
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΔΑΙΚΟ ΤΜΠΛΕΓΜΑ : Δσςικξύ Νέρςξσ

ΣΙΣΛΟ ΜΕΛΕΣΗ : Μελέςη Ποξρςαρίαπ και Διαυείοιρηπ Δημόριξσ Δαρικξύ σμπλέγμαςξπ Δσςικξύ Νέρςξσ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΜΕΛΕΣΗ : 2017-2026

ΦΡΟΝΟ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΑΝΕΙΩΝ : (6 ΜΗΝΕ) 

Α/Α
Άοθοξ 

Σιμξλξγίξσ

Πξρόςηςεπ 

εογαριώμ (ρςο.)

Σιμή Μξμάδξπ       

Εσοώ
Μεοική Ολική

1 Αμαρύμςανη διαυειοιρςικξύ Φάοςη κλίμακαπ 1:20.000 1ξ

  Ι.Πεοίπςχρη: Μέυοι 5.000 ρςοέμμαςα 1/I

 ΙΙ.Πεοίπςχρη: Από 5.000 μέυοι 20.000 ρςοέμμαςα 1/II

ΙΙΙ.Πεοίπςχρη: Για ςημ πάμχ από 20.000 ρςοέμμαςα έκςαρη 1/III

ΙV.Πεοίπςχρη: Για γεχογικέπ εκςάρειπ εμςόπ ςχμ ξοίχμ ςχμ ρσρςάδχμ 

μεγαλύςεοεπ ςχμ 10 ρςο.,όλεπ ςιπ εκςόπ ςχμ ξοίχμ γεχογι-

κέπ και πεδιμέπ υξοςξλιβαδικέπ εκςάρειπ 1/IV

V.Πεοίπςχρη: Για ξοειμέπ υξοςξλιβαδικέπ εκςάρειπ 20 ρςο και άμχ εμςόπ 

ςχμ ρσρςάδχμ,όλεπ ςιπ εκςόπ ςχμ ρσρςάδχμ υξοςξλιβαδικέπ 

και ςιπ σπαλπικέπ εκςάρειπ 1/V

2 Αμαρύμςανη διαυειοιρςικξύ Φάοςη κλίμακαπ 1:20.000 2o

  Ι.Πεοίπςχρη: Μέυοι 5.000 ρςοέμμαςα 2/I

 ΙΙ.Πεοίπςχρη: Από 5.000 μέυοι 20.000 ρςοέμμαςα 2/II

ΙΙΙ.Πεοίπςχρη: Για ςημ πάμχ από 20.000 ρςοέμμαςα έκςαρη 2/III

ΙV.Πεοίπςχρη: Για γεχογικέπ εκςάρειπ εμςόπ ςχμ ξοίχμ ςχμ ρσρςάδχμ 

μεγαλύςεοεπ ςχμ 10 ρςο.,όλεπ ςιπ εκςόπ ςχμ ξοίχμ γεχογι-

κέπ και πεδιμέπ υξοςξλιβαδικέπ εκςάρειπ 2/IV

V.Πεοίπςχρη: Για ξοειμέπ υξοςξλιβαδικέπ εκςάρειπ 20 ρςο και άμχ εμςόπ 

ςχμ ρσρςάδχμ,όλεπ ςιπ εκςόπ ςχμ ρσρςάδχμ υξοςξλιβαδικέπ 

και ςιπ σπαλπικέπ εκςάρειπ 2/V 0,00

με βάρη ςημ με αοιθ. Ποως. 74579/3022/11-7-91 απόταρη Τπ. Γεωογίαπ

(ποξεκςίμηρη αμξιβήπ)

Ε ί δ ξ π   Ε ο γ α ρ ι ώ μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝ – ΘΡΑΚΗ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ

ΔΑΑΡΦΕΙΟ ΔΡΑΜΑ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΑΝΕΙΩΝ



3 ήμαμρη ξοίωμ ρσρςάδωμ με ελαιόυοωμα 3ξ

  Ι.Πεοίπςχρη: Για ρσρςάδεπ μέυοι 40 εκςάοια 3/Ι

 ΙΙ.Πεοίπςχρη: Για ρσρςάδεπ από 40 μέυοι 80 εκςάοια 3/ΙΙ

ΙΙΙ.Πεοίπςχρη: Για ρσρςάδεπ πάμχ από 80 εκςάοια 3/ΙΙΙ 0,00

4 Γεμική μελέςη και διαυείοιρη ςωμ ρσρςάδωμ 4ξ

  Ι.Πεοίπςχρη: Σξ δάρξπ μελεςάςαι για ποώςη τξοά (εκςόπ ςχμ εσούςε-

οχμ γεχογικώμ και πεδιμώμ υξοςξλιβαδικώμ εκςάρεχμ 

και ςχμ εκςάρεχμ πεοίπς. ΙΙΙ) 4/Ι

 ΙΙ.Πεοίπςχρη: Σξ δάρξπ μελεςήθηκε και ρςξ παοελθόμ (εκςόπ ςχμ εσού-

ςεοχμ γεχογικώμ και πεδιμώμ υξοςξλιβαδικώμ εκςάρεχμ 

και ςχμ εκςάρεχμ πεοίπς. ΙΙΙ) 4/ΙΙ

ΙΙΙ.Πεοίπςχρη: Για ξοειμξύπ βξρκξςόπξσπ πάμχ από 20 ρςο. εμςόπ ή ξ-

πξιαρδήπξςε έκςαρηπ εκςόπ ςχμ ξοίχμ ςχμ ρσρςάδχμ,για 

σπαλπικέπ εκςάρειπ και για γεχογικέπ εκςάρειπ κάςχ ςχμ 

10 ρςο.εμςόπ ςχμ ξοίχμ ςχμ ρσρςάδχμ

1.Όςαμ ξι παοαπάμχ εκςάρειπ μελεςώμςαι για 1η τξοά 4/ΙΙΙ.1

2.Όςαμ ξι εκςάρειπ ασςέπ μελεςήθηκαμ και ρςξ παοελθόμ 4/ΙΙΙ.2 0,00

5 Ειδική μελέςη διαυείοιρηπ ςωμ ρσρςάδωμ 5ξ

  Ι.Πεοίπςχρη: ε δάρξπ ρπεομξτσέπ και διτσέπ 5/Ι

 ΙΙ.Πεοίπςχρη: ε δάρξπ ρπεομξτσέπ με διάγοαμμα και δαρξκξμικό 

ρυέδιξ ρσρςάδαπ 5/ΙΙ

ΙΙΙ.Πεοίπςχρη: ε δαρξρκεπή έκςαρη ποεμμξτσξύπ δάρξσπ 5/ΙΙΙ

ΙV.Πεοίπςχρη: ε μεοικώπ δαρξρκεπείπ και ρε κάςχ ςχμ 10 ρςο.εμςόπ 

ςχμ ξοίχμ ςχμ ρσρςάδχμ διάρπαοςεπ γσμμέπ, άγξμεπ, 

υξοςξλιβαδικέπ και γεχογικέπ εκςάρειπ 5/ΙV 0,00



6 6ξ

6/Ι 204,00 128,96 26.307,84

6/ΙΙ 0,00 154,75 0,00

0,00

6/ΙΙΙ 0,00 77,37 0,00

6/IV 4,00 64,479 257,92

0,00

6/V 0,00 32,24 0,00 26.565,76

26.565,76 26.565,76

6.375,78

0,46

32.942,00

Σξ μέρξ κόρςξπ αμά δξκιμαρςική επιτάμεια υωοίπ ΥΠΑ είμαι 26.565,76/208 = 127,72€

Η ςιμή μξμάδξπ σπξλξγίζεςαι με ςιμέπ Γ΄ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΕΣΟΤ 2012

  Ι.Πεοίπςχρη: Με δξκιμαρςικέπ επιτάμειεπ και οίφη μέρχμ κξομώμ για ρπεομξτσή σφηλά δάρη 

κχμξτόοχμ, ρήμαμρη επιταμειώμ

 ΙΙ.Πεοίπςχρη: Όπχπ και ρςημ πεοίπς.Ι,για σφηλά και διτσή δάρη πλαςστ.

ΙΙΙ.Πεοίπςχρη: Για σφηλά δάρη με δξκιμαρςικέπ επιτάμειεπ και ςη υοήρη ςχμ ενιρώρεχμ ςξσ 

παοαοςήμαςξπ Α

IV.Πεοίπςχρη: Για ποεμμξτσή δάρη με δξκιμαρςικέπ επιτάμειεπ

V.Πεοίπςχρη: Για ποεμμξτσή δάρη με υοηριμξπξίηρη ςχμ πιμάκχμ Κξρεμάκη, υχοίπ 

δξκιμαρςικέπ επιτάμειεπ

ΤΝΟΛΟ Α΄

ΥΠΑ 23%

ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Τπξλξγιρμόπ Ξσλαπξθέμαςξπ και ποoραύνηρηπ όγκξσ




