ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το παρόν τιμολόγιο αποτελεί απόσπασμα του Περιγραφικού Τιμολογίου Εργασιών Έργων Πρασίνου
που εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή του και η συμπλήρωσή του με την απόφαση με αρ. Δ11γ/o/9/7/72-2013 του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και του οποίου οι γενικοί όροι και οι αναλυτικές
περιγραφές των άρθρων (που παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά) έχουν συμβατική ισχύ για την
εργολαβία που θα εκτελεσθεί με την παρούσα μελέτη.

2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ε13.3Ν Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΑ-5510
Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
2. Το ράντισμα του γηπέδου, έως τρεις εφαρμογές, με ζιζανιοκτόνο σκεύασμα.
3. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον
ψιλοχωματισμό του εδάφους.
4. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, χούμου
και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm
5. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η
κατάλληλη σποροκλίνη.
6. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας,
συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο παραγωγής
και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου.
7. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το
κυλίνδρισμα της επιφάνειας.
8. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.
9. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
10. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του
χλοοτάπητα.
11. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή
ανεπαρκές.
12. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των
μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 2.100,00 €

Ε13.4Ν Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,7 Μ
Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6812
Για την πλήρη κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και τα Π.Κ.Ε., από γαλβανισμένο
συρματόπλεγμα, με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές (κατσαρό), το
οποίο στερεώνεται σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατασκευών διαμέτρου 1 1/2’’ με τοποθέτηση των
στύλων το πολύ κάθε 2,00 μ. και στερέωσή τους με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 σε κάθε είδους
έδαφος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση της παλαιάς περίφραξης και η μεταφορά των προιόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση, η εκσκαφή των θεμελίων, το περιμετρικό τοιχίο από σκυρόδεμα κατηγορίας

C12/15 , διαστάσεων b=0.20m & h=0.30m εκ των οποίων το 0,10m θα είναι θεμελίωση, η δαπάνη
προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις σταλίες κλπ, του
συρματοπλέγματος ύψους 1,70 m, των δύο σειρών αγκαθωτού γαλβανισμένου διπλού με πρόσδεση με
γαλβανισμένο σύρμα, των πασσάλων και λοιπών υλικών, η δαπάνη προσέγγισης, εκσκαφής των οπών
θεμελίωσης, ο εγκιβωτισμός τους από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, διαστάσεων b=0.20m & h=0.30m
και η διευθέτηση της στάθμης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης, απομάκρυνσης των
προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση για απόρριψη ή χρησιμοποίηση σύμφωνα με τις
εντολές της Υπηρεσίας, η κατασκευή της συρόμενης θύρας μήκους 4,00 m και ύψους 2,00 m από
γαλβανισμένους σιδεροσωλήνες διαμέτρου 1 1/2΄΄ και γαλβανισμένο πλέγμα, τις δύο τσιμεντοκολόνες
διαστάσεων a=0,30 m, b=0,50 m & h=2.50m, η τοποθέτηση και στερέωση όλων των υλικών μεταξύ τους
και στο έδαφος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά
παραπάνω αλλά που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της κατασκευής, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη των φθορών, των απομειώσεων, των αντηρίδων και
γωνιαίων πασσάλων σύμφωνα με τα σχέδια για την έντεχνη κατασκευή της περίφραξης σε έδαφος
οποιουδήποτε είδους και οποιασδήποτε κλίσης, για βαθμιδωτή ή μη διάταξη της κατά μήκος τομής της
περίφραξης, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 26,00 €
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