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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 
 

      
Γγγ 

     ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
     

Ιζρύνπλ νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Σκήκαηνο Α' θαη νη γεληθέο δηαηάμεηο  ηνπ Σκήκαηνο Β' / θεθ. Η', θεθ. Θ' θαη θεθ. Ι', ηνπ 
Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη παξνρήο Σερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ Δπηζηεκνληθώλ Τπεξεζηώλ 
ζύκθσλα κε ηνλ λ.4412/2016. 

      
Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ Α.19 θαη Β.146 σο Β.164 έρνπλ εθηηκεζεί από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ιακβάλνληαο 
ππόςε πξνεγνύκελεο ζπκβάζεηο γεσινγηθώλ θαη γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη κειεηώλ. 

      
Οη ηηκέο ησλ  άξζξσλ Β.165 θαη Β.166 έρνπλ εθηηκεζεί από ηελ ΑΣΣΙΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ., ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 

      Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ Β.167 έσο Β.182 γηα ηηο Δξγαζίεο Τδξνγεσηξήζεσλ είλαη από ηα Δληαία Σηκνιόγηα Τδξαπιηθώλ 
Έξγσλ, όπσο δίλνληαη ζηελ απόθαζε ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ466 (ΦΔΚ1746/19-05-2017) Καλνληζκόο Πεξηγξαθηθώλ 
Σηκνινγίσλ Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ θαη πεξηιακβάλνπλ ην πνζνζηό Γεληθώλ Δμόδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο 
(Ο.Δ.) ηνπ Αλαδόρνπ. 

      
Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζε ζρέζε κε ηηο Σηκέο Καλνληζκνύ Ακνηβώλ θαη Τπεξεζηώλ 
ιακβάλνληαο ππόςε ηθ=1,218 , ζύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 3 (Αξ.Πξση. ΓΝ/12546/ΦΝ439.6/19.3.2019) ηεο Γηεύζπλζεο 
Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ. 
 
 

     
ΑΡΘΡΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

    

      

      Α. ΓΔΧΛΟΓΙΚΔ –ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΚΔ – ΓΔΧΦΤΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΔ  

    
  

Άξζξν Α.1  Γεσινγηθέο Υαξηνγξαθήζεηο (ΓΛΔ.1) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Α = ηθ * (θ1 * Δ 
0.6

)= 

 
Κιίκαθα Υαξηνγξάθεζεο : 1 :  2.000 θ1 = ζπληειεζηήο :  7220 

όπνπ Δ = επηθάλεηα ραξηνγξαθεζέληνο ηκήκαηνο ζε km
2 

  
    

Σύπνο Δθαξκνγήο : 

  

Α = 1,218*(7220*Δ
0,6

) €/ηεκ. 

  
    

Άξζξν Α.2  Γεσινγηθή Μεθνηνκή (ΓΛΔ.3) 
 

Γεσινγηθή κεθνηνκή ζε αζηηθό πεξηβάιινλ ρσξίο ζηνηρεία γεσινγηθήο ραξηνγξάθεζεο 
(πξνζαξκνγή άξζξνπ ΓΛΔ.3) 

 
ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Α = ηθ * (θ2 *κ+ 3*γ)= 

    
Κιίκαθα Υαξηνγξάθεζεο : 1 :  400 θ2 = ζπληειεζηήο :  0,85 

όπνπ κ= ην κήθνο ηεο κεθνηνκήο ζε m θαη γ= ην ζπλνιηθό κήθνο γεσηξήζεσλ ζε m 
  

Σύπνο Δθαξκνγήο : 

  

Α = 1,218*(0,85
*
κ+3*γ) €/ηεκ. 
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Άξζξν Α.3  Γεσινγηθέο Σνκέο θαη Γηαηνκέο (ΓΛΔ.3) 
 

Γεσινγηθέο ηνκέο θαη δηαηνκέο έξγνπ ζε αζηηθό πεξηβάιινλ (πξνζαξκνγή άξζξνπ ΓΛΔ.3) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Α = ηθ * (θ2 *κ+ 3*γ)= 

    
Κιίκαθα Υαξηνγξάθεζεο : 1 :  400 θ2 = ζπληειεζηήο :  0,85 

όπνπ κ= ην κήθνο ηνκώλ θαη δηαηνκώλ ζε m θαη γ= ην ζπλνιηθό κήθνο γεσηξήζεσλ ζε m 
 

Σύπνο Δθαξκνγήο : 

  

Α = 1,218*(0,85
*
κ+3*γ) €/ηεκ. 

      
Άξζξν Α.4  Τδξνιηζνινγηθόο/Τδξνγεσινγηθόο ράξηεο (ΓΛΔ.4) 

 
ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Α = 30%*Β= 

    
όπνπ Β ε ακνηβή ηνπ αληίζηνηρνπ γεσινγηθνύ ράξηε 

    
Σύπνο Δθαξκνγήο : 

  

Α = 30%*Β €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.5  Λνηπνί Δηδηθνί θαη Βνεζεηηθνί Θεκαηηθνί Υάξηεο (ΓΛΔ.4) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Α = 30%*Β= 

    
 όπνπ Β ε ακνηβή ηνπ αληίζηνηρνπ γεσινγηθνύ ράξηε 

    
Σύπνο Δθαξκνγήο : 

  

Α = 30%*Β €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.6  Γεσινγηθή Απνηύπσζε Πξαλώλ (ΓΛΔ.5) 
 ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Κ = ηθ * (θ3 * Μ

0,6
)  

θ3 = ζπληειεζηήο  
 

Μ = επηθάλεηα αλνηθηήο 
εθζθαθήο ζε m

2
    

Κιίκαθα θ3 
    

1 : 200 75 
    

1 : 100 95 
    

1 :50 120 
    

1 : 20 200 
    

1 : 10 210 
    

Σύπνο Δθαξκνγήο : 

  

Κ =  1,218*θ3*Μ
0,6

 €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.7  Γείθηεο Πνηόηεηαο Πεηξώκαηνο RQD (ΓΛΔ.7) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : RQD = ηθ * 2,0 

    
Σηκή Δθαξκνγήο : 

  

RQD=  2,44 €/κ.κ 

      

Άξζξν Α.8  Σεθηνληθά Γηαγξάκκαηα - Γπλεηηθέο Οιηζζήζεηο (ΓΛΔ.8) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΣΓ = ηθ * (700 + (10 * η)) 

    
 

η = Πιήζνο κεηξήζεσλ : 
    

Σύπνο Δθαξκνγήο : 

  

ΣΓ =  1,218*(700+(10*η)) €/ηεκ. 
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Άξζξν Α.9  Σαμηλνκήζεηο Βξαρόκαδαο (ΓΛΔ.9) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΣΒ = ηθ * 1.050 

    
Σηκή Δθαξκνγήο : 

  

ΣΒ =  1.278,90 €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.10  Καηαγξαθέο εκείσλ Δκθάληζεο Νεξνύ θαη Γεσεξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ (ΓΛΔ.10.α) 
 

α) γηα θαηαγξαθή κέρξη θαη ησλ πξώησλ 200 ζεκείσλ 
    

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ηθ * 105 

    
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
127,89 €/ηεκ. 

 
  

   

Άξζξν Α.11  Καηαγξαθέο εκείσλ Δκθάληζεο Νεξνύ θαη Γεσεξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ (ΓΛΔ.10.β) 
 

β) γηα θαηαγξαθή ησλ ππνινίπσλ ζεκείσλ, πέξαλ ησλ 200 
    

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ηθ * 90 

    
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
109,62 €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.12  Μεηξήζεηο ηάζκεο Τπνγείνπ Νεξνύ (ΓΛΔ.11) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ηθ * 45 

    
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
54,81 €/ζεκείν 

      

Άξζξν Α.13  Πεηξνγξαθηθέο Αλαιύζεηο (ΓΛΔ.14) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ηθ * 170 

    
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
207,06 €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.14  Οξπθηνινγηθέο Αλαιύζεηο (ΓΛΔ.15) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ηθ * 200 

    
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
243,60 €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.15  Γεηγκαηνιεςία Νεξνύ θαη Απνζηνιή ζην Δξγαζηήξην γηα Αλάιπζε (ΓΛΔ.34) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ηθ * 20 

    
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
24,36 €/δείγκα 

      

Άξζξν Α.16  Δθηέιεζε Υεκηθήο Αλάιπζεο Νεξνύ (ΓΛΔ.35) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ηθ * 250 

    
Σηκή Δθαξκνγήο :  

  
304,50 €/ηεκ. 

  
Άξζξν Α.17  Φξέαηα Άληιεζεο (Δξεπλεηηθέο Τδξνγεσηξήζεηο): 
Πξνγξακκαηηζκόο, Παξαθνινύζεζε θαη Αμηνιόγεζε (ΓΛΔ.38) 

  
ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ηθ * 12 

    
Σηκή Δθαξκνγήο :  

  
14,62 €/κ.κ 
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Άξζξν Α.18  Γνθηκέο Αληιήζεο: Πξνγξακκαηηζκόο, Παξαθνινύζεζε, 
Δπεμεξγαζία θαη Αμηνιόγεζε  (ΓΛΔ.39) 

  
ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Γ = ηθ * (75*Χ*) 

    
Ω= ώξεο άληιεζεο θαη επαλαθνξάο ζηάζκεο 

 = ζεκεία 
παξαθνινύζεζεο    

Σύπνο Δθαξκνγήο :  
 

Γ = 1,218*(75*Χ*) €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.19  Σαμηλόκεζε RMR & GSI βξαρσδώλ ππξήλσλ δεηγκαηνιεπηηθήο γεώηξεζεο 
 

ε βξαρόκαδεο κε αζπλέρεηεο γηα ηηο νπνίεο εθαξκόδνληαη ηα ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο MR θαη GSI, 
ζα γίλεηαη θαηάηαμε ζύκθσλα κε απηά ηα ζπζηήκαηα, όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα. Η 
απνδεκίσζε είλαη αλά γεώηξεζε θαη γηα ηα δύν ζπζηήκαηα. 

  

Σηκή Δθαξκνγήο :  
  

69,36 €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.20  Σεύρνο Γεσινγηθήο Μειέηεο (ΓΛΔ.17) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : (25% * Α) 

    Α = πλνιηθό θόζηνο γεσινγηθώλ εξγαζηώλ  
    

Σύπνο Δθαξκνγήο :  
  

25%*Α € 

 
  

  
 

Άξζξν A.21 Δηζθόκηζε – Απνθόκηζε Δμνπιηζκνύ Γεσθπζηθήο Έξεπλαο (ΓΛΔ.19.1) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΟΜ= ηθ * (200 + (2,7 * Σ)) 

    
 

Σ = ε απόζηαζε ζε ρικ.  
    

Σύπνο Δθαξκνγήο :  
 

ΟΜ = 1,218*(200+(2,7*Σ)) €/ηεκ. 

      

Άξζξν A.22 Μεηαθίλεζε πλεξγείνπ Δθηέιεζεο Γεσθπζηθώλ Δξεπλώλ από ζέζε ζε ζέζε (ΓΛΔ.20) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ηθ * 35 

    
Σηκή Δθαξκνγήο :  

  
42,63 €/ώξα 

      

Άξζξν A.23  Δθηέιεζε, Δπεμεξγαζία θαη Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Γεσθπζηθώλ Δξγαζηώλ:      
Μέζνδνο Σνκνγξαθίαο κεηαμύ γεσηξήζεσλ  (ΓΛΔ.21) 

 ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : Α = ηθ *  κ * β * π  

κ = ην κήθνο ηεο γξακκήο (ηνκήο) ή ηεο γεώηξεζεο, 
β= ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζε δ κεηαμύ ησλ ζεκείσλ κέηξεζεο ή ησλ ζέζεσλ ησλ ειεθηξνδίσλ, γεσθώλσλ 
θ.α.ζηνηρείσλ ιήςεο κεηξήζεσλ θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ή ηεο γεώηξεζεο (βήκα πξνόδνπ) θαη από ην κήθνο κ ηεο γξακκήο 
κεηξήζεσλ 
π= ζπληειεζηήο κεζόδνπ 

Σύπνο Δθαξκνγήο :  
 

Α = 1,218*κ*β*π €/ηεκ. 

      

Άξζξν Α.24 Σεύρνο Γεσθπζηθήο Έθζεζεο (ΓΛΔ.22) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : (20% * Α) 

    Α = ζπλνιηθό θόζηνο ησλ γεσθπζηθώλ εξεπλώλ πεδίνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε θάζε κειέηεο γηα ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ε 
έθζεζε 

Σύπνο Δθαξκνγήο :  
  

20%*Α € 
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Β. ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΤΠΑΙΘΡΟΤ-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΓΟΚΙΜΔ-ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 

      

Άξζξν Β.1  Δηζθόκηζε θαη απνθόκηζε γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Οδηθή κεηαθνξά (ΓΣΔ.1.1.α) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ :  ηθ * (1.300 + (7,5 * Σ)) 

    
 

Σ = ε απόζηαζε ζε ρικ.  
    

Σύπνο Δθαξκνγήο :  
 

Α = 1,218*(1.300+(7,5*Σ)) €/ηεκ. 

 
  

   

Οη Σηκέο ησλ Άξζξσλ Β.2 έσο Β.67 έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζε ζρέζε κε ηηο Σηκέο Καλνληζκνύ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηθ =1,218 

Άξζξν B.2  Μεηαθίλεζε γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο από ηε ζέζε γεσηξήζεσο 
ζε άιιε ζέζε (ΓΣΔ.1.2) 103,53 €/ώξα 

      
Άξζξν B.3  Πξνκήζεηα λεξνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο γεσηξήζεσο                            
(Άξζξν 2.3 Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ). 
Καηαζθεπή δηθηύνπ λεξνύ (ΓΣΔ.1.3.1) 20,71 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.4  Πξνκήζεηα λεξνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο γεσηξήζεσο                               
(Άξζξν 2.3 Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ). 
Αληιία πξνκήζεηαο λεξνύ (ΓΣΔ.1.3.2) 12,18 €/ώξα 

      

Άξζξν B.5  Πξνκήζεηα λεξνύ γηα ηηο αλάγθεο ηεο γεσηξήζεσο                        
(Άξζξν 2.3 Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ). 
Βπηηνθόξν όρεκα κεηαθνξάο λεξνύ (ΓΣΔ.1.3.3) 475,02 €/εκ. 

      Άξζξν B.6  Αξγία γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο (ΓΣΔ.1.4) 103,53 €/ώξα 

      
Άξζξν B.7  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε ζρεκαηηζκνύο αξγίισλ, ηιύνο, άκκνπ, 
βξάρσλ ζθιεξόηεηαο κέρξη θαη 4 ΜΟΗS θιπ.  
Βάζε 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.5.α) 219,24 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.8  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε ζρεκαηηζκνύο αξγίισλ, ηιύνο, άκκνπ, 
βξάρσλ ζθιεξόηεηαο κέρξη θαη 4 ΜΟΗS θιπ.  
Βάζε 20-40 κ. (ΓΣΔ.1.5.β) 247,25 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.9  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε ζρεκαηηζκνύο αξγίισλ, ηιύνο, άκκνπ, 
βξάρσλ ζθιεξόηεηαο κέρξη θαη 4 ΜΟΗS θιπ.  
Βάζε 40-60 κ. (ΓΣΔ.1.5.γ) 274,05 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.10  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε ζρεκαηηζκνύο αξγίισλ, ηιύνο, άκκνπ, 
βξάρσλ ζθιεξόηεηαο κέρξη θαη 4 ΜΟΗS θιπ.  
Βάζε 60-80 κ. (ΓΣΔ.1.5.δ) 302,06 €/κ.κ 
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Άξζξν B.11  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε ακκνράιηθα ή θξνθάιεο θαη ζε 
βξάρνπο θαηαθεξκαηηζκέλνπο κε RQD < 25%.  
Βάζε 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.6.α) 372,71 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.12  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε ακκνράιηθα ή θξνθάιεο θαη ζε 
βξάρνπο θαηαθεξκαηηζκέλνπο κε RQD < 25%.  
Βάζε 20-40 κ. (ΓΣΔ.1.6.β) 418,99 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.13  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε ακκνράιηθα ή θξνθάιεο θαη ζε 
βξάρνπο θαηαθεξκαηηζκέλνπο κε RQD < 25%.  
Βάζε 40-60 κ. (ΓΣΔ.1.6.γ) 466,49 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.14  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε ακκνράιηθα ή θξνθάιεο θαη ζε 
βξάρνπο θαηαθεξκαηηζκέλνπο κε RQD < 25%.  
Βάζε 60-80 κ. (ΓΣΔ.1.6.δ) 512,78 €/κ.κ 

      Άξζξν B.15  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε βξάρνπο ζθιεξόηεηαο κεγαιύηεξεο 
ησλ 4 MOHS.  
Βάζε 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.7.α) 306,94 €/κ.κ 

      Άξζξν B.16  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε βξάρνπο ζθιεξόηεηαο κεγαιύηεξεο 
ησλ 4 MOHS.  
Βάζε 20-40 κ. (ΓΣΔ.1.7.β) 345,91 €/κ.κ 

      Άξζξν B.17  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε βξάρνπο ζθιεξόηεηαο κεγαιύηεξεο 
ησλ 4 MOHS.  
Βάζε 40-60 κ. (ΓΣΔ.1.7.γ) 383,67 €/κ.κ 

      Άξζξν B.18  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε βξάρνπο ζθιεξόηεηαο κεγαιύηεξεο 
ησλ 4 MOHS.  
Βάζε 60-80 κ. (ΓΣΔ.1.7.δ) 422,65 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.19  Δπαλαδηάηξεζε ηζηκελησκέλεο γεσηξήζεσο.  
Βάζε 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.8.α) 109,62 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.20  Δπαλαδηάηξεζε ηζηκελησκέλεο γεσηξήζεσο.  
Βάζε 20-40 κ. (ΓΣΔ.1.8.β) 123,02 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.21  Δπαλαδηάηξεζε ηζηκελησκέλεο γεσηξήζεσο.  
Βάζε 40-60 κ. (ΓΣΔ.1.8.γ) 137,63 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.22  Δπαλαδηάηξεζε ηζηκελησκέλεο γεσηξήζεσο.  
Βάζε 60-80 κ. (ΓΣΔ.1.8.δ) 151,03 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.23  Πεξηζηξνθηθέο  γεσηξήζεηο ρσξίο δεηγκαηνιεςία.  
Βάζε 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.9.α) 153,47 €/κ.κ 
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Άξζξν B.24  Πεξηζηξνθηθέο  γεσηξήζεηο ρσξίο δεηγκαηνιεςία.  
Βάζε 20-40 κ. (ΓΣΔ.1.9.β) 172,96 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.25  Πεξηζηξνθηθέο  γεσηξήζεηο ρσξίο δεηγκαηνιεςία.  
Βάζε 40-60 κ. (ΓΣΔ.1.9.γ) 192,44 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.26  Πεξηζηξνθηθέο  γεσηξήζεηο ρσξίο δεηγκαηνιεςία. Βάζε 60-80 κ. 
(ΓΣΔ.1.9.δ) 210,71 €/κ.κ 

      Άξζξν B.27  Πξόζζεηε Απνδεκίσζε γηα δηεύξπλζε γεώηξεζεο (ΓΣΔ.1.13) 152,25 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.28  Παξακέλνπζεο ζσιελώζεηο  πεξηζηξνθηθώλ, δεηγκαηνιεπηηθώλ ή 
κε, γεσηξήζεσλ (ΓΣΔ.1.15) 66,99 €/κ.κ 

      Άξζξν B.29  Πιήξσζε νπήο γεώηξεζεο κε ηζηκεληέλεκα (ΓΣΔ.1.16) 182,70 €/θ.κ 

      
Άξζξν B.30  Γεηγκαηνιεςία ελ μεξώ (θξαγκόο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 
ΓΣΔ.1.5 βάζνπο  0-20  κ. (ΓΣΔ.1.17.α) 65,77 €/ηεκ. 

      
Άξζξν B.31  Γεηγκαηνιεςία ελ μεξώ (θξαγκόο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 
ΓΣΔ.1.5 βάζνπο  20-40  κ. (ΓΣΔ.1.17.β) 74,30 €/ηεκ. 

      
Άξζξν B.32  Γεηγκαηνιεςία ελ μεξώ (θξαγκόο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 
ΓΣΔ.1.5 βάζνπο  40-60  κ. (ΓΣΔ.1.17.γ) 82,82 €/ηεκ. 

      
Άξζξν B.33  Γεηγκαηνιεςία ελ μεξώ (θξαγκόο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 
ΓΣΔ.1.5 βάζνπο  60-80  κ. (ΓΣΔ.1.17.δ) 90,13 €/ηεκ. 

      
Άξζξν B.34  Γεηγκαηνιεςία ελ μεξώ (θξαγκόο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 
ΓΣΔ.1.6 βάζνπο  0-20  κ. (ΓΣΔ.1.18.α) 112,06 €/ηεκ. 

      
Άξζξν B.35 Γεηγκαηνιεςία ελ μεξώ (θξαγκόο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.6 
βάζνπο  20-40  κ. (ΓΣΔ.1.18.β) 125,45 €/ηεκ. 

      
Άξζξν B.36 Γεηγκαηνιεςία ελ μεξώ (θξαγκόο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.6 
βάζνπο  40-60  κ. (ΓΣΔ.1.18.γ) 140,07 €/ηεκ. 

      
Άξζξν B.37 Γεηγκαηνιεςία ελ μεξώ (θξαγκόο) ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.6 
βάζνπο  60-80  κ. (ΓΣΔ.1.18.δ) 153,47 €/ηεκ. 

      

Άξζξν B.38  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.5  
Βάζε 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.20.α) 109,62 €/κ.κ 
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Άξζξν B.39  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.5  
Βάζε 20-40 κ. (ΓΣΔ.1.20.β) 123,02 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.40  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.5  
Βάζε 40-60 κ. (ΓΣΔ.1.20.γ) 137,63 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.41  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.5  
Βάζε 60-80 κ. (ΓΣΔ.1.20.δ) 151,03 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.42  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.6  
Βάζε 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.21.α) 186,35 €/κ.κ 

      Άξζξν B.43  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.6  
Βάζε 20-40 κ. (ΓΣΔ.1.21.β) 209,50 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.44  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.6  
Βάζε 40-60 κ. (ΓΣΔ.1.21.γ) 232,64 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.45  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.6 Βάζε 60-80 κ. (ΓΣΔ.1.21.δ) 255,78 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.46  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.7  
Βάζε 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.22.α) 153,47 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.47  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.7  
Βάζε 20-40 κ. (ΓΣΔ.1.22.β) 172,96 €/κ.κ 
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Άξζξν B.48  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.7  
Βάζε 40-60 κ. (ΓΣΔ.1.22.γ) 192,44 €/κ.κ 

      

Άξζξν B.49  Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα δηάηξεζε  κε δεηγκαηνιήπηε δηαηξεηνύ  
ηύπνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηξηώλ βαζκίδσλ αδακαληνθνξώλεο βξαδείαο 
πξνρώξεζεο ζε γεσηξήζεηο ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.7  
Βάζε 60-80 κ. (ΓΣΔ.1.22.δ) 210,71 €/κ.κ 

      Άξζξν B.50  Αδηαηάξαθην δείγκα (ΓΣΔ.1.23) 63,34 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.51  Πηεδνκεηξηθόο θηιηξνζσιήλαο (Standpipe piezometer) (ΓΣΔ.1.24) 40,19 €/κ.κ 

      Άξζξν B.52  Πξνκήζεηα ζπλαξκνγή πνξώδνπο άθξνπ ηύπνπ Casagrande 
(ΓΣΔ.1.25) 66,99 €/ηεκ. 

      
Άξζξν B.53  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αδηάβξνρνπ θαισδίνπ γηα ηε ιήςε 
κεηξήζεσλ ζε ειεθηξηθό πηεδόκεηξν (ΓΣΔ.1.26) 8,53 €/κ.κ 

      
Άξζξν B.54  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξηθνύ πηεδόκεηξνπ θαη 
πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκκαηνο (ΓΣΔ.1.27)  755,16 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.55  Κεθαιή πηεδόκεηξνπ,  απνθιηζηνκέηξνπ (ΓΣΔ.1.29) 213,15 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.56  Τπόγεηα ζθξάγηζε πηεδόκεηξνπ Casagrande (ΓΣΔ.1.30) 228,98 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.57  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ απνθιηζηνκέηξνπ (ΓΣΔ.1.31) 60,90 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.58  Γηάλνημε εξεπλεηηθνύ θξέαηνο, νξύγκαηνο (ΓΣΔ.1.33) 36,54 €/θ.κ 

      Άξζξν B.59  Γηάλνημε εξεπλεηηθνύ θξέαηνο γηα ηελ απνθάιπςε ππνγείσλ 
αγσγώλ (ΓΣΔ.1.34) 365,40 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.60  Λήςε δηαηαξαγκέλνπ δείγκαηνο από θξέαξ (ΓΣΔ.1.35) 20,71 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.61  Λήςε αδηαηάξαθηνπ δείγκαηνο από θξέαξ (ΓΣΔ.1.36) 63,34 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.62  Λήςε επηθαλεηαθώλ αδηαηάξαθησλ δεηγκάησλ 30x30x40 εθ. 
(ΓΣΔ.1.46) 133,98 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.63  Λήςε επηθαλεηαθώλ αδηαηάξαθησλ δεηγκάησλ κε Shelby (ΓΣΔ.1.47) 63,34 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.64  Λήςε επηθαλεηαθώλ αδηαηάξαθησλ δεηγκάησλ κε θαξνηηέξα 
(ΓΣΔ.1.48) 65,77 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.65  Γνθηκή δηεηζδύζεσο (STANDARD PENETRATION TEST) (ΓΣΔ.1.49) 53,59 €/ηεκ. 

      Άξζξν B.66  Γνθηκή εηζπηέζεσο LEFRANC ή MAAG (ΓΣΔ.1.50) 103,53 €/ηεκ. 
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      Άξζξν B.67  Γνθηκή εηζπηέζεσο LUGEON (ΓΣΔ.1.51) 219,24 €/ηεκ. 

  Άξζξν Β.68  Δηζθόκηζε θαη απνθόκηζε νξγάλσλ θαη πξνζσπηθνύ εθηέιεζεο επί 
ηόπνπ δνθηκώλ εδαθνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο. Οδηθή κεηαθνξά 
(ΓΣΔ.1.52.α) 

  
ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ :  ηθ * (200 + (2,7 * Σ)) 

 
Σ = ε απόζηαζε ζε ρικ.  

    

Σύπνο Δθαξκνγήο : 
  

Α = 1,218*(200+(2,7*Σ)) €/ηεκ. 

 
  

   

Οη Σηκέο ησλ Άξζξσλ Β.69 έσο Β.73 έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζε ζρέζε κε ηηο Σηκέο Καλνληζκνύ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηθ =1,218 

      

Άξζξν B.69  Πξνζδηνξηζκόο ππθλόηεηαο εδαθώλ επί ηόπνπ κέζνδνο 
δηαηαξαγκέλνπ δείγκαηνο (ΓΣΔ.1.53) 63,34 €/δνθ. 

      
Άξζξν B.70  Πξνζδηνξηζκόο ππθλόηεηαο εδάθνπο επί ηόπνπ κέζνδνο 
αδηαηάξαθηνπ δείγκαηνο (ΓΣΔ.1.54) 95,00 €/δνθ. 

      Άξζξν B.71  Πξνζδηνξηζκόο ππθλόηεηαο εδαθώλ κε ηε κέζνδν θαη ηε βνήζεηα 
θώλνπ (ΓΣΔ.1.55) 63,34 €/δνθ. 

      
Άξζξν B.72  Πξνζδηνξηζκόο θαιηθνξληαθνύ ιόγνπ θέξνπζαο ηθαλόηεηαο επί 
ηόπνπ (CBR) (ΓΣΔ.1.56) 110,84 €/δνθ. 

      Άξζξν B.73  Γνθηκαζηηθή θόξηηζε εδαθώλ κε πιάθα (ΓΣΔ.1.57) 618,74 €/δνθ. 
 
 

    
 

Άξζξν Β.74  Δηζθόκηζε θαη απνθόκηζε ζηαηηθνύ πελεηξνκέηξνπ. Οδηθή κεηαθνξά (ΓΣΔ.1.61.α) 
 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ :  ηθ * (250 + (7,5 * Σ)) 

 
Σ = ε απόζηαζε ζε ρικ. : 

    

Σύπνο Δθαξκνγήο : 
  

Α = 1,218*(250+(7,5*Σ)) €/ηεκ. 

 
  

   

Οη Σηκέο ησλ Άξζξσλ Β.75 έσο Β.145 έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζε ζρέζε κε ηηο Σηκέο Καλνληζκνύ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηθ =1,218 

      
Άξζξν Β.75  Αξγία ζηαηηθνύ πελεηξνκέηξνπ (ΓΣΔ.1.62) 104,75 €/ώξα 

      
Άξζξν Β.76  Μεηαθίλεζε ζηαηηθνύ πελεηξνκέηξνπ από ηε ζέζε κηαο 
πελεηξνκεηξήζεσο ζε άιιε ζέζε (ΓΣΔ.1.63) 104,75 €/ώξα 

      
Άξζξν Β.77  Γνθηκή  ζηαηηθήο πελεηξνκέηξεζεο.  
Βάζνο 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.64.α) 567,59 €/δνθ. 

      
Άξζξν Β.78  Γνθηκή  ζηαηηθήο πελεηξνκέηξεζεο.  
Βάζνο 20-30 κ. (ΓΣΔ.1.64.β) 710,09 €/δνθ. 
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Άξζξν Β.79  Γνθηκή  ζηαηηθήο πελεηξνκέηξεζεο.  
Βάζνο >30 κ. (ΓΣΔ.1.64.γ) 851,38 €/δνθ. 

      
Άξζξν Β.80  Γνθηκή  πελεηξνκέηξεζεο κε ρξήζε πηεδνθώλνπ.  
Βάζνο 0-20 κ. (ΓΣΔ.1.65.α) 680,86 €/δνθ. 

      Άξζξν Β.81  Γνθηκή  πελεηξνκέηξεζεο κε ρξήζε πηεδνθώλνπ.  
Βάζνο 20-30 κ. (ΓΣΔ.1.65.β) 852,60 €/δνθ. 

      
Άξζξν Β.82  Γνθηκή  πελεηξνκέηξεζεο κε ρξήζε πηεδνθώλνπ.  
Βάζνο >30 κ. (ΓΣΔ.1.65.γ) 1.021,90 €/δνθ. 

      Άξζξν Β.83  Δπί ηόπνπ δνθηκή πηεξπγίνπ (VANE TEST) (ΓΣΔ.1.66) 224,11 €/δνθ. 

      Άξζξν Β.84  Γνθηκή πξεζζηνκέηξνπ (ΓΣΔ.1.67) 437,26 €/δνθ. 

      
Άξζξν Β.85  Πξνπαξαζθεπή ζε μεξή θαηάζηαζε δεηγκάησλ εδάθνπο γηα 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο (ΓΣΔ.2.1) 15,83 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.86  Πξνζδηνξηζκόο πεξηεθηηθόηεηαο ζε λεξό (ΓΣΔ.2.2) 12,18 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.87   Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηλόκελεο ππθλόηεηαο (ΓΣΔ.2.3) 31,67 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.88  Πξνζδηνξηζκόο ππθλόηεηαο θόθθσλ (ΓΣΔ.2.4) 38,98 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.89  Πξνζδηνξηζκόο νξίνπ πδαξόηεηαο θαη νξίνπ πιαζηηθόηεηαο (όξηα 
Atterberg) (ΓΣΔ.2.5) 47,50 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.90  Πξνζδηνξηζκόο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο – Κνθθνκεηξηθή 
αλάιπζε κε θόζθηλα (ΓΣΔ.2.6) 47,50 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.91  Πξνζδηνξηζκόο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο – Κνθθνκεηξηθή 
αλάιπζε κε θόζθηλα, πξνζδηνξηζκόο ιεπηόθνθθνπ θιάζκαηνο (ΓΣΔ.2.7) 15,83 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.92   Πξνζδηνξηζκόο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο – Κνθθνκεηξηθή 
αλάιπζε κε πδξόκεηξν ή ζηθώλην (ΓΣΔ.2.8) 69,43 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.93  Πξνζδηνξηζκόο νξγαληθώλ νπζηώλ ζε εδάθε κε μεξή θαύζε 
(ΓΣΔ.2.9) 26,80 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.94  Πξνζδηνξηζκόο νξγαληθώλ νπζηώλ ζε εδάθε κε πγξή θαύζε 
(ΓΣΔ.2.10) 73,08 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.95  Πξνζδηνξηζκόο ζρέζεο πγξαζίαο - ππθλόηεηαο εδαθώλ               
(πξόηππνο ή ηξνπνπνηεκέλε κέζνδνο θαηά PROCTOR) (ΓΣΔ.2.11) 73,08 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.96  Πξνζδηνξηζκόο θαιηθνξληαθνύ ιόγνπ θέξνπζαο ηθαλόηεηαο CBR 
ζην εξγαζηήξην (ΓΣΔ.2.12) 172,96 €/ηεκ. 
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      Άξζξν Β.97  Γνθηκή ζηεξενπνίεζεο κε επηβνιή θνξηίσλ (ΓΣΔ.2.13.α) 140,07 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.98  Γνθηκή ζηεξενπνίεζεο κε επηβνιή θνξηίσλ – Διεγρόκελνο βαζκόο 
παξακόξθσζεο (ΓΣΔ.2.13.β) 140,07 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.99  Γνθηκή αλεκπόδηζηεο ζιίςεο (ΓΣΔ.2.14) 43,85 €/ηεκ. 

      

Άξζξν Β.100  Σξηαμνληθή δνθηκή ρσξίο ζηεξενπνίεζε θαη απνζηξάγγηζε (UU) 
(ΓΣΔ.2.15.α) 56,03 €/ζεκείν 

      
Άξζξν Β.101  Σξηαμνληθή δνθηκή ζιίςεο ζε θεθνξεζκέλν εδαθηθό δνθίκην – 
αζηξάγγηζηεο ζπλζήθεο (κε κέηξεζε πηέζεσο πόξσλ, CUPP) (ΓΣΔ.2.16.α) 141,29 €/ζεκείν 

      
Άξζξν Β.102  Σξηαμνληθή δνθηκή ζιίςεο κε ζηεξενπνίεζε ζε θεθνξεζκέλν 
εδαθηθό δνθίκην –  ζηξαγγηζκέλεο ζπλζήθεο (CD)  (ΓΣΔ.2.17.α) 191,23 €/ζεκείν 

      Άξζξν Β.103  Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο – Υσξίο ζηεξενπνίεζε (ΓΣΔ.2.18) 52,37 €/ζεκείν 

      Άξζξν Β.104  Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο –  Με ζηεξενπνίεζε, αζηξάγγηζηεο 
ζπλζήθεο (ηαρεία δηάηκεζε) (ΓΣΔ.2.19) 71,86 €/ζεκείν 

      Άξζξν Β.105  Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο –  Με ζηεξενπνίεζε, ζηξαγγηζκέλεο 
ζπλζήθεο (βξαδεία δηάηκεζε)(ΓΣΔ.2.20) 85,26 €/ζεκείν 

      Άξζξν Β.106   Πξνζδηνξηζκόο πδαηνπεξαηόηεηαο κε ζηαζεξό θαη κεηαβιεηό 
πδξαπιηθό ύςνο – ηαζεξό ύςνο (ΓΣΔ.2.21) 66,99 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.107  Πξνζδηνξηζκόο πδαηνπεξαηόηεηαο κε ζηαζεξό θαη κεηαβιεηό 
πδξαπιηθό ύςνο – Μεηαβαιιόκελν ύςνο (ΓΣΔ.2.22) 49,94 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.108  Πξνζδηνξηζκόο πδαηνπεξαηόηεηαο κε ζηαζεξό θαη κεηαβιεηό 
πδξαπιηθό ύςνο – πζθεπή ζηεξενπνηήζεσο (ΓΣΔ.2.23) 13,40 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.109  Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο –  Πξνζδηνξηζκόο ηεο παξακέλνπζαο 
δηαηκεηηθήο αληνρήο ζηε ζπζθεπή άκεζεο δηάηκεζεο (ΓΣΔ.2.24) 164,43 €/ζεκείν 

      
Άξζξν Β.110  Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο –  Πξνζδηνξηζκόο ηεο  παξακέλνπζαο 
δηαηκεηηθήο αληνρήο ζηε δαθηπιηνεηδή ζπζθεπή δηαηκήζεσο (ΓΣΔ.2.25) 99,88 €/ζεκείν 

      Άξζξν Β.111   Γνθηκή ζηεξενπνίεζεο κε επηβνιή θνξηίσλ – Γνθηκή δηόγθσζεο 
(ΓΣΔ.2.26) 54,81 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.112  Δξγαζία πξνεηνηκαζίαο θπιηλδξηθώλ δνθηκίσλ βξαρσδώλ 
δεηγκάησλ (ΓΣΔ.2.27) 66,99 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.113  Πξνζδηνξηζκόο θπζηθήο πγξαζίαο δεηγκάησλ πεηξώκαηνο 
(ΓΣΔ.2.28) 17,05 €/ηεκ. 



 
 

ΓΔΧΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΙ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟ ‹‹ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ›› 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΜ  

RFP-355/19 
Α.. 82662 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ 
 

                                                             Σελίδα 14 

 

      Άξζξν Β.114  Πξνζδηνξηζκόο πνξώδνπο θαη ππθλόηεηαο (ΓΣΔ.2.29) 34,10 €/ηεκ. 

  

 
 

   Άξζξν Β.115  Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ζε αλεκπόδηζηε ζιίςε (ΓΣΔ.2.30) 49,94 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.116  Γνθηκή αλεκπόδηζηεο ζιίςεο κε πξνζδηνξηζκό κέηξνπ 
ειαζηηθόηεηαο & ηνπ δείθηε Poisson (ΓΣΔ.2.31) 218,02 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.117  Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ζε ζεκεηαθή θόξηηζε (ΓΣΔ.2.32) 36,54 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.118  Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ζε ηξηαμνληθή ζιίςε (ΓΣΔ.2.33) 114,49 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.119  Πξνζδηνξηζκόο ηεο ζθιεξόηεηαο κε ην ζθπξί SCHMIDT (L) 
(ΓΣΔ.2.34) 24,36 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.120  Πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ 
αζπλερεηώλ (ΓΣΔ.2.35) 263,09 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.121  Πξνζδηνξηζκόο ηνπ δείθηε ραιαξώζεσο (ΓΣΔ.2.36) 82,82 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.122  Έκκεζνο πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκό (ζιίςε θαηά 
γελέηεηξα) (ΓΣΔ.2.37) 49,94 €/ηεκ. 

      Άξζξν Β.123  Γνθηκή  πξνζδηνξηζκνύ δείθηε θζνξάο  (Cerchar Abrasiveness 
Test) (ΓΣΔ.2.40) 64,55 €/θύθιν 

      Άξζξν Β.124  Λήςε εδαθηθνύ δείγκαηνο (ΓΣΔ.2.54) 24,36 €/ηεκ. 

   Άξζξν Β.125  Πξνζδηνξηζκόο  πεξηεθηηθόηεηαο ζε αλζξαθηθό αζβέζηην (ΓΣΔ.2.55) 36,54 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.126  Πξνζδηνξηζκόο  πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζεηηθά άιαηα θαη ηόληα 
(ΓΣΔ.2.56) 58,46 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.127  Πξνζδηνξηζκόο  πεξηεθηηθόηεηαο εδαθώλ ζε ρισξηόληα (ΓΣΔ.2.57)  43,85 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.128  Πξνζδηνξηζκόο Δλεξγνύ Ομύηεηαο (pH) (ΓΣΔ.2.58) 18,27 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.129  Πξνπαξαζθεπή εδαθηθνύ δηαιύκαηνο (ΓΣΔ.2.59) 109,62 €/ηεκ. 

   Άξζξν Β.130  Πξνζδηνξηζκόο Καδκίνπ (ΓΣΔ.2.60) 48,72 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.131  Πξνζδηνξηζκόο Μόιπβδνπ (ΓΣΔ.2.61) 48,72 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.132  Πξνζδηνξηζκόο Νηθειίνπ (ΓΣΔ.2.62) 48,72 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.133  Πξνζδηνξηζκόο Xξσκίνπ (ΓΣΔ.2.63) 48,72 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.134  Πξνζδηνξηζκόο Τδξάξγπξνπ (ΓΣΔ.2.64) 73,08 €/δνθ. 
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   Άξζξν Β.135  Πξνζδηνξηζκόο Υαιθνύ (ΓΣΔ.2.65) 42,63 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.136  Πξνζδηνξηζκόο Φεπδαξγύξνπ (ΓΣΔ.2.66) 42,63 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.137  Πξνζδηνξηζκόο Πεηξειατθώλ Τδξνγνλαλζξάθσλ (TPH) (ΓΣΔ.2.67) 121,80 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.138  Πξνζδηνξηζκόο ινηπώλ βαξέσλ κεηάιισλ (ΓΣΔ.2.68) 60,90 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.139  Πξνζδηνξηζκόο Υεκηθά Απαηηνύκελνπ Ομπγόλνπ (COD) (ΓΣΔ.2.69) 38,98 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.140  Πξνζδηνξηζκόο Οιηθνύ Οξγαληθνύ Άλζξαθα (TOC) (ΓΣΔ.2.70) 85,26 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.141  Πξνζδηνξηζκόο Πνιπθπθιηθνύ Αξσκαηηθνύ Τδξνγνλάλζξαθα (PAH) 
(ΓΣΔ.2.71) 292,32 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.142  Πξνζδηνξηζκόο Πνιπρισξησκέλσλ Γηθαηλπιίσλ (PCB) (ΓΣΔ.2.72) 231,42 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.143  Πξνζδηνξηζκόο BTEX (βελδόιην, ηνινπόιην, Αηζύι-Βελδόιην, 
Ξπιόιην) (ΓΣΔ.2.73) 170,52 €/δνθ. 

   Άξζξν Β.144  Πξνζδηνξηζκόο Σξηρισξναηζπιέληνπ (ΓΣΔ.2.74) 170,52 €/δνθ. 

 
  

Άξζξν Β.145  Πξνζδηνξηζκόο Βηλπινρισξηδίνπ (ΓΣΔ.2.75) 170,52 €/δνθ. 

  
 

Άξζξν Β.146  Αδηαηάξαθην δείγκα κε δεηγκαηνιήπηε PITCHER SAMPLER 
 Λήςε δείγκαηνο κε δεηγκαηνιήπηε αδηαηάξαθησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ "PITCHER", πνπ 

απνηειείηαη από εμσηεξηθή θαξνηαξία κε θνπηηθό εμση. δηακέηξνπ 11,6 εθ. θαη εζσηεξηθό 
κεηαιιηθό δεηγκαηνιήπηε ιεπηνύ ηνηρώκαηνο κε ειαηήξην, ν νπνίνο θαηά ηελ δηάηξεζε πξνεγείηαη 
ή αθνινπζεί ηελ θαξνηαξία, αλάινγα κε ηελ ζθιεξόηεηα ηνπ εδάθνπο. Η εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ 
δεηγκαηνιεπηηθνύ ζσιήλα είλαη ~73mm θαη ην δείγκα κπνξεί λα θηάζεη πεξίπνπ ηα 80 εθ κήθνο. Η 
δεηγκαηνιεςία γίλεηαη κε πεξηζηξνθή ηεο θαξνηαξίαο 100-200 ζηξνθέο ην ιεπηό θαη κε 
ηαπηόρξνλε εμάζθεζε πίεζεο πξνο ηα θάησ. 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

38,32 €/κ.κ 

      

Άξζξν Β.147  Γνθηκή άληιεζεο πηεδόκεηξσλ κε ηε κέζνδν AIR-LIFT 
 

Γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκώλ άληιεζεο ζε εγθαηεζηεκέλα πηεδόκεηξα, ηε ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ 
κεηξήζεσλ, ηελ ζρεδίαζε ησλ απαξαίηεησλ δηαγξακκάησλ θαη ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 
απνηειεζκάησλ θαη δηαγξακκάησλ ζε έθζεζε.  ηε ζύληαμε ηνπ παξόληνο άξζξνπ ιακβάλεηαη 
έπεηηα από παξαθνινύζεζε όηη ζε κία εκέξα εθπνλνύληαη δνθηκέο άληιεζεο ζε έμη γεσηξήζεηο. 

  
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
292,54 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.148  Απνιύκαλζε - θαζαξηζκόο γεσηξύπαλνπ από ζέζε ζε ζέζε γηα                    
πεξηβαιινληηθνύο ζθνπνύο  

 
Γηα ηελ απνιύκαλζε θαη ηνλ θαζαξηζκό ησλ γεσηξεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ, πνπ 
έρνπλ εθηειέζεη γεσηξήζεηο γηα πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο - έιεγρν ξύπαλζεο, έηζη ώζηε λα 
κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ ηα ζπγθξνηήκαηα από ηε κηα ζέζε ειέγρνπ ζε άιιε ζέζε ειέγρνπ. 

 Σηκή Δθαξκνγήο : 
 

   
488,00 €/ηεκ. 
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Άξζξν Β.149  Φσηνγξαθίεο δεηγκάησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ 
 Οη θσηνγξαθίεο ησλ δεηγκάησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 10.4 

ηνπ ηεύρνπο Σερληθό Αληηθείκελν. Όιεο νη θσηνγξαθίεο ζα είλαη έγρξσκεο ςεθηαθέο, αλάιπζεο 
ηνπιάρηζηνλ 10Mega-pixels, αλαινγίαο ύςνπο / πιάηνπο 3/4, ζε κνξθή JPEG, πςειήο πνηόηεηαο, 
ρακειήο ζπκπίεζεο, 32 εθαη. ρξσκάησλ, 24 bits/pixel, ν δε αηζζεηήξαο ηεο θσηνγξαθηθήο 
κεραλήο ζα έρεη ιηγόηεξα από 30Mega-pixels αλά cm2. 
ε θάζε θσηνγξαθία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα: 
1. ε ώξα θαη ε εκεξνκελία ιήςεο, 
2. θαηάιιειν αληηθείκελν γηα θιίκαθα κεγέζνπο (θιηκαθόκεηξν, θέξκα, θιπ), 
3. ρξσκαηνκεηξηθή θιίκαθα, 
4. ν θσδηθόο ηεο γεώηξεζεο θαη ην βάζνο ιήςεο ηνπ δείγκαηνο. 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
0,12 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.150  Απνθαηάζηαζε επηθαλείαο ζε όξπγκα πξνεθζθαθήο ή ζε δνθηκαζηηθό όξπγκα 

 
Γηα ηελ επαλαθνξά ζηελ πξσηέξα θαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ δηάλνημεο νξύγκαηνο πξνεθζθαθήο ή  
δνθηκαζηηθνύ νξύγκαηνο, κε ό,ηη πιηθά κπνξεί λα απαηηεζνύλ (κπεηόλ, αζθαιηηθό, πιάθεο 
πεδνδξνκίνπ, κάξκαξα, πιαθάθηα, θπβόιηζνη, θηγθιηδώκαηα, ριόε, θιπ). 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
29,70 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.151  Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε (ζπληεηαγκέλεο ρ,ς,δ) γεώηξεζεο & εμαζθάιηζε 

 πληεηαγκέλεο (X, Y & Z) ηεο θάζε ζέζεο γεώηξεζεο  "Ωο Καηαζθεπάζζεθε". Σν ζύζηεκα 
ζπληεηαγκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ην ΑΜΘ. Δμαζθάιηζε ζέζεο: απνζηάζεηο από 
ηξία ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία κεηξεκέλεο κε κεηξνηαηλία θαη ζεκεησκέλεο ζε απόζπαζκα 
ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ππνβάζξνπ 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
77,67 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.152  Γείγκα ζε ζθξαγηζκέλν δνρείν γηα ππνινγηζκό θπζηθήο πγξαζίαο  

 
Δδαθηθό πιηθό από ηελ γεώηξεζε πνπ ζθξαγίδεηαη άκεζα ζε γπάιηλν δνρείν κε αεξνζηεγέο 
θαπάθη θαη απνζηέιιεηαη απζεκεξόλ ζην εξγαζηήξην γηα ππνινγηζκό θπζηθήο πγξαζίαο. 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
6,48 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.153  Έιεγρνο επί ηόπνπ VOC κε PID 

 
Αλάιπζε κε θνξεηό Φσηντνληζηή 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
11,15 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.154  Πξνζδηνξηζκόο νξγαληθνύ πιηθνύ κε απώιεηα πύξσζεο 

 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νξγαληθήο ύιεο ηνπ ρώκαηνο  ήηνη ηελ ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο, ηε 
μήξαλζε, ζξπκκαηηζκό, δηαρσξηζκνύ ηνπ πιηθνύ  από θαηάιιειν θόζθηλν θαη ηελ δύγηζή ηνπ. 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
19,01 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.155  Πξνζδηνξηζκόο νξγαληθώλ νπζηώλ ζε εδάθε κε πγξή θαύζε 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νξγαληθήο ύιεο ηνπ ρώκαηνο  ήηνη ηελ ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο, ηε 
μήξαλζε, ζξπκκαηηζκό, δηαρσξηζκνύ ηνπ πιηθνύ  από θαηάιιειν θόζθηλν, ηε δύγηζε ηνπ , ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαηάιιεισλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ , ηελ παξακνλή πξνο αληίδξαζε θαη δηάιπζε  ηεο 
όιεο δηαδηθαζίαο εθηεινύκελεο δπν θνξέο γηα ηνλ ηειηθό ππνινγηζκό ηεο νξγαληθήο νπζίαο  
ζύκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΑΑSHTO T - 194 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
83,85 €/ηεκ. 
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Άξζξν Β.156  Γνθηκή πξνζδηνξηζκνύ: Φαηλόιεο 

 
Δμαγσγή θαη κεηγκαηνπνίεζε κε 4-animo antipyrine. Αλάιπζε κε θσηνκεηξία. 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
72,05 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.157  Γνθηκή πξνζδηνξηζκνύ: CN 

 Σα δείγκαηα εδάθνπο εμάγνληαη αιθαιηθά, πξηλ ηελ όμηλε απνζύλζεζε γηα ηε δεκηνπξγία 
πδξνγνλνύρνπ θπαληνύρνπ άιαηνο. Απηό αληηδξά κε ρισξακίλε-T θαη αλαιύεηαη κε 
ρξσκαηνκέηξεζε ή ηνληηθό ρξσκαηνγξάθν. 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
72,05 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.158  Γνθηκή πξνζδηνξηζκνύ: D.O.C. 

 
Πξνζδηνξηζκόο ζύκθσλα κε ηελ 2003/33/ΔΚ.Δθρύιηζε κε prEN 14039. 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
24,01 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.159  Γνθηκή πξνζδηνξηζκνύ: T.D.S. 

 
Πξνζδηνξηζκόο ζύκθσλα κε ηελ 2003/33/ΔΚ.Δθρύιηζε κε ENV 13370. 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
16,01 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.160  Σξηαμνληθή δνθηκή Κν κε ζηεξενπνίεζε θαη δείθηε ππεξζηεξενπνίεζεο (OCR)                      
α. D= 1 1/2" 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Κ0 ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ OCR ζε ηξηαμνληθή ζπζθεπή ελόο εδαθηθνύ 
δείγκαηνο δηακέηξνπ δνθηκίνπ D, κε πξνεγνύκελε ζηεξενπνίεζε ηνπ ζην ήκηζπ ηεο ηηκήο ησλ επί 
ηόπνπ ελεξγώλ ηάζεσλ κε ηελ ρξήζε κηαο εθηηκεζείζαο ηηκήο Κo γηα ην πιηθό θαη ηνπ OCR ηνπ, 
ηελ επηβνιή ζιηπηηθήο θόξηηζεο κέρξη ηελ πεξηνρή ησλ θαλνληθά ζηεξενπνηεκέλσλ πιηθώλ θαη 
ζηελ ζπλέρεηα ηελ εθηέιεζε θύθινπ θόξηηζεο απνθόξηηζεο ζε δηαδνρηθά βήκαηα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κόξθσζεο ηνπ δνθηκίνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηε ζπζθεπή, ηελ 
εμάζθεζεο ηεο πιεπξηθήο πηέζεσο, ησλ απαξαίηεησλ ξπζκίζεσλ ηαρύηεηαο παξακόξθσζεο, 
κεηξήζεσλ, ησλ ππνινγηζκώλ θαη ηεο ζρεδίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 
πξνδηαγξαθή Δ105-86 Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο (ASTM D2850, D4767).  

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
293,92 €/ζεκείν 

      
Άξζξν Β.161  Σξηαμνληθή δνθηκή ζιίςεο CΚνU κε ζηεξενπνίεζε θαη κέηξεζε πίεζεο πόξσλ                      
α. D= 1 1/2" 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ δηαηκεηηθήο αληνρήο ζε ηξηαμνληθή ζπζθεπή ελόο 
εδαθηθνύ δείγκαηνο, δηακέηξνπ δνθηκίνπ D κε πξνζηεξενπνίεζε θαη κέηξεζε πηέζεσο ησλ πόξσλ 
(CUPP) ήηνη γηα ηε κόξθσζε ηνπ δνθηκίνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ζηε ζπζθεπή, ηνλ θνξεζκό, ηελ 
εμάζθεζε ησλ πηέζεσλ γηα ηε ζηεξενπνίεζε, ηνλ ρξόλν ζηεξενπνίεζεο, ηε ξύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο 
θνξηίζεσο, ηε κέηξεζε ησλ παξακνξθώζεσλ, ησλ θνξηίσλ θαη ηεο πηέζεσο πόξσλ, ηνπο 
ππνινγηζκνύο, ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε όπσο 
νξίδεηαη θαηά ηα ινηπά ζηελ πξνδηαγξαθή Δ105-86 Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο 
(ASTM D2850, D4767). ηελ όιε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο πγξήο 
ππθλόηεηαο θαη θπζηθήο πγξαζίαο.  

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
176,35 €/ζεκείν 
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Άξζξν Β.162  Σξηαμνληθή δνθηκή εθειθπζκνύ CΚνU κε ζηεξενπνίεζε θαη κέηξεζε πίεζεο πόξσλ              
α. D= 1 1/2" 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ δηαηκεηηθήο αληνρήο ζε ηξηαμνληθή ζπζθεπή ελόο 
εδαθηθνύ δείγκαηνο, δηακέηξνπ δνθηκίνπ D κε πξνζηεξενπνίεζε θαη κέηξεζε πηέζεσο ησλ πόξσλ 
(CUPP) ήηνη γηα ηε κόξθσζε ηνπ δνθηκίνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ζηε ζπζθεπή, ηνλ θνξεζκό, ηελ 
εμάζθεζε ησλ πηέζεσλ γηα ηε ζηεξενπνίεζε, ηνλ ρξόλν ζηεξενπνίεζεο, ηε ξύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο 
θνξηίζεσο, ηε κέηξεζε ησλ παξακνξθώζεσλ, ησλ θνξηίσλ θαη ηεο πηέζεσο πόξσλ, ηνπο 
ππνινγηζκνύο, ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε όπσο 
νξίδεηαη θαηά ηα ινηπά ζηελ πξνδηαγξαθή Δ105-86 Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο 
(ASTM D2850, D4767). 
Η δνθηκή εθειθπζκνύ εθηειείηαη παξόκνηα  κε ηελ δνθηκή ζιίςεο, εθηόο ηνπ όηη ε αζηξάγγηζηε 
δηαηκεηηθή αληνρή ζα ιάβεη ρώξα κε ηελ αύμεζε ηεο νξηδόληηαο ηάζεο κέρξη ηελ αζηνρία αληί ηεο 
θαηαθνξύθνπ. ηελ όιε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο πγξήο ππθλόηεηαο 
θαη θπζηθήο πγξαζίαο. 

 
Σηκή Δθαξκνγήο : 

   
176,35 €/ζεκείν 

      
Άξζξν Β.163  Γνθηκή ζπληνληζκνύ 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δπλακηθώλ παξακέηξσλ ησλ εδαθώλ, όπσο ην Μέηξν δηάηκεζεο, ην 
Μέηξν ηνπ Young, θιπ., - ζε κηθξέο παξακνξθώζεηο - ζε θπιηλδξηθά ζπκπαγή αδηαηάξαθηα 
δνθίκηα εδάθνπο κε δόλεζε θαη θαηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πξνδηαγξαθή 
ASTM D4015-87. 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

822,97 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.164  Γνθηκή αλαθπθιηδόκελεο ηξηαμνληθήο θόξηηζεο 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο  θαη ηνπ Μέηξνπ ηνπ Young ζε θπιηλδξηθά δνθίκηα 
εδάθνπο ζε ηξηαμνληθή ζπζθεπή θαη θαηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πξνδηαγξαθή 
ASTM D3999-91. 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

1.410,81 €/ηεκ. 

      

Άξζξν Β.165  Απαζρόιεζε αξραηνιόγνπ ζηελ επίβιεςε εθζθαθώλ, θαηόπηλ 
απαίηεζεο ηεο αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο 

  Ηκεξήζηα ακνηβή απαζρόιεζεο αξραηνιόγνπ ζηελ επίβιεςε εθζθαθώλ, θαηόπηλ απαίηεζεο ηεο 
αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδνηηθνύ θόζηνπο).   

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

80,00 €/εκ. 

      
Άξζξν Β.166  Απαζρόιεζε εηδηθεπκέλνπ εξγάηε αξραηνινγίαο 

 Ωξηαία ακνηβή απαζρόιεζεο εηδηθεπκέλνπ εξγάηε αξραηνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
εξγνδνηηθνύ θόζηνπο).   

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

7,75 €/ώξα 

 
 
 

     

Οη ηηκέο ησλ Άξζξσλ Β.167 έσο Β.182 γηα ηηο Δξγαζίεο Τδξνγεσηξήζεσλ είλαη από ηα Δληαία Σηκνιόγηα Τδξαπιηθώλ Έξγσλ, 
όπσο δίλνληαη ζηελ απόθαζε ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ466 (ΦΔΚ1746/19-05-2017) Καλνληζκόο Πεξηγξαθηθώλ Σηκνινγίσλ 
Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ. Οη παξαθάησ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνπλ ην πνζνζηό Γεληθώλ Δμόδσλ (Γ.Δ.) 
θαη Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδόρνπ. 
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Άξζξν Β.167  Γνθηκαζηηθέο αληιήζεηο από πδξνγεώηξεζε κε αληιεηηθό 
ζπγθξόηεκα ηύπνπ "πνκόλα" 
(Άξζξν Σηκνι. 15.03, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7103) 

  
Γνθηκαζηηθέο αληιήζεηο από πδξνγεώηξεζε κε ήδε εγθαηεζηεκέλν αληιεηηθό ζπγθξόηεκα βαζέσλ 
θξεάησλ (πνκόλα) δηακέηξνπ έσο Φ20'' (Γ500 mm), κε ηθαλόηεηα αληιήζεσο 400 lt/sec από 
βάζνο 50m, ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-09-06-00 "Γνθηκαζηηθέο αληιήζεηο πδξνγεώηξεζεο". 
Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ. 
Σηκή αλά ώξα πξαγκαηνπνηνύκελεο αληιήζεσο (h). 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

36,46 €/ώξα 

      
Άξζξν Β.168  Άληιεζε λεξνύ από πδξνγεώηξεζε κε ζπζθεπή εκθπζήζεσο αέξα                                                 
(Άξζξν Σηκνι. 15.04, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7104) 

Γνθηκαζηηθέο αληιήζεηο από πδξνγεώηξεζε κε ήδε εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή εκθπζήζεσο αέξα, 
ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-09-06-00 "Γνθηκαζηηθέο αληιήζεηο πδξνγεώηξεζεο". 
Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ. 
Σηκή αλά ώξα πξαγκαηνπνηνύκελεο αληιήζεσο (h). 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

18,29 €/ώξα 

      
Άξζξν Β.169  Αλάπηπμε πδξνγεσηξήζεσο κε ζπζθεπή εθηνμεύζεσο λεξνύ 
(Άξζξν Σηκνι. 15.05, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7105) 

Δξγαζίεο αλάπηπμεο πδξνγεσηξήζεσο κε ήδε εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή εθηνμεύζεσο λεξνύ από 
πςειή πίεζε, ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-09-05-00 "Καζαξηζκόο θαη αλάπηπμε πδξνγεώηξεζεο". 
Σηκή αλά ώξα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο (h). 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 

  
 14,63 €/ώξα 

      
Άξζξν Β.170  Υαιηθόθηιηξν πδξνγεσηξήζεσο 
(Άξζξν Σηκνι. 15.14, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7115) 

Καηαζθεπή ραιηθόθηιηξνπ πδξνγεσηξήζεσο ζηνλ δαθηύιην κεηαμύ ηνηρσκάησλ νπήο θαη 
εμσηεξηθήο παξεηάο πεξηθξαγκαηηθνύ ζσιήλα. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα δηαβαζκηζκέλνπ πιηθνύ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ πεξηκεηξηθά ησλ 
θηιηξνζσιήλσλ ηεο πδξνγεώηξεζεο. 
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηε ζεσξεηηθή δηαηνκή ηνπ δαθηπιίνπ. 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m

3
) 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

54,75 €/θ.κ. 

      
Άξζξν Β.171  Μεηαθίλεζε γεσηξύπαλνπ ησλ 146 mm θαη εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε 
ιεηηνπξγίαο: 
Απνζπλαξκνιόγεζε θαη θόξησζε γεσηξύπαλνπ ησλ 146 mm. 
(Άξζξν Σηκνι. 15.17.01, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7119.1) 

  Σηκή θαη΄ απνθνπή (θ.α.) 

Σηκή Δθαξκνγήο : 

  
 60,77 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.172  Μεηαθίλεζε γεσηξύπαλνπ ησλ 146 mm θαη εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε 
ιεηηνπξγίαο: 
Δθθόξησζε θαη εγθαηάζηαζε γεσηξύπαλνπ ησλ 146 mm. 
(Άξζξν Σηκνι. 15.17.02, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7119.2) 

  

Σηκή θαη΄ απνθνπή (θ.α.) 

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

60,77 €/ηεκ. 
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Άξζξν Β.173  Μεηαθίλεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηύπνπ "πνκόλαο" έσο Φ 
20'' θαη εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο: 
Απνζπλαξκνιόγεζε θαη θόξησζε "πνκόλαο" έσο Φ 20''. 
(Άξζξν Σηκνι. 15.18.01, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7120.1) 

  

Σηκή θαη΄ απνθνπή (θ.α.) 

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

60,77 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.174  Μεηαθίλεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηύπνπ "πνκόλαο" έσο            
Φ 20'' θαη εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο: 
Δθθόξησζε θαη εγθαηάζηαζε "πνκόλαο" έσο Φ 20''. 
(Άξζξν Σηκνι. 15.18.02, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7120.2) 

  

Σηκή θαη΄ απνθνπή (θ.α.) 

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

96,76 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.175  Μεηαθίλεζε ζπζθεπήο αληιήζεσο λεξνύ κε εκθύζεζε αέξα θαη 
εθηνμεύζεσο λεξνύ (AIR LIFT θαη JET): 
Απνζπλαξκνιόγεζε θαη θόξησζε ζπζθεπήο εκθπζήζεσο αέξα. 
(Άξζξν Σηκνι. 15.19.01, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7121.1) 

  

Σηκή θαη΄ απνθνπή (θ.α.) 

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

60,77 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.176  Μεηαθίλεζε ζπζθεπήο αληιήζεσο λεξνύ κε εκθύζεζε αέξα θαη 
εθηνμεύζεσο λεξνύ (AIR LIFT θαη JET): 
Δθθόξησζε θαη εγθαηάζηαζε ζπζθεπήο εκθπζήζεσο αέξα. 
(Άξζξν Σηκνι. 15.19.02, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7120.2) 

  

Σηκή θαη΄ απνθνπή (θ.α.) 

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

96,76 €/ηεκ. 

      
Άξζξν Β.177  Γηάλνημε πδξνγεσηξήζεσο Φ 17 1/2'' (D450 mm) ζε καιαθά πεηξώκαηα                                          
(Άξζξν Σηκνι. 15.20, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7122) 

Γηάλνημε πδξνγεσηξήζεσο Φ 17 1/2'' (D450 mm), νπνηνπδήπνηε βάζνπο, ζε καιαθά πεηξώκαηα 
κε ζθιεξόηεηα έσο 4 Mohs κε πεξηζηξνθηθό πδξνγεσηξύπαλν πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ζηε 
ζέζε δηαηξήζεσο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-09-01-00 "Γηάλνημε Τδξνγεσηξήζεσλ". 
Πεξηιακβάλεηαη ε δεηγκαηνιεςία ησλ πξντόλησλ δηαηξήζεσο θαη ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεσηξήζεσο (ζηάζκε λεξνύ, ζηξσκαηνγξαθία, θιπ, ε ρξήζε κπεληνλίηε (εθ' 
όζνλ απαηηείηαη) θαη ε αλάισζε γεσηξεηηθώλ ξεπζηώλ. 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο δηάλνημεο (κκ). 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 
   

42,60 €/κ.κ. 
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Άξζξν Β.178  Γηάλνημε πδξνγεσηξήζεσο Φ 17 1/2'' (D450 mm) ζε ζθιεξά πεηξώκαηα 
(Άξζξν Σηκνι. 15.21, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7123) 

Γηάλνημε πδξνγεσηξήζεσο Φ 17 1/2'' (D450 mm), νπνηνπδήπνηε βάζνπο, ζε ζθιεξά πεηξώκαηα 
κε ζθιεξόηεηα άλσ ησλ 4 Mohs κε πεξηζηξνθηθό πδξνγεσηξύπαλν πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί 
ζηε ζέζε δηαηξήζεσο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-09-01-00 "Γηάλνημε 
Τδξνγεσηξήζεσλ". 
Πεξηιακβάλεηαη ε δεηγκαηνιεςία ησλ πξντόλησλ δηαηξήζεσο θαη ε θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεσηξήζεσο (ζηάζκε λεξνύ, ζηξσκαηνγξαθία, θιπ, ε ρξήζε κπεληνλίηε (εθ' 
όζνλ απαηηείηαη) θαη ε αλάισζε γεσηξεηηθώλ ξεπζηώλ. 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο δηάλνημεο (κκ). 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 

   

73,16 €/κ.κ. 

 
  

   

Άξζξν Β.179  Πεξηθξαγκαηηθόο ραιύβδηλνο ζσιήλαο Φ 18'' (D450 mm) πάρνπο 6mm 
(Άξζξν Σηκνι. 15.24, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7126) 

Πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζηελ πδξνγεώηξεζε, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο, 
πεξηθξαγκαηηθνύ ραιπβδνζσιήλα Φ 18'' (D 450 mm) κε δηακήθε ξαθή θαη πάρνο ειάζκαηνο 6 
mm, από ράιπβα πνηόηεηαο S235J. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κεηαμύ ηνπ ζσιήλα θαη ηε νπήο ηεο γεσηξήζεσο κε 
ζθπξόδεκα. 
ε πεξίπησζε πεξηθξαγκαηηθώλ ζσιήλσλ άιιεο δηακέηξνπ ή δηαθνξεηηθνύ πάρνπο ειάζκαηνο, νη 
ηηκέο εθαξκνγήο πξνθύπηνπλ θαη' αλαινγία ηνπ γηλνκέλνπ (πεξίκεηξνο ζσιήλα x πάρνο 
ειάζκαηνο) 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πεξηθξαγκαηηθνύ ζσιήλα (κκ). 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 

   

73,16 €/κ.κ. 

 
  

   

Άξζξν Β.180  Γαιβαληζκέλνο ραιπβδνζσιήλαο Φ 10'' (D250 mm) πάρνπο 6mm 
(Άξζξν Σηκνι. 15.25, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7127) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ θαη ηνπνζέηεζε ζηελ πδξνγεώηξεζε γαιβαληζκέλνπ ραιύβδηλνπ 
ζσιήλα κε δηακήθε ξαθή, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ 10'' (D 250 mm) θαη πάρνπο ηνηρώκαηνο 6 
mm. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο ησλ ζσιήλσλ, νη γαιβαληζκέλνη 
ραιύβδηλνη νδεγνί θαη ε δηακόξθσζε ηεο ζσιελώζεσο. 
ε πεξίπησζε γαιβαληζκέλσλ ζσιήλσλ άιιεο δηακέηξνπ ή δηαθνξεηηθνύ πάρνπο ειάζκαηνο, νη 
ηηκέο εθαξκνγήο πξνθύπηνπλ θαη' αλαινγία ηνπ γηλνκέλνπ (πεξίκεηξνο ζσιήλα x πάρνο 
ειάζκαηνο) 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πεξηθξαγκαηηθνύ ζσιήλα (κκ). 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 

   

60,77 €/κ.κ. 

      
Άξζξν Β.181  Γαιβαληζκέλνο ραιύβδηλνο θηιηξνζσιήλαο Φ 10'' πάρνπο 6mm 
(Άξζξν Σηκνι. 15.26, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7128) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ θαη ηνπνζέηεζε ζε γεώηξεζε γαιβαληζκέλνπ θηιηξνζσιήλα Φ 
10'' (D 250 mm), κε νπέο Φ 3 mm, ζε θαλνληθή δηάηαμε ζην 20% πεξίπνπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
ηνηρώκαηνο (πεξίπνπ 20 νπέο αλά κέηξν κήθνπο) θαη εθαηέξσζελ ζπεηξώκαηα. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο ησλ ζσιήλσλ, νη γαιβαληζκέλνη 
ραιύβδηλνη νδεγνί θαη ε δηακόξθσζε ηεο ζσιελώζεσο. 
ε πεξίπησζε γαιβαληζκέλσλ ζσιήλσλ άιιεο δηακέηξνπ ή δηαθνξεηηθνύ πάρνπο ειάζκαηνο, νη 
ηηκέο εθαξκνγήο πξνθύπηνπλ θαη' αλαινγία ηνπ γηλνκέλνπ (πεξίκεηξνο ζσιήλα x πάρνο 
ειάζκαηνο) 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πεξηθξαγκαηηθνύ ζσιήλα (κκ). 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 

   

67,26 €/κ.κ. 
 
 
 
 

  

   



 
 

ΓΔΧΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΙ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟ ‹‹ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ›› 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΜ  

RFP-355/19 
Α.. 82662 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜ 
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Άξζξν Β.182  ηόκην πδξνγεσηξήζεσο 
(Άξζξν Σηκνι. 15.27, Άξζξ. Αλαζ. ΤΓΡ. 7129) 

ηόκην πδξνγεσηξήζεσο, κεηαιιηθό, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. 
Δπηκέηξεζεο βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθώλ ππνινγηζκώλ. 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν (kg). 

  

Σηκή Δθαξκνγήο : 

   

5,43 €/kg 

 
  

   
Άξζξν Β.183  Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ (ΓΜΔ.1.3) 

ΣΤΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : (15% * Γ) 

Γ = Πξνεθηηκώκελν θόζηνο  ηνπ  ζπλόινπ ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ (ππαίζξνπ θαη εξγαζηεξίνπ) 
 

Σύπνο Δθαξκνγήο : 

   

15%*Γ € 
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