ΕΡΓΟ: Πρόληψη δασικών πυρκαγιών
παρόδιοι καθαρισμοί δασικών οδών
και δικτύου περιοχής ευθύνης
Δασαρχείου Μεγάρων, με ενδεικτικές
θέσεις στο «Ντουράκο Αλεποχωρίου»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.765,35 € (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
Κ.Α.Ε. 02.001.2499
CPV 772110000-2

Αριθ.πρωτ. 100095/19-082021

Κωδικός NUTS EL306 - Δυτική Αττική

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ βάσει εγκεκριμένης μελέτης)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Για απομάκρυνση δένδρων – θάμνων που η κόμη τους επεκτείνεται πάνω από το
κατάστρωμα του δρόμου και απομάκρυνση της βλάστησης από τα ανάντη πρανή
των δρόμων
(Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1004/30-04-2014 απόφαση Δ/ντή Συντονισμού & Επιθεώρησης
Δασών)
Για απομάκρυνση δένδρων – θάμνων που η κόμη τους επεκτείνεται πάνω από το κατάστρωμα
του δρόμου και απομάκρυνση της βλάστησης από τα ανάντη πρανή των δρόμων. Στις εργασίες
περιλαμβάνεται η αποκλάδωση μέχρι ύψους 2,5 μ των δένδρων που βρίσκονται στα όρια της
ζώνης σύμφωνα με τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας , η μεταφορά όλων των υπολειμμάτων
στο δρόμο και η στοίβαξή τους (1 στρ).
Α) Αραίωση - Αποκλάδωση
(115) Εργάτης υλοτόμος:

ώρες

4  21.107527

= 84,430108 €

Β) Μεταφορά – στοίβαξη υπολειμμάτων
(112) Εργάτης χωματουργός:
Σύνολο

ώρες

6  16.843762

= 101,062572 €

= 185,49268 €

Τιμή εφαρμογής = ανά στρέμμα
ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 185,50 €

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΣΕΛΙΣ 1

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ Θρυμματισμός προϊόντων καθαρισμού-κλαδεύσεων
(Εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1004/30-04-2014 απόφαση Δ/ντή Συντονισμού & Επιθεώρησης
Δασών)
Θρυμματισμός προϊόντων καθαρισμού-κλαδεύσεων προερχόμενα από ένα στρέμμα δασικής
επιφάνειας με μηχάνημα θρυμματισμού ξύλου (συνδεδεμένο με ελκυστήρα) και σκόρπισμα
υπολειμμάτων.
Α) (ATEΠ 550) ώρες

0,25 402.790001

= 100,69750025 €

Β) Μεταφορά – στοίβαξη υπολειμμάτων
(112) Εργάτης χωματουργός:
Σύνολο

ώρες

6  16.843762

= 101,062572 €

= 201,76007225 €

Τιμή εφαρμογής = ανά στρέμμα
ΕΥΡΩ Ολογράφως: διακόσια ένα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά
Αριθμητικά: 201,76 €
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η Συντάκτρια

Η Δασάρχης Μεγάρων α/α

Γεωργίου Γιασεμή
Δασοπόνος

Φράγκου Σωτηρία
Δασολόγος

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΣΕΛΙΣ 2

