
                                                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.Τ. Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Τιμ.Μον. ΠΟΣΟ
-ΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

1 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση 
τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου

1.1 Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι) m 600

1.2 Τάφροι βάθους 20 -  40 cm m 1200

2 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

στρ. 7

3 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας m2 5

4 Εγκατάσταση χλοοτάπητα

4.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στρ. 3

4.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου 
χλοοτάπητα

στρ. 1,6

5 Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή 
μικρών δένδρων

5.1 Ανανέωση κόμης  δένδρων ύψους  μέχρι 4 m τεμ. 10

5.2 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους  μέχρι 4 m τεμ. 2

6 Κλάδεμα φοινίκων

6.1 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού έως 2,5 m τεμ. 7

6.2 Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5
m

τεμ. 4

7 Κλάδεμα θάμνων

7.1 Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m

τεμ. 200

7.2 Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων 
θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m

τεμ. 500

8 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα

8.1 Διαμόρφωση θάμνων σε μπορντούρα με 
μηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι μπορντούρας

m 3000

9 Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα 
πρανών

9.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή στρ. 800

10 Βοτάνισμα χώρου φυτών για την 
καταπολέμηση ζιζανίων

10.1 Βοτάνισμα με τα χέρια στρ. 1

11 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή

11.1 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε μη φυτευμένους 
χώρους

στρ. 200

11.2 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους χώρους

στρ. 900

12 Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με στρ. 1



μηχανήματα και εργάτες 

13 Καθαρισμός χώρου φυτών

13.1 Καθαρισμός χώρου φυτών σε άλση, πάρκα, 
πλατείες και ελεύθερους χώρους

στρ. 900

14 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου

14.1 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες 
επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα,
πλατείες και ελεύθερους χώρους

στρ. 200

14.2 Απομάκρυνση ζιζανίων από πλακόστρωτες 
επιφάνειες και ρείθρα με τα χέρια

στρ. 0,5

15 Καθαρισμός χλοοτάπητα στρ. 800

16 Κοπή ξενικών δέντρων και αναβλαστήσεων 
χωρίς εκρίζωση ύψους κορμού έως 3,0 m

τεμ. 1000

17 Καθαρισμός κορμού δέντρων από λαίμαργους 
βλαστούς

τεμ. 500

18 Θερινό κλάδεμα δέντρων τεμ. 10

19 Αρδευτικά

19.1 Τοποθέτηση: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 
Φ32, 6 atm

τεμ. 1200

19.2 Τοποθέτηση:Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 
Φ20, 6 atm

τεμ. 400

19.3 Τοποθέτηση:Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 
Φ32, 10 atm

τεμ. 150

19.4 Τοποθέτηση:Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες 
Φ1΄΄, 4 εξόδων, 1΄΄ χωρίς ραφή 

τεμ. 4

19.5 Τοποθέτηση:Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, 
κοχλιωτοί, PN 16 atm,  1΄΄

τεμ. 8

19.6 Τοποθέτηση:Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, 
επισκέψιμος

τεμ. 599

19.7 Τοποθέτηση:Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με
σταλάκτες μακράς διαδρομής Αποστάσεις 
σταλακτών 33cm 

τεμ. 300

19.8 Τοποθέτηση:Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, 
στατικοί, σωμα ανύψωσης 10cm

τεμ. 45

19.9 Τοποθέτηση:Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, 
γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  7 - 14 m σωμα 
ανύψωσης πλαστικό 10cm

τεμ. 120

19.10 Τοποθέτηση:Βάνες ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm Φ 1΄΄

τεμ. 18

19.11 Τοποθέτηση:Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου
φρεατίου ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4

τεμ. 4

19.12 Τοποθέτηση:Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών  
30Χ40cm 4 ηλεκτροβανών

τεμ. 4

ΣΥΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α.  24%

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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