού θα είναι  κατασκευασμένη από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας

C 30/37, πάχους 10 εκ. Το οπλισμένο σκυρόδεμα θα αποτελείται από άμμο, γαρμπίλι, τσιμέντο CEM

II 42.5 ενισχυμένο, χρωστική πράσινου οξειδίου και θα φέρει οπλισμό με πλέγμα 10 x 10 εκ. Φ 5mm

διπλό. Η επιφάνεια του τραπεζιού θα φέρει περιμετρικά λευκή γραμμή πλάτους 2,00εκ  καθώς και

μια διαμήκη που θα τέμνει την επιφάνεια σε 2 ίσα μέρη πλάτους 1εκ. Οι γραμμές αυτές θα είναι

βαμμένες στην επιφάνεια του σκυροδέματος με εποξειδική βαφή 2 συστατικών (όπως αυτή που

χρησιμοποιείται στις διαγραμμίσεις των δρόμων) ιδιαίτερα υψηλής αντοχής στον χρόνο και την

χρήση.Πάνω στο τραπέζι θα προσαρμοστεί ανοξείδωτο δίχτυ καθαρού ύψους 150 mm, μήκους 1525 mm.

Το τελικό φινίρισμα της επιφάνειας  θα είναι ματ, έπειτα από λείανση του σκυροδέματος  της

επιφάνειας και των ακμών. Όλη η επιφάνεια του σκυροδέματος θα είναι αδιαβροχοποιημένη ώστε να

μην λεκιάζει και να καθαρίζει εύκολα μόνο με νερό αλλά και να απωθεί γρήγορα το νερό της

βροχής.  Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από   οπλισμένα τσιμεντένια πόδια τριγωνικού σχήματος.

Το προϊόν θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες απαιτήσεις σε κρούση , καλή σταθερότητα  με ισχυρή

αντοχή στις καιρικές συνθήκες, υψηλό βαθμό αντοχής στη γήρανση.

Το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Ο προμηθευτής θα έχει πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικής

διαχείρισης ISO 9001:2015 για την παραγωγή, εμπορία και τοποθέτηση διακοσμητικών και δομικών

προϊόντων μορφοποιημένου σκυροδέματος.

Η τοποθέτηση του προϊόντος θα γίνει με την χρήση γερανού, το κόστος του οποίου περιλαμβάνεται

στην τιμή του παρόντος άρθρου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

ΤΡΙΚΑΛΑ       16-05-2022                

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ.Κ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.

ΜΕΤΑΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΡΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Π.Π.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΡΑΠΤΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Π. & Α.Γ.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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