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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Οικισμός Αγιάς: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών Κοινόχρηστων 
χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, κ.λ.π.) του 
οικισμού Αγιάς της Δ.Ε Αγιάς. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 650,00€ 
Ολογράφως:  Εξακόσια Πενήντα Ευρώ 
 
2. Οικισμός Νερομύλων: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Νερομύλων της Δ.Ε Αγιάς. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 200,00€ 
Ολογράφως:  Διακόσια Ευρώ 
 
    
3. Οικισμός Μεγαλόβρυσου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Μεγαλόβρυσου της Δ.Ε Αγιάς. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 400,00€ 
Ολογράφως:  Τετρακόσια Ευρώ 
      
4. Οικισμός Μεταξοχωρίου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Μεταξοχωρίου της Δ.Ε Αγιάς. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 400,00€ 
Ολογράφως:  Τετρακόσια Ευρώ 
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5. Οικισμός Ποταμιάς: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Ποταμιάς της Δ.Ε Αγιάς. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 200,00€ 
Ολογράφως:  Διακόσια Ευρώ 
 
6. Οικισμός Αετόλοφου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Αετόλοφου της Δ.Ε Αγιάς. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 200,00€ 
Ολογράφως:  Διακόσια Ευρώ 
 
7. Οικισμός Ελάφου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Ελάφου της Δ.Ε Αγιάς. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 200,00€ 
Ολογράφως:  Διακόσια Ευρώ 
 
8. Οικισμός Μελιβοίας: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Μελιβοίας της Δ.Ε Μελιβοίας. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 400,00€ 
Ολογράφως:  Τετρακόσια Ευρώ 
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9. Οικισμός Βελίκας: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Βελίκας της Δ.Ε Μελιβοίας. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 650,00€ 
Ολογράφως:  Εξακόσια Πενήντα Ευρώ 
 
 
10. Οικισμός Κουτσουπιάς: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Κουτσουπιάς της Δ.Ε Μελιβοίας. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 200,00€ 
Ολογράφως:  Διακόσια Ευρώ 
 
11. Οικισμός Παλιουριάς: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Παλιουριάς της Δ.Ε Μελιβοίας. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 150,00€ 
Ολογράφως:  Εκατόν Πενήντα Ευρώ 
 
12. Οικισμός Σκήτης: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Σκήτης της Δ.Ε Μελιβοίας. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 200,00€ 
Ολογράφως:  Διακόσια Ευρώ 
 
13. Οικισμός Αγιοκάμπου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Αγιοκάμπου της Δ.Ε Μελιβοίας. 
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Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 500,00€ 
Ολογράφως:  Πεντακόσια Ευρώ 
 
14. Οικισμός Σκλήθρου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Σκλήθρου της Δ.Ε Μελιβοίας. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 300,00€ 
Ολογράφως:  Τριακόσια Ευρώ 
 
15. Οικισμός Άνω Σωτηρίτσας: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Άνω Σωτηρίτσας της Δ.Ε Μελιβοίας. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 200,00€ 
Ολογράφως:  Διακόσια Ευρώ 
 
16. Οικισμός Κάτω Σωτηρίτσας: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Κάτω Σωτηρίτσας της Δ.Ε Μελιβοίας. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 400,00€ 
Ολογράφως:  Τετρακόσια Ευρώ 
 
17. Οικισμός Ομολίου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Ομολίου της Δ.Ε Ευρυμενών. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 400,00€ 
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Ολογράφως:  Τετρακόσια Ευρώ 
 
18. Οικισμός Στομίου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Στομίου της Δ.Ε Ευρυμενών. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 650,00€ 
Ολογράφως:  Εξακόσια Πενήντα Ευρώ 
 
19. Οικισμός Παλαιόπυργου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Παλαιόπυργου της Δ.Ε Ευρυμενών. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 200,00€ 
Ολογράφως:  Διακόσια Ευρώ 
 
 
20. Οικισμός Καρίτσας: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Καρίτσας της Δ.Ε Ευρυμενών. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 200,00€ 
Ολογράφως:  Διακόσια Ευρώ 
 
 
21. Οικισμός Κόκκινου Νερού: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Κόκκινου Νερού της Δ.Ε Ευρυμενών. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 400,00€ 
Ολογράφως:  Τετρακόσια Ευρώ 
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22. Οικισμός Πλατιάς Άμμου: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Πλατιάς Άμμου της Δ.Ε Ευρυμενών. 
Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 150,00€ 
Ολογράφως:  Εκατόν Πενήντα Ευρώ 
 
 
23. Οικισμός Αλεξανδρινής: Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης πρασίνου λοιπών 
Κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, νησίδες, παιδικές χαρές, δρόμους, 
κ.λ.π.) του οικισμού Αλεξανδρινής της Δ.Ε Ευρυμενών. 
 Εκτέλεση εργασιών δύο (2) φορές ανά μήνα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, δηλαδή 
σύνολο τριάντα (30) φορές. 
Τεμάχιο (Φορά) (*): ένα (1) 
Τιμή  
Αριθμητικώς: 150,00€ 
Ολογράφως:  Εκατόν Πενήντα Ευρώ 
 
 
Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδας, έχουν ληφθεί υπόψη η συνολική έκταση (σε 
στρέμματα) των κοινοχρήστων χώρων κάθε οικισμού, στους οποίους πρόκειται να 
εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες, , καθώς και οι αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν 
σε κάθε οικισμό  (εμπόδια, στροφές, κυκλοφορία, κπλ). 
 
 
(*)Στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. εμφανίζεται ως μονάδα μέτρησης 
«τεμάχιο», η οποία αντιστοιχεί σε κάθε επίσκεψη (φορά), καθαρισμού και συντήρησης 
κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου, για κάθε οικισμό. Οι εργασίες θα γίνονται  για δύο (2) φορές 
τον μήνα, για δεκαπέντε (15) μήνες δηλαδή σύνολο τριάντα φορές σε κάθε οικισμό. 
 

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%. 
 
 

Αγιά, 17/05/2022 
Θεωρήθηκε 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 
 
 

Γκουντάρας Αντώνιος 
 

Αγιά, 17/05/2022 
Συντάχθηκε 

 
 

Γουργιώτης Δημήτριος 
Προϊστάμενος του Τμήματος 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης & 
Συντήρησης Πρασίνου 
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