
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην 
παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα 

     

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

 Σελίδα 1 από 8   



Τιμολόγιο μελέτης 

 

 Σελίδα 2 από 8   



Τιμολόγιο μελέτης 

 

 Σελίδα 3 από 8   



Τιμολόγιο μελέτης 

 

 Σελίδα 4 από 8   



Τιμολόγιο μελέτης 

 

 Σελίδα 5 από 8   



Τιμολόγιο μελέτης 

 

 Σελίδα 6 από 8   



Τιμολόγιο μελέτης 

 

 
ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ ΣΧ3.06.01 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών, ρεμμάτων ή λιμνοδεξαμενών με χρήση 
μηχανικού εξοπλισμού- εκσκαφέα τύπου Ντραγκλάϊν . Με την παράπλευρη απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6058 100%  
Εκτέλεση εκβαθύνσεων και διαπλατύνσεων κοίτης ποταμών, ρεμμάτων ή λιμνοδεξαμενών 
με χρήση μηχανικού εξοπλισμού - εκσκαφέα τύπου Ντραγκλάϊν (έργα διευθετήσεων), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, 
ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων". 
 
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
 
Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα. 
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,72 

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο λεπτά 

A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 
0,61 μέχρι 0,90 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-07-01-00. 
 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
ΝΑΠΡΣ Ζ02.03 

Σελίδα 7 από 8   



Τιμολόγιο μελέτης 

 
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα 

          
  Καστοριά        18-4-2018 

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής     

ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε 

ΚΟΤΣΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΕΚΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

          

Σελίδα 8 από 8 
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