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 ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.02.01 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την παράπλευρη 

απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 100%  
Kαθαρισμοί κοίτης ποταμων ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, απορρίμματα κλπ χαλαρά 
υλικά με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), 
κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, 
ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων". 
 
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Επιμέτρηση σε στρέμματα επιφανείας κοίτης και πρανών που καθαρίσθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
μελέτης, με εμβαδομέτρηση της κατά τα ανωτέρω αποδεκτής περιοχής ολοκληρωμένης επέμβασης επί του 
τοπογραφικού υποβάθρου της μελέτης, με βάση στοιχεία τοπογραφικής αποτύπωσης της περιμέτρου της ζώνης 
καθαρισμού. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή όταν ο στόχος της επέμβασης είναι ποιοτικός, δηλαδή να αποκατασταθεί η 
υδραυλική διατομή του ρέμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τεχνική περιγραφή της μελέτης, οπότε 
δεν απαιτείται επιμέτρηση των ποσοτήτων των εργασιών, παρά μόνον αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος. 
 
Τιμή ανά στρέμμα επιφανείας κοίτης (στρ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 720,00 
(Ολογράφως) : επτακόσια είκοσι 

A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.03 Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 100%  
Καθαρισμοί κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς 
αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή 
μονάδας περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, 
προκειμένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή 
τους επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση 
σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές, ή 
προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική 
παραδοχή ότι ανά καθοριζόμενη επιφάνεια ενός στρέμματος προκύπτουν 50 m3 
αποξηραμένων φυτικών καταλοίπων, εκτός αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και 
τεκμηριώνεται διαφορετική ποσότητα ανά στρέμμα, ως εξής: 
= 50 m3 (ή άλλο) x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 
μεγαλύτερης από 50 cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
 
Τιμή ανά στρέμμα(στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 520,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι 

A.T. : 3 
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 
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα 

A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.4 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 

1,20 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 
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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 Ζ02.04 
Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ04.3.1 Κοπή, τεμαχισμός δένδρων οποιουδήποτε μεγέθους, μεταφορά και στοίβαξη των 

παραγομένων δασικών  προϊόντων 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 100%  
Εργασία κοπής δένδρων οποιουδήποτε μεγέθους  για την  παραγωγή δασικών προϊόντων (καυσόξυλων), που 
περιλαμβάνει την, ρίψη, την αποκλάδωση  την μεταφορά των δασικών προϊόντων από τους τόπους υλοτομίας 
μέχρι τους τόπους συγκέντρωσης αυτών, την φόρτωση επί αυτοκινήτου, την εκφόρτωση και τη στοίβαξη στις 
θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, μηχανικού εξοπλισμού και μέσων για την κοπή, ρίψη αποκλάδωση, μεταφορά και στοίβαξη στις 
θέσεις συγκέντρωσης των δασικών προϊόντων (καυσόξυλων), τον τεμαχισμό, 
απομάκρυνση των κομμένων κλαδιών και την απόρριψή τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνεται επίσης προσαύξηση της τιμής κατά 
15%, λόγω εκτέλεσης των εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο. 
 
 
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 1 
Μεγάλων δένδρων,  σε κοίτη, όχθη ρεμάτων κλπ 
Κοπή, τεμαχισμός δένδρων οποιουδήποτε μεγέθους, μεταφορά και στοίβαξη των παραγομένων δασικών προϊόντων 
Τιμή ανά Χωρικό Κυβικό Μέτρο (Χ.Κ.Μ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,94 
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
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