
   

 

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ουφλί 
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΕΒΡΟΤ 
ΔΑΑΡΦΕΙΟ ΟΤΥΛΙΟΤ  

 
ΕΡΓΟ : 

 
 
 
 

 
«ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΟΤ ΔΑΟΤ & ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΩΗ 
ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΟ ΣΗ 
ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΟ ΔΑΙΚΟ 
ΤΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑ-ΛΕΤΚΙΜΗ-
ΟΤΥΛΙΟΤ 
(ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΕΑΝΗ)» 
 

 ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : 
 
 
 
 
 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ 
ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΜΕΙΟ ΤΝΟΦΗ ΚΑΙ 
ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 
(ΠΔΕ 2019Ε27510008) 
ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 120.000 Ευρώ με Υ.Π.Α. 



   

 
 

ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ (ΠΡ) 

 

Σ 4.1.2 Ανανϋωςη κόμησ δϋντρων ύψουσ μϋχρι 4 μϋτρα 

Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ 5354 

 

Ανανϋωςη κόμησ (ςκελετοκλϊδεμα) δϋντρου ύψουσ μϋχρι 4 m, ςύμφωνα με την φυτοτεχνικό μελϋτη 

και την ΕΣΕΠ 10-06-04-01. την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η δαπϊνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προςωπικού, μηχανημϊτων και εργαλεύων, η επϊλειψη των τομών καθώσ και η 

δαπϊνη απομϊκρυνςησ των προώόντων κοπόσ και απόρριψησ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη ςε 

θϋςεισ που επιτρϋπεται. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: Εννϋα 

Αριθμητικώσ: 9,00 

 

Σ 4.1.3 Κοπό ό/και εκρύζωςη δϋντρων ύψουσ μϋχρι 4 μϋτρα 

Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ 5354 

 

Κοπό ό/και εκρύζωςη δϋντρου ύψουσ μϋχρι 4 m, ςύμφωνα με την φυτοτεχνικό μελϋτη και την ΕΣΕΠ 

10-06-04-01. την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η δαπϊνη του εργατοτεχνικού προςωπικού, των 

μηχανημϊτων και των εργαλεύων που απαιτούνται καθώσ και η δαπϊνη απομϊκρυνςησ των 

προώόντων κοπόσ και απόρριψησ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη ςε θϋςεισ που επιτρϋπεται.  

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: Έξι  

Αριθμητικώσ: 6,00 

 

Σ 4.2.1 Ανανϋωςη κόμησ ό κοπό δϋντρων ύψουσ από 4 μϋχρι 8 μϋτρα 

Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ 5354 

 

Ανανϋωςη κόμησ (ςκελετοκλϊδεμα) δϋντρου ύψουσ από 4 μϋχρι 8 m, ςύμφωνα με την φυτοτεχνικό 

μελϋτη και την ΕΣΕΠ 10-06-04-01. την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η δαπϊνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προςωπικού, μηχανημϊτων και εργαλεύων, η επϊλειψη των τομών καθώσ και η 

δαπϊνη απομϊκρυνςησ των προώόντων κοπόσ και απόρριψησ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη ςε 

θϋςεισ που επιτρϋπεται. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: Εύκοςι πϋντε 

Αριθμητικώσ: 25,00 



   

 
 

Σ 4.2.2 Διαμόρφωςη κόμησ δϋντρων ύψουσ από 4 μϋχρι 8 μϋτρα 

Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ 5354 

 

Διαμόρφωςη κόμησ δϋντρου ύψουσ από 4 μϋχρι 8 m, ςύμφωνα με την φυτοτεχνικό μελϋτη και την 

ΕΣΕΠ 10-06-04-01. την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η δαπϊνη του απαιτούμενου εργατοτεχνικού 

προςωπικού, μηχανημϊτων και εργαλεύων, καθώσ και η δαπϊνη απομϊκρυνςησ των προώόντων κοπόσ 

και απόρριψησ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη ςε θϋςεισ που επιτρϋπεται.  

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: Εύκοςι 

Αριθμητικώσ: 20,00 

 

Σ 4.5 Κλάδεμα θάμνων 

Ανανϋωςη (ςκελετοκλϊδεμα) ό διαμόρφωςη κόμησ θϊμνων, ςύμφωνα με την φυτοτεχνικό μελϋτη και 

την ΕΣΕΠ 10-06-04-02. την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η δαπϊνη του απαιτούμενου 

εργατοτεχνικού προςωπικού, μηχανημϊτων και εργαλεύων, η επϊλειψη των τομών καθώσ και η 

δαπϊνη απομϊκρυνςησ των προώόντων κοπόσ και απόρριψησ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη ςε 

θϋςεισ που επιτρϋπουν οι Αρχϋσ.  

 

Σ 4.5.2 Ανανϋωςη κόμησ παλαιών αναπτυγμϋνων θϊμνων, ύψουσ πϊνω από 1,70 m 

Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ 5353 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: Δύο ευρώ και εβδομόντα πϋντε λεπτϊ του ευρώ  

Αριθμητικώσ: 2,75 

 

Σ 4.5.3 Διαμόρφωςη κόμησ παλαιών αναπτυγμϋνων θϊμνων, ύψουσ πϊνω από 1,70 m 

Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ 5353 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: Ένα ευρώ και πενόντα λεπτϊ του ευρώ  

Αριθμητικώσ: 1,50 

 

Σ 6.5 Κοπό και απομϊκρυνςη ξυλωδών φυτών με μηχανόματα και εργϊτεσ 

Αναθεωρεύται με το ϊρθρο ΠΡ 5371 

Κοπό ξυλωδών φυτών και βϊτων πρανούσ ό νηςύδασ, με κατϊλληλα μηχανόματα ό/και με εργϊτεσ, 

ςύμφωνα με την φυτοτεχνικό μελϋτη. Περιλαμβϊνεται η κοπό όλων των ξυλωδών φυτών (Αύλανθοσ, 

Νικοτιϊνα κ.λ.π) και βϊτων που καλύπτουν την οριζόντια ό και κατακόρυφη ςόμανςη τησ οδού με 

χρόςη κατϊλληλων εξαρτημϊτων που προςαρμόζονται ςε ελκυςτόρα ό με εργϊτεσ και εργαλεύα, η 



   

 
απομϊκρυνςη από τουσ χώρουσ του ϋργου όλων των υλικών που προϋκυψαν από την κοπό και η 

απόρριψη τουσ ςε χώρουσ που επιτρϋπεται. 

Σιμό ανϊ ςτϋμμα (ςτρ.) 

ΕΤΡΩ: Ολογρϊφωσ: Ογδόντα πϋντε  

Αριθμητικώσ: 85,00 

 

ουφλύ επτϋμβριοσ 2021 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο υντϊκτησ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την αριθ. πρωτ.                          απόφαςη τησ Δ/νςησ Δαςών Ν. Έβρου 

Αλεξανδρούπολη … - … - 2022 
Ο Δ/ντόσ Δαςών Ν. Έβρου 



   

 
 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΕΡΓΑΙΨΝ 
ΕΙΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΙΑΣΑΕΙ ΟΜΟΙΑ 
ΜΕΡΗ 

ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΜΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ΤΧΟ ΜΕΡΙΚΕ ΟΛΙΚΕ 

  Έργα Πρασίνου (ΠΡ)            

1 Ανανϋωςη κόμησ δϋντρων ύψουσ 
μϋχρι 4 μϋτρα 

τεμ.    400,00     

2 Κοπό ό και εκρύζωςη δϋντρων 
ύψουσ μϋχρι 4 μϋτρα τεμ.    125,00     

3 Ανανϋωςη κόμησ ό κοπό  δϋντρων 
ύψουσ από 4 μϋχρι 8 μϋτρα τεμ.    65,00     

4 Διαμόρφωςη κόμησ δϋντρων 
ύψουσ από 4 μϋχρι 8 μϋτρα τεμ.    110,00     

5 Ανανϋωςη κόμησ παλαιών 
αναπτυγμϋνων θϊμνων, ύψουσ 
πϊνω από 1,70 m  

τεμ.    300,00     

6 Διαμόρφωςη κόμησ παλαιών 
αναπτυγμϋνων θϊμνων, ύψουσ 
πϊνω από 1,70 m 

τεμ.    200,00     

7 Κοπό και απομϊκρυνςη ξυλωδών 
φυτών με μηχανόματα και 
εργϊτεσ 

ςτρ.    693,76     
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