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ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Προεκτιµωµένων  Αµοιβών µελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.  

  
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005 περί « Ανάθεσης 
και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις » , µε τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
ΠΕΧΩ∆Ε για την έκδοση Απόφασης Κανονισµού προεκτιµωµένων  αµοιβών 
µελετών και υπηρεσιών µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές. 

2. Την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/ο/423/11-3-2005 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την 
οποία συστήθηκε οµάδα εργασίας για τη  σύνταξη σχεδίου της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

3. Το υπ. αριθµ. 21016/28-7-2005 έγγραφο του Τ.Ε.Ε µε το οποίο 
διατυπώθηκαν οι  τελικές απόψεις επί  του σχεδίου Κανονισµού   
προεκτιµωµένων    αµοιβών µελετών και υπηρεσιών που εστάλη µε το υπ. 
αρ.998/3-6-2005  έγγραφο  του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε  κ. Θ. Ξανθόπουλου.  

4. Ότι οι υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές θα εξακολουθούν να ισχύουν 
εκτός αν εξειδικεύονται στον υπόψη Κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετών και υπηρεσιών. 

5. Τη γνωµοδότηση 50 της συνεδρίας 17 της 8/8/2005 του Συµβουλίου ∆ηµ. 
Έργων (Τµήµα Μελετών).  

6. Την ανάγκη έκδοσης της παρούσας προκειµένου οι προεκτιµήσεις    
αµοιβών  των προκηρυσσοµένων  µελετών ή υπηρεσιών να ανταποκρίνονται 
στις πραγµατικές απαιτήσεις επιστηµονικά άρτιων µελετών και υπηρεσιών.  

7. Ότι η παρούσα Απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό 
προϋπολογισµό.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Εγκρίνουµε τον κατωτέρω Κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών και 
υπηρεσιών :  

 

 

 

 

 

   Α Π Ο Φ Α Σ Η 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 
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Κανονισµός Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών,  

σύµφωνα µε το Ν. 3316/05 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

                                                               Σελίδα 
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Άρθρο  ΓΕΝ.2 Υπολογισµός Αµοιβής Μελετών                9 

Άρθρο  ΓΕΝ.3 Συντελεστής (τκ)                             9 
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                                 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ  

                                 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ              

 

Άρθρο ΤΟΠ.1 Γενικές διατάξεις επί των γεωδαιτικών, φωτογραµµετρικών, 

χαρτογραφικών, κτηµατογραφικών και τοπογραφικών  

µελετών                                                                                      12 

     

Άρθρο ΤΟΠ.2 Τριγωνισµοί                                                                                12  

Άρθρο ΤΟΠ.3 Πολυγωνοµετρίες                                                                        13  

Άρθρο ΤΟΠ.4 Γεωµετρικές  Χωροσταθµίσεις                                                     13  

Άρθρο ΤΟΠ.5 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις  αδόµητων    

εκτάσεων                                                                                    14 

 

Άρθρο ΤΟΠ.6 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις  δοµηµένων   

εκτάσεων                                                                                    15 

 

Άρθρο ΤΟΠ.7 Βυθοµετρήσεις(θαλασσών,  λιµνών,  ποταµών)                          16                     

Άρθρο ΤΟΠ.8 Κτηµατογραφήσεις                                                                      16  

Άρθρο ΤΟΠ.9 Υψοµετρική ενηµέρωση σε δρόµους                                           17  

Άρθρο ΤΟΠ.10 Φωτοπροσδιορισµοί                                                                   18  

Άρθρο ΤΟΠ.11 Φωτογραµµετρικά διαγράµµατα                                                  18  

Άρθρο ΤΟΠ.12 Ορθοφωτοχάρτες                                                                        19  

Άρθρο ΤΟΠ.13 Αεροφωτογραφήσεις                                                                   20  

Άρθρο ΤΟΠ.14 Εφαρµογές ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών µελετών                  21  

Άρθρο ΤΟΠ.15 Σύνταξη  ∆ιαγραµµάτων  και  Πινάκων  Αναλογισµού   

σε οδούς Εντός Σχεδίου                                                              22 

 

Άρθρο ΤΟΠ.16 Σύνταξη Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων και Πινάκων  

σε οδούς Εκτός Σχεδίου                                                              22 
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Άρθρο ΤΟΠ.18 Εφαρµογές υδραυλικών µελετών                                                24  
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                                 (Ο∆ΙΚΩΝ & ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ)             

 

Άρθρο Ο∆Ο.1 Υπεραστικές οδοί / σιδηροδροµικές γραµµές, αστικές οδοί 

και διαµορφώσεις  εγκαταστάσεων                                             25 

 

Άρθρο Ο∆Ο.2 Κυκλοφοριακοί Κόµβοι                                                               28                                            

Άρθρο Ο∆Ο.3 Προεκτιµώµενα µήκη και κατανοµή αµοιβής κατά  
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Άρθρο Υ∆Ρ.23 Υδραυλικό  Πλήγµα Αντλιοστασίου                                             92  



 6 

 

 

                                                                                            Σελίδα   
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Άρθρο ΟΙΚ.2           
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
 ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο ΓΕΝ.1    Αντικείµενο 

Οι αµοιβές του παρόντος κανονισµού αποτελούν την υποχρεωτική για τις 
αναθέτουσες αρχές βάση για τον υπολογισµό των προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετών και υπηρεσιών στις δηµόσιες συµβάσεις του Ν. 3316/2005.  

 

Άρθρο ΓΕΝ.2   Υπολογισµός Αµοιβής Μελετών  

Κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05, 

οι ενιαίες τιµές των προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών ανά µονάδα φυσικού 

αντικειµένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιµές προεκτιµωµένων αµοιβών 

υπηρεσιών είτε ανά µονάδα φυσικού αντικειµένου και κατηγορία έργου είτε ανά 

µονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση : 

Α = (τκ) * Σ(Φ)   [€] 

όπου:  

(τκ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και  

Σ(Φ) :η ενιαία τιµή της προεκτιµόµενης αµοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και 

κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας µελέτης 

συναρτόµενη µε την φυσική ποσότητα κάθε αντικειµένου. 

Στην αµοιβή αυτή περιλαµβάνεται η υποβολή των στοιχείων της µελέτης σε 

ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη µορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται 

ειδική αναφορά σε επί µέρους άρθρα. 

 
 

Άρθρο ΓΕΝ.3   Συντελεστής (τκ)  

Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως 

ο λόγος του επίσηµου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του ∆εκεµβρίου του 

προηγούµενου έτους προς τον επίσηµο γενικό δείκτη τιµών καταναλωτή του 

∆εκεµβρίου του έτους 2004  που έχει τιµή 119,5 και περιλήφθηκε στον 

υπολογισµό των επί µέρους αµοιβών µελετών και υπηρεσιών.  

Για τις αµοιβές του έτους 2005 ο συντελεστής (τκ) έχει τιµή (τκ) = 1,0. 

 

Άρθρο  ΓΕΝ.4 Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων 
ανάλογα µε τον χρόνο απασχόλησης 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
µηχανικού ή άλλου επιστήµονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση µελέτης 
αµειβόµενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται 
ανάλογα µε το χρόνο απασχόλησης ανά ηµέρα ή κλάσµα ηµέρας ως εξής: 
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α- Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 έτη: 300*τκ 

 β- Για επιστήµονα εµπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

 γ- Για επιστήµονα εµπειρίας µεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

 όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3. 

2. Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή 
εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της µιας ηµερών, ή, σε 
περίπτωση µίας µόνο ηµέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον 
ωρών. Για απασχόληση µικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση 
ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ηµερήσιων αποζηµιώσεων µε 
ελάχιστη αµοιβή όχι µικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αµοιβή νοείται 
ότι περιλαµβάνεται το σύνολο των άµεσων και έµµεσων, γενικών και 
ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζηµίωση ανθρωποµήνα νοείται ως αποζηµίωση 22 ανθρωποηµερών.  

 

Άρθρο ΓΕΝ.5    Αµοιβή γενικού µελετητή   

1. Σε περίπτωση ιδιαίτερα σύνθετης µελέτης όταν µε την προκήρυξη ζητείται ο 
ορισµός γενικού µελετητή, η αµοιβή αυτού προεκτιµάται σε ποσοστό 10% 
της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής των µελετών του έργου και δεν 
επιβαρύνει την αµοιβή των λοιπών µελετητών. Τα καθήκοντα του γενικού 
µελετητή αφορούν κύρια στην υπηρεσία εξασφάλισης της επαλληλίας και 
συµβατότητας των επί µέρους µελετών. Προκειµένου περί µελέτης 
σηράγγων, οι αµοιβές της παραγράφου 1 ορίζονται σε ποσοστό 5%. 

2. Ως ιδιαίτερα σύνθετη µελέτη νοείται η µελέτη που περιλαµβάνει τουλάχιστον 
5 κατηγορίες µελετών (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του 
Ν3315/2005) και ο συνολικός προϋπολογισµός των προεκτιµώµενων 
αµοιβών  είναι µεγαλύτερος του 1.000.000 * τκ. 

 

Άρθρο ΓΕΝ.6     Αµοιβή σύνταξης µελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ 

1.  Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και 

Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου 

ανά κατηγορία µελέτης µε βάση τα οριζόµενα στο Π. ∆. 305/96 και τα 

εκάστοτε ισχύοντα.  

2. Η αµοιβή Α, για την σύνταξη µελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :  

  Α = ΣΑi * β * τκ   όπου: 

  ΣAi= Το σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών 

για συγκεκριµένο έργο και για όλες τις κατηγορίες µελετών.  

 β = συντελεστής αµοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόµενος ως ακολούθως: 

                                         

3

175

iΣΑ
+=

µ
κβ  

 κ, µ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται  οι 

ακόλουθοι:  κ= 0,40    και    µ= 8,00. 

 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
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Άρθρο ΓΕΝ.7    Αµοιβή σύνταξης τευχών δηµοπράτησης 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης ορίζεται σε 
ποσοστό 8% της συνολικής προεκτίµωµενης αµοιβής των κατηγοριών 
µελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δηµοπράτησης. 

2. Η παραπάνω αµοιβή επιµερίζεται στα επιµέρους τεύχη µε τα ακόλουθα 
ποσοστά: 

 Για την τεχνική περιγραφή 10%  
 Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 
 Για την ανάλυση τιµών 25%  
 Για το τιµολόγιο µελέτης 13%  
 Για το τιµολόγιο προσφοράς 1%  
 Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%  
 Για τον προϋπολογισµό µελέτης 5%  
 Για τον προϋπολογισµό προσφοράς 1%  
 Για τη διακήρυξη δηµοπρασίας 5% 
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ΤΜΗΜΑ Β’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, 

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

Άρθρο ΤΟΠ.1  Γενικές διατάξεις επί των γεωδαιτικών, 
φωτογραµµετρικών, χαρτογραφικών, 
κτηµατογραφικών και τοπογραφικών, 
µελετών 

 

1.  Οι προεκτιµώµενες αµοιβές των γεωδαιτικών, φωτογραµµετρικών, 
χαρτογραφικών, κτηµατογραφικών και τοπογραφικών µελετών, που 
περιλαµβάνονται στα επόµενα, προϋποθέτουν την εκτέλεση του συνόλου 
των ακόλουθων εργασιών: 

α.  Αναγνώριση και προµήθεια των στοιχείων της υφιστάµενης στην 
περιοχή τοπογραφικής υποδοµής (συντεταγµένες και υψόµετρα 
τριγωνοµετρικών σηµείων της ΓΥΣ ή άλλων φορέων του ∆ηµοσίου, 
υψόµετρα χωροσταθµικών αφετηριών κλπ.). 

β.  Έλεγχο αξιοπιστίας / συµβατότητας των ως άνω στοιχείων. 

γ.  Για τις αποτυπώσεις, κτηµατογραφήσεις, περιλαµβάνεται η πύκνωση 
της υπάρχουσας τοπογραφικής υποδοµής µε την εγκατάσταση νέων 
αναγκαίων τριγωνοµετρικών, πολυγωνοµετρικών και / ή 
φωτοσταθερών σηµείων. 

2.  (1)  Η εκπόνηση των ως άνω εργασιών θα είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ή µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, που 
καταλήγουν σε αποτελέσµατα της αυτής αξιοπιστίας και πληρότητας 
µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και οδηγίες ( Π.∆. 696/74, 
όπως ισχύει) µε την χρήση νέων τεχνολογιών. 

 (2)   Για τις εργασίες αποτυπώσεων και κτηµατογραφήσεων που 
συντάσσονται µε τη χρήση σύγχρονων τοπογραφικών µεθόδων και 
οργάνων και εντάσσονται στα σχέδια µε συντεταγµένες, η ακρίβεια 
των στοιχείων, οι λεπτοµέρειες της απόδοσης και η πυκνότητα των 
υψοµετρικών σηµείων, θεωρείται ότι είναι αυτά που αναφέρονται στην 
κλίµακα σύνταξης του σχεδίου και όχι στις δυνατότητες που 
παρέχονται από µεγέθυνση αυτών µέσω των υπολογιστικών 
δυνατοτήτων που διαθέτουν τα σύγχρονα προγράµµατα σχεδίασης 
τύπου AUTOCAD κλπ.  

Όλες οι παρακάτω οριζόµενες τιµές µονάδος θα αναπροσαρµόζονται µε βάση 
τον επίσηµο δείκτη τιµών καταναλωτή (τκ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού.  

Άρθρο ΤΟΠ.2   Τριγωνισµοί 

Για την αναγνώριση, επισήµανση, γωνιοµέτρηση, υπολογισµό, σύνταξη 
διαγράµµατος και την εξασφάλιση, οι τιµές για κάθε  τριγωνοµετρικό σηµείο, ως 
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και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε  βάθρου, ορίζονται  σε Ευρώ, 
σύµφωνα µε τον παρακάτω   πίνακα: 

 

α/α                Ενδείξεις  εργασιών ΙΙΙ     ΙΙΙ τάξης     IV τάξης Εµπροσθοτοµίες Οπισθοτοµίες 

Τριγ     1       Τριγωνοµετρικό σηµείο    1800 800 350 225 

Βάθρ    2        Βάθρο ύψους 1,10 µ.      
(πλη               ( πλην    βραχωδών εδαφών) 

 
565 

 
350 

- - 

Βάθρ    3        Βάθρο ύψους 0,40 µ. - -  65 65 
Βάθρ    4        Βάθρο ύψους 1,10 µ. 
(επί                (επί βραχωδών εδαφών) 

 
285 

 
170 

               - - 

 

1. Για κάθε επιπλέον παραδεκτή µέτρηση και υπολογισµό του ίδιου σηµείου, 
σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τοµές (οπισθοτοµία ή 
εµπροσθοτοµία), η αντίστοιχη βασική τιµή του ανωτέρω πίνακα 
προσαυξάνεται κατά 40% ανά τοµή και µέχρι δύο το πολύ τοµές (µέγιστη 
προσαύξηση 80%). 

2.  Η χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου, για εξάρτηση δικτύου, 
αµείβεται µε την τιµή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα 
χρησιµοποιηθεί, εξαιρουµένων των τοµών και µη συµπεριλαµβανοµένης 
της σήµανσης. 

3.  Η αναγνώριση και χρήση τριγωνοµετρικού σηµείου για εξάρτηση 
πολυγωνοµετρικού δικτύου ή  εµπροσθοτοµίας ορίζεται σε  65 Ευρώ. 

 

Άρθρο  ΤΟΠ.3  Πολυγωνοµετρίες 

1.  Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνοµετρικού δικτύου µε απλή 
(πρόχειρη) σήµανση, γωνιοµέτρηση, πλευροµέτρηση, υπολογισµό  
οδεύσεων και υψοµέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράµµατος και την 
εξασφάλιση η τιµή ανά πολυγωνικό σηµείο ορίζεται ως παρακάτω: 

     α)  Εκτός κατοικηµένων περιοχών:  50 Ευρώ. 
     β)  Εντός κατοικηµένων περιοχών ή σε οδούς µεγάλης κυκλοφορίας: 65 

Ευρώ. 

2.   Η τιµή για τη µόνιµη σήµανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε  25 
Ευρώ. 

 

Άρθρο  ΤΟΠ.4   Γεωµετρικές  Χωροσταθµήσεις 

1.  Για την αναγνώριση, γεωµετρική χωροστάθµηση, υπολογισµό υψοµέτρων, 
σύνταξη διαγράµµατος και εξασφάλιση, για κάθε χιλιόµετρο απλής 
χωροστάθµησης, οι τιµές ορίζονται  σε Ευρώ  σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα: 
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Μορ   α/α    Μορφή εδάφους Χωροστάθµηση 
υψηλής 

ακρίβειας 

      Χωροστάθµηση 
     συνήθους 
     ακρίβειας 

Χωροστάθµηση 
 µε ενδιάµεσα σηµεία 

υπάρχουσας  
οριζοντιογραφίας 

Πεδιν  1      Πεδινό  έως 10% 130 65 100 
Λοφ    2      Λοφώδες 10% - 20%   200 100 155 
Ορει   3      Ορεινό 20% και  άνω - 130 200 
 

2.  Η τιµή χωροσταθµικής αφετηρίας επί βάθρου (χωρίς  χωροστάθµηση) 
ορίζεται σε  110 Ευρώ. 

3.  Η τιµή ήλου επί κτίσµατος ορίζεται  σε 26 Ευρώ. 

4.  Ο υπολογισµός δικτύου, µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ή τη µέθοδο 
διαδοχικών προσεγγίσεων, ή άλλης  µεθόδου µε χρησιµοποίηση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ορίζεται  σε  225 Ευρώ για κάθε  πολύγωνο ή 
τρίγωνο. 

5.  Σε περίπτωση υποχρεωτικής διάβασης µέσω δασωδών εδαφών, στις 
ανωτέρω τιµές προστίθενται  50 Ευρώ ανά χιλιόµετρο. 

6.  Ως πληρωτέο µήκος των γεωµετρικών χωροσταθµήσεων καθορίζεται η απ' 
ευθείας απόσταση των  χωροσταθµικών αφετηριών ή άλλων σηµείων στην 
ύπαιθρο χώρα και η συντοµότερη πραγµατική πορεία για τους οικισµούς. 

 

Άρθρο  ΤΟΠ.5  Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις  
αδόµητων εκτάσεων 

1. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόµητες εκτάσεις / περιοχές, τη 
δηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους, την παράδοση των δικτύων 
οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού ελέγχου των οποίων είναι αναγκαία η 
εγκατάσταση (τριγωνισµοί, ζεύγη οριζοντιογραφικού ελέγχου / 
πολυγωνοµετρία, χωροστάθµηση), των τοπογραφικών διαγραµµάτων και 
όλων των στοιχείων µετρήσεων και υπολογισµών σε αναλογική και 
ψηφιακή µορφή, οι τιµές για κάθε στρέµµα (συµπεριλαµβανοµένων των 
δικτύων: τριγωνισµού, ζευγών οριζονττιογραφικού ελέγχου, 
πολυγωνοµετρίας και χωροστάθµησης), ανάλογα µε την κλίµακα και τη 
µορφολογία εδάφους, οι τιµές ορίζονται  σε Ευρώ  ανά στρέµµα σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα : 

 

2.  Σε πολύ καλυµµένα από φύτευση, όπως και σε καλυµµένα από ύδατα 
εδάφη, η τιµή προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιµής κατηγορίας 
εδάφους κλίσης 0-10%. 

3.  Σε εξόχως δασωµένα εδάφη, η τιµή προσαυξάνεται κατά 80% της 
αντίστοιχης τιµής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0 -10%. 

           α/α     Μορφολογία εδάφους 
    (εγκάρσιες κλίσεις) 

Τιµή  αµοιβής ( € / στρέµµα) 
για κλίµακα : 

1:200 1:500 1:1000     1:2000     1:5000 

Κλ    1      Κλίση εδάφους 0-10%          155 63 32 15 7 

Κλί   2      Κλίση εδάφους 10-40% 190 80 40   20 8 

Γ  Κλί   3      Κλίση εδάφους > 40% 265 230 55 28 10 
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4.  Σε περίπτωση µη εγκατάστασης τριγωνοµετρικού δικτύου οι παραπάνω 
τιµές  µειώνονται κατά 20%. Σε περιπτώσεις αποτύπωσης έκτασης 
µικρότερης των  30 στρεµµάτων, εάν απαιτείται τριγωνισµός, αµείβεται 
ιδιαίτερα.  

 

Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιµές ισχύουν για ζώνη 
συµβατικού πλάτους  που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

              Κατηγορία εδάφους από πλευράς
α/α                       φυτοκάλυψης 

Συµβατικό πλάτος  σε µέτρα για κλίµακα : 

  1:200 1:500    1:1000             1:2000             1:5000 
           1            Έδαφος σύνηθες    80 150                 200     300                500 
           2            Έδαφος  δασωµένο 40  75                 100               150                250 

 
Για αποτύπωση ζώνης µικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιµές προσαυξάνονται 
κατά 5% ανά 5% µείωσης του συµβατικού πλάτους.  Ως ελάχιστη αµοιβή 
αποτύπωσης λωρίδας θα λαµβάνεται αυτή που προκύπτει σύµφωνα µε τα 
παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συµβατικού πλάτους. 
 
5.  Αδόµητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σηµεία που περιγράφουν 

κατασκευές δεν υπερβαίνουν τα 60 ανά 10 στρέµµατα. Όταν ο αριθµός των 
παραπάνω σηµείων υπερβαίνει τα 20 σηµεία ανά 10 στρέµµατα, τότε οι 
τιµές του πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%. 

 
 

Άρθρο ΤΟΠ.6    Επίγειες τοπογραφικές  αποτυπώσεις  
δοµηµένων  εκτάσεων 

1.  ∆οµηµένες θεωρούνται εκτάσεις που ο αριθµός των σηµείων που 
περιγράφουν τα σχήµατα των κατασκευών κάθε είδους (κτίσµατα, 
αποθήκες, περιφράξεις, τοιχία, τεχνικά έργα, οδικά έργα, υδραυλικά έργα, 
πυλώνες ∆ΕΗ, κλπ.) υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέµµατα. 

2.  Για την τοπογραφική αποτύπωση σε δοµηµένες εκτάσεις / περιοχές, τη 
δηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους, την παράδοση των δικτύων 
οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού ελέγχου, των οποίων είναι αναγκαία η 
εγκατάσταση (τριγωνισµοί, ζεύγη οριζοντιογραφικού ελέγχου / 
πολυγωνοµετρία, χωροστάθµηση), των τοπογραφικών διαγραµµάτων και 
όλων των στοιχείων µετρήσεων και υπολογισµών σε αναλογική και 
ψηφιακή µορφή, οι τιµές για κάθε στρέµµα (συµπεριλαµβανοµένων των 
δικτύων : τριγωνισµού, ζευγών οριζοντιογραφικού ελέγχου, 
πολυγωνοµετρίας και χωροστάθµησης), ανάλογα µε την κλίµακα και την 
πυκνότητα των σηµείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους, οι τιµές 
ορίζονται σε Ευρώ  ανά στρέµµα σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 

         α/α      Κατηγορία κάλυψης            
             (πυκνότητα σηµείων που περιγράφουν 

κατασκευές  κάθε είδους) 

Τιµή   αµοιβής ( € / στρέµµα) για κλίµακα: 

             1:100            1:200     1:500           1:1000            1:2000           1:5000 

Ι    Ι ( 1  Ι.  (πυκνοδοµηµένη, πάνω από 200 σηµεία)      327 295 187 134 109 85 

ΙΙ  ΙΙ ( 2. ΙΙ. (αραιοδοµηµένη, από 60 – 200 σηµεία)      210 187 117 78 55 47 
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3.  Για τις περιπτώσεις εγκάρσιων κλίσεων του εδάφους άνω του 10% θα 
εφαρµόζονται οι παρακάτω προσαυξήσεις στις τιµές του παραπάνω 
πίνακα: 

 3.1. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 10% έως 40%, προσαύξηση  20%. 

 3.2. Για εγκάρσια κλίση εδάφους από 40% και πάνω, προσαύξηση  40%. 

4. Η οριζόµενη τιµή για την υψοµετρική ενηµέρωση οριζοντιογραφικού 
διαγράµµατος σε δοµηµένη περιοχή, καθορίζεται σε ποσοστό 60%, ανά 
στρέµµα επιφάνειας, των αντίστοιχων τιµών του πίνακα της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου. 

5. Σε περίπτωση µη εγκατάστασης τριγωνοµετρικού δικτύου οι παραπάνω 
τιµές µειώνονται κατά 20%. Σε περιπτώσεις αποτύπωσης έκτασης 
µικρότερης των 30 στρεµµάτων, εάν απαιτείται τριγωνισµός, αµείβεται 
ιδιαίτερα. 

 

Άρθρο  ΤΟΠ.7   Βυθοµετρήσεις (θαλασσών, λιµνών, 
ποταµών) 

 
1. Για τη βυθοµετρική αποτύπωση θαλασσών, λιµνών και ποταµών και τη 

δηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους, την παράδοση των δικτύων 
οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού ελέγχου των οποίων είναι αναγκαία η 
εγκατάσταση (τριγωνισµοί, ζεύγη οριζοντιογραφικού ελέγχου / 
πολυγωνοµετρία, χωροστάθµηση) των τοπογραφικών διαγραµµάτων και 
όλων των στοιχείων µετρήσεων και υπολογισµών σε αναλογική και 
ψηφιακή µορφή, οι τιµές για κάθε στρέµµα και µέχρι βάθους 70 µέτρων 
(συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων: τριγωνισµού, ζευγών 
οριζοντιογραφικού  ελέγχου, πολυγωνοµετρίας και χωροστάθµησης), 
ανάλογα µε την κλίµακα, οι τιµές ορίζονται  σε Ευρώ ανά στρέµµα σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα : 

 

Βάθος  σε    µέτρα 
Τιµή  ( € / στρέµµα) για κλίµακα: 

1:200 1:500   1:1000 1:2000 1:5000 

0-3µ 250   100  53  26  9  
3-12µ 317  132  66  33 11  

12-30µ 365 152 76 38 13 
30-70µ 420 175 87 43 15 

 

2. Σε περίπτωση µη εγκατάστασης τριγωνοµετρικού δικτύου οι παραπάνω 
τιµές   µειώνονται κατά 20%. 

3. Οι παραπάνω τιµές ισχύουν µέχρι την απόσταση ενός χιλιοµέτρου από την 
πλησιέστερη ακτή. Για αποστάσεις µεγαλύτερες του ενός χιλιοµέτρου από 
την ακτή και για βάθη µεγαλύτερα των 70 µέτρων ή όπου υφίστανται 
δυσκολίες ειδικής φύσεως, που επιβάλλουν χρησιµοποίηση διαφορετικών 
µέσων και µεθόδων από τις προβλεπόµενες, καθορίζεται ιδιαίτερη τιµή. 

 

Άρθρο  ΤΟΠ.8 Κτηµατογραφήσεις 

1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, τον προσδιορισµό της 
θέσης αυτών µε σύγχρονες τοπογραφικές µεθόδους και όργανα, 
συµπεριλαµβανοµένης της απαιτούµενης τοπογραφικής υποδοµής και 
σύνταξη σχεδίου κτηµατογράφησης σε ψηφιακή µορφή, µε σύνδεση προς 



 17

το τρέχον κρατικό σύστηµα αναφοράς, αρίθµησης και εµβαδοµέτρησης των 
ιδιοκτησιών µε τον καθορισµό του είδους και της κατηγορίας όλων των 
επικειµένων των ιδιοκτησιών, και σύνταξης κτηµατογραφικών πινάκων, 
ανάλογα µε την κλίµακα και την κατηγορία κάλυψης  οι τιµές ορίζονται σε 
Ευρώ ανά στρέµµα σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα  : 

 

          α/α          Κατηγορία κάλυψης 
                ( πυκνότητα σηµείων που περιγράφουν  

κατασκευές κάθε είδους) 

 
Τιµή  ( € / στρέµµα) για κλίµακα : 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 
Ι          1      Ι   (πυκνοδοµηµένη, πάνω από 200 σηµεία) 250 156 132  

ΙΙ (       2      ΙΙ  (αραιοδοµηµένη, από 60 – 200 σηµεία) 140 110 80  

Ι          3      ΙΙΙ (αδόµητη, έως 60 σηµεία) 40 36 31 28 

   
 

        Οριζόµενη Τιµή σε πυκνοδοµηµένα                 
(κατηγορίας Ι)   (€ / στρέµµα) για κλίµακα : 

1:100 1:200 

360 327 

2. Σε περίπτωση µη εγκατάστασης τριγωνοµετρικού δικτύου οι παραπάνω 
τιµές µειώνονται κατά 20%. Σε περιπτώσεις κτηµατογράφησης, έκτασης 
µικρότερης των 30 στρεµµάτων, εάν απαιτείται τριγωνισµός, αµείβεται 
ιδιαίτερα. 

3.  Ισχύουν και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου ΤΟΠ.5 και 3 του άρθρου 
ΤΟΠ.6. 

4. α. Στην περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηµατογράφηση µε την 
επίγεια µελέτης αποτύπωσης, η τιµή κτηµατογράφησης, σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται  µειωµένη κατά ποσοστό 20% 
αυτής. 

    β. Σε περίπτωση σύγχρονης εκπόνησης της κτηµατογράφησης µε 
φωτογραµµετρική αποτύπωση, η τιµή κτηµατογράφησης σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται  µειωµένη κατά ποσοστό 10% 
αυτής. 

5. Για τη σύνταξη κτηµατογράφησης ζώνης χάραξης έργου, στην οριζόµενη 
τιµή που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις παραπάνω παραγράφους 1, 2 3 
και 4 του παρόντος, προστίθεται και πρόσθετη τιµή, ανά χιλιόµετρο άξονα 
έργου, για τα πρόσθετα στοιχεία που λαµβάνονται και την παράδοση δέκα 
τεσσάρων σειρών αντιγράφων διαγραµµάτων και κτηµατολογικών πινάκων. 

Η πρόσθετη οριζόµενη τιµή κτηµατογράφησης είναι  ίση προς:Τ= 92 €/ χλµ. 

 

Άρθρο  ΤΟΠ.9 Υψοµετρική  ενηµέρωση  σε δρόµους  

1. Η τιµή για την υψοµετρική ενηµέρωση οδού, κατά µήκος του άξονα αυτής, 
µε λήψη χαρακτηριστικών υψοµέτρων που να αποδίδουν τις υψοµετρικές 
αλλαγές της οδού, των κρασπέδων και των κατωφλίων προς µελέτη 
ερυθράς και µελέτη αποχέτευσης ορίζεται σε 860 (€/χιλιόµετρο), εφόσον 
υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού. 

 Η τιµή αυτή προσαυξάνεται: 
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α)  Κατά 20% για υψοµετρική ενηµέρωση µε λήψη στοιχείων στον άξονα 
αριστερά και δεξιά της οδού. 

β)  Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγουµένης περίπτώσης 
(α), αλλά σε δρόµους µεγάλης κυκλοφορίας.    

 

Άρθρο  ΤΟΠ.10 Φωτοπροσδιορισµοί   

1. Για την αναγνώριση στο έδαφος, βάσει αεροφωτογραφιών, φωτοσταθερών 
σηµείων, σύνταξη σκαριφήµατος, επισήµανση, γωνιοµέτρηση, υπολογισµό 
συντεταγµένων και υψοµέτρων για κάθε σηµείο,  ορίζεται  τιµή  σε Ευρώ, 
σύµφωνα µε τον  παρακάτω πίνακα: 

 
            α/α            Κλίµακα απόδοσης 

του διαγράµµατος 
Με τοµές Ταχυµετρικά 

Μέχρι   1                     Μέχρι    1:2.000                             400                              26    
Από     2                 Από 1:5.000 -  1:20.000                            490                             26     

  
2. Σε περίπτωση µόνιµης  σήµανσης των φωτοσταθερών σηµείων προστίθεται 

η τιµή της αντίστοιχης σήµανσης, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην 
παράγραφο 1 του άρθρου  ΤΟΠ.2 ή 2 του άρθρου  ΤΟΠ.3. 

   

Άρθρο  ΤΟΠ.11 Φωτογραµµετρικά διαγράµµατα 
 

1. Για το σύνολο των εργασιών δηµιουργίας ψηφιακών φωτογραµµετρικών 
διαγραµµάτων µε κατάλληλα όργανα και συστήµατα,  
συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών υπολογισµού φωτοσταθερών, 
αεροτριγωνισµού, χρήσης υπαρχόντων και εγκατάστασης 
συµπληρωµατικών τριγωνοµετρικών σηµείων, (µη περιλαµβανοµένης της 
φωτοληψίας) ανάλογα µε τη δόµηση και την κλίση των εδαφών οι τιµές 
ορίζονται σε Ευρώ  ανά στρέµµα σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 
1.1 Αδόµητες εκτάσεις: 

          α/α    Μορφολογία εδάφους 
Τιµή  ( € / στρέµµα) για κλίµακα : 

  1:500   1:1000 1:2000 1:5000 

          1      Α. (κλίση εδάφους 0-10%)   18     12   6    2,5    
          2      Β. (κλίση εδάφους 10-40%)   21     15   7   3,5    
Γ        3      Γ. (κλίση εδάφους >40%))   24     17   8   5     

 
   Για αδόµητες εκτάσεις ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου ΤΟΠ.5. 

 
 
 

1.2 ∆οµηµένες εκτάσεις: 

 Για δοµηµένες εκτάσεις, οι παραπάνω τιµές ισχύουν για το συµβατικό 
πλάτος (ΠΣ) της παραγράφου 4 του άρθρου Τ5, για έδαφος σύνηθες.  Για 
αποτύπωση ζώνης µικρότερου πλάτους, οι παραπάνω τιµές 

          α/α               Κατηγορία κάλυψης 
                  (πυκνότητα σηµείων που περιγράφουν      

κατασκευές κάθε είδους) 

Τιµή  ( € / στρέµµα) για κλίµακα : 

1:500   1:1000             1:2000            1:5000 

1.     Ι      (πυκνοδοµηµένη, πάνω από 200 σηµεία)   48     36      24     12   

2.    ΙΙ  (αραιοδοµηµένη, από  60 έως 200 σηµεία)   24    18       12      6   
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προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% µείωσης του συµβατικού πλάτους. Ως 
ελάχιστη αµοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαµβάνεται αυτή που προκύπτει, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, για πλάτος ίσο προς το 25% του συµβατικού 
πλάτους. 

2. Για εγκάρσιες κλίσεις εδάφους µεγαλύτερες από 10% σε δοµηµένες 
περιοχές, εφαρµόζονται οι προσαυξήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
ΤΟΠ.6. 

 

Άρθρο ΤΟΠ.12  Ορθοφωτοχάρτες 
 
1. Για το σύνολο των εργασιών δηµιουργίας ασπρόµαυρων ψηφιακών 

ορθοφωτοχαρτών µε κατάλληλα όργανα και συστήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών υπολογισµού φωτοσταθερών, 
αεροτριγωνισµού, χρήσης υπαρχόντων και εγκατάστασης 
συµπληρωµατικών τριγωνοµετρικών σηµείων, ανάλογα µε την κλίση των 
εδαφών και ανεξάρτητα από την ύπαρξη δόµησης, οι τιµές ορίζονται σε 
Ευρώ  ανά στρέµµα σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα  : 

 
          α/α        Μορφολογία εδάφους 

  (εγκάρσιες κλίσεις) 

Τιµή  ( € / στρέµµα)   για κλίµακα : 

    1:500     1:1000      1:2000      1:5000 1:10000 

           1        Α. (κλίση εδάφους 0-10%) 12  6   3,6  1,8  0,9   
Β         2        Β. (κλίση εδάφους 10-40%) 18   8,5   4,8   2,4   1,2   
Γ         3        Γ. (κλίση εδάφους >40%) 22   11   6   3,6   1,4   

 

Οι παραπάνω τιµές αφορούν την υποβολή των στοιχείων της µελέτης σε 
ψηφιακά αρχεία (CD, DVD) και αναλογικά στοιχεία, τα οποία θα 
υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και σε δύο  αντίγραφα αυτών. 

2. Οι παραπάνω τιµές ισχύουν για το συµβατικό πλάτος που δίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

Ενδείξεις 
Κλίµακα : 

                1:500                 1:1000                   1:2000                  1:5000 

              Συµβατικό Πλάτος (m)                   200                     300           600                   1.000 

 
Για ορθοφωτοχάρτες ζώνης µικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιµές 
προσαυξάνονται κατά 5%, ανά 5% µείωσης του συµβατικού πλάτους.  Ως 
ελάχιστη οριζόµενη τιµή ορθοφωτοχάρτη, λωρίδας, θα λαµβάνεται αυτή 
που προκύπτει σύµφωνα µε τα παραπάνω, για πλάτος ίσο προς το 25% 
του συµβατικού πλάτους. 

3. Για έγχρωµους ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες οι τιµές προσαυξάνονται  κατά 
15%. 

4. Οι ορθοφωτοχάρτες που χρησιµοποιούνται για τη µελέτη έργων θα 
προέρχονται από αεροφωτογραφίες κατάλληλης κλίµακας, ανάλογα µε την 
κλίµακα του προς παραγωγή ορθοφωτοχάρτη, σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
πίνακα : 
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5. Η διακριτική ικανότητα των ορθοφωτοχαρτών που χρησιµοποιούνται για τη 
µελέτη έργων θα αντιστοιχεί σε ψηφιακές πληροφορίες εικονοστοιχείου 
(pixel) µεγέθους, ανάλογα µε την κλίµακα, σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα : 

 

Ενδείξεις 
Κλίµακα ορθοφωτοχάρτη : 

   1:500       1:1000      1:2000 1:5    1: 5000 

∆ια   ∆ιαστάσεις εικονοστοιχείου στο έδαφος (m)     0,10        0,20      0,25       0,50 

 

6. Εφόσον ο ορθοφωτοχάρτης συντάσσεται ταυτόχρονα µε φωτογραµµετρικό 
διάγραµµα, οι εφαρµοζόµενες τιµές του ορθοφωτοχάρτη θα περιορίζονται 
στο 30% των τιµών που προκύπτουν σύµφωνα µε τη παραπάνω 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

7. Σε περίπτωση παραγωγής ορθοφωτοχαρτών σε κλίµακα 1:5.000, σε ενιαίες 
µεγάλες εκτάσεις που περιλαµβάνουν τουλάχιστον ένα Οργανισµό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι τιµές  ορίζονται ίσες προς  1,0 €/στρέµµα. 

 

Άρθρο ΤΟΠ.13  Αεροφωτογραφήσεις 

1. Για τον προγραµµατισµό της πτήσης, την έκδοση σχετικών αδειών, την 
λήψη ασπρόµαυρων αεροφωτογραφιών µε µέση κατά µήκος επικάλυψη 
60%, την εµφάνιση, εκτύπωση και παράδοση µίας σειράς διαθετικών και 
δύο σειρών αντιγράφων σε χαρτί (κόπιες), η  τιµή  (Τ) για το σύνολο των 
εργασιών της αεροφωτογράφησης ορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο : 

 Τ = 0,20  * (2.400 + 13.600.000 / κ) * L ≥  15.000,00   €  όπου:     

     κ=ο παρανοµαστής της κλίµακας αεροφωτογράφησης (π.χ. για κλίµακα 
αεροφωτογράφησης  1:8.000, θα είναι κ = 8.000)  

  L=Το µήκος της ζώνης αεροφωτογράφησης σε χιλιόµετρα. 

2. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον για τις περιπτώσεις 
αεροφωτογραφήσεων που είναι αναγκαίες για τη µελέτη έργων κάθε είδους 
(συγκοινωνιακά, υδραυλικά, κτιριακά κ.λπ.). Προκειµένου περί 
αεροφωτογραφήσεων επιφανειών που γίνονται για άλλους σκοπούς, ο 
Εργοδότης είναι δυνατόν να διενεργήσει διαγωνισµό, χωρίς να 
επιβάλλονται οι δεσµεύσεις από τις οριζόµενες τιµές  του παρόντος 
άρθρου. 

3.  Για την εκτέλεση, σε µια περιοχή, σύγχρονων (σε µία αποστολή) 
αεροφωτογραφήσεων σε δύο κλίµακες (χαµηλή και υψηλή πτήση) η 
αεροφωτογράφηση της µικρής κλίµακας θα αµείβεται µε το 50% της 
οριζόµενης τιµής , που προκύπτει σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

4. Η οριζόµενη τιµή  αµοιβής (15.000,00  Ευρώ), αναφέρεται σε µία πτήση, σε 
οποιαδήποτε θέση εντός της χώρας, µε τη/τις συναφή(φεις) 
αεροφωτογράφηση(σεις), ανεξάρτητα από το µήκος αυτής/αυτών. 

Ενδείξεις 
Κλίµακα ορθοφωτοχάρτη: 

1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

    Ελάχιστη κλίµακα αεροφωτογραφιών 1:4.500 1:8.000 1:14.000 1:20.000 

ΕΕ       Επιθυµητή κλίµακα αεροφωτογραφιών 1:4.000 1:7.000 1:12.000 1:15.000 
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5. Για αεροφωτογράφηση επιφάνειας µεγάλου πλάτους, που δεν καλύπτεται 
από µία ζώνη αεροφωτογραφιών, η οριζόµενη τιµή θα προσδιορίζεται από 
το αντίστοιχο µήκος αεροφωτογραφιών, µε µέση κατά πλάτος επικάλυψη 
των αεροφωτογραφιών ίση προς 30%. 

6. Για χρήση έγχρωµου φιλµ και εκτυπώσεων επί εγχρώµου χάρτου 
(έγχρωµες κόπιες) οι τιµές επιβαρύνονται κατά 12%. 

7. Η οριζόµενη τιµή  εκτύπωσης επιπλέον σειρών αεροφωτογραφιών ορίζεται: 

 • Για ασπρόµαυρη φωτογραφία σε χαρτί (κόπια)  Τ1 =  9  €/τεµ:   

 • Για έγχρωµη φωτογραφία σε χαρτί (κόπια)         Τ2
 =      11  €/τεµ:  

Οι παραπάνω τιµές προκειµένου περί εκτύπωσης διαθετικών, 
προσαυξάνονται κατά 25%. 

 

Άρθρο ΤΟΠ.14 Εφαρµογές ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών  
µελετών 

Α΄.    Για την εφαρµογή των ρυµοτοµικών µελετών ισχύουν τα παρακάτω : 

1. Για τον ακριβή προσδιορισµό των αξόνων των οδών η τιµή ορίζεται   σε   
70 €  ανά σηµείο. 

2. Σε  περίπτωση ύπαρξης σοβαρών εµποδίων, που εµποδίζουν  την 
ορατότητα, η τιµή αυξάνεται κατά 40 %. 

3. Για τον  προσδιορισµό κορυφών οικοδοµικών τετραγώνων ή πολυγώνων 
ορίζεται τιµή 20 €  ανά κορυφή. 

4. Για τη µεταφορά διανοµής οικοπέδων επί του εδάφους ορίζεται τιµή  100€   
ανά οικόπεδο. 

5. Η µόνιµη σήµανση των σηµείων των αξόνων, των κορυφών των 
οικοδοµικών τετραγώνων και οικοπέδων, αµείβεται κατά το άρθρο ΤΟΠ.3  
παρ. 2. 

6. Για τη µελέτη διανοµής επί χάρτου των προβλεποµένων οικοπέδων ορίζεται 
τιµή  10 €  ανά οικόπεδο. 

Β΄.  Για τη µελέτη σύνταξης πράξεων εφαρµογής, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 
Ν. 1337/83 και τον Ν.2242/94, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, 
και των διαταγµάτων και αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εφαρµογή  
ισχύουν τα παρακάτω: 

1. Σύνταξη κτηµαταγραφικού διαγράµµατος εφαρµογής 

         Για τη µεταφορά της εγκεκριµένης πολεοδοµικής µελέτης στο ψηφιακό 
κτηµατογραφικό υπόβαθρό, τον υπολογισµό των συντεταγµένων τοµής των 
ρυµοτοµικών γραµµών και τις πλευρές των ιδιοκτησιών και τον αναλυτικό 
υπολογισµό (υπάρχοντος του ψηφιακού κτηµατογραφικού υποβάθρου) των 
ρυµοτοµούµενων, ορίζεται τιµή ανά στρέµµα 20€. 

2.  Σύνταξη πίνακα και διαγραµµάτων πράξης εφαρµογής σε περιοχές µε 
εισφορές. 

         Για τη συµπλήρωση του πίνακα και των διαγραµµάτων πράξης εφαρµογής, 
του πίνακα επικειµένων, τη συµµετοχή στις διαδικασίες κύρωσης και της 
επεξεργασίας ενστάσεων και τη σύνταξη πράξεων επιβολής εισφοράς, 
ορίζεται τιµή ανά ιδιοκτήτη που συµµετέχει στον πίνακα πράξης εφαρµογής 
80€ 
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3.   Σύνταξη πίνακα και διαγραµµάτων πράξης εφαρµογής σε περιοχές µε 
πράξεις αναλογισµού. 

         Για τη συµπλήρωση του πίνακα και των διαγραµµάτων πράξης εφαρµογής, 
του πίνακα επικειµένων, τη συµµετοχή στις διαδικασίες επεξεργασίας 
ενστάσεων και κύρωσης, ορίζεται τιµή ανά ιδιοκτήτη που συµµετέχει στον 
πίνακα πράξης εφαρµογής 120€. 

Εφόσον η πράξη εφαρµογής γίνει ταυτόχρονα και µε την ίδια σύµβαση µε την 
πολεοδοµική µελέτη (5731/1146/2000 ΦΕΚ 329/Β απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε), τότε 
στα πλαίσια της µελέτης πράξης εφαρµογής εκτελούνται οι παραπάνω εργασίες 
(2) και (3) και ισχύουν οι αντίστοιχες τιµές. 

 

 

Άρθρο ΤΟΠ.15  Σύνταξη  ∆ιαγραµµάτων και Πινάκων 
Αναλογισµού  σε οδούς Εντός Σχεδίου 

1. Για τη σχεδίαση στο κτηµατολογικό διάγραµµα, που έχει συνταχθεί σε κλί-
µακα σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν. 653/1977, των εγκε-
κριµένων ρυµοτοµικών γραµµών, την προσκύρωση ή την τακτοποίηση ιδιο-
κτησιών για την εφαρµογή του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, τη χάρα-
ξη όλων των βοηθητικών γραµµών που χρειάζονται για τον καθορισµό του 
αναλογισµού των ιδιοκτησιών που ρυµοτοµούνται και την εµβαδοµέτρηση, 
την ογκοµέτρηση, τον καθορισµό του είδους και της κατηγορίας όλων των 
επικειµένων των ιδιοκτησιών, ως και την εµβαδοµέτρηση των οµόρων οπι-
σθίων ιδιοκτησιών, τη σύνταξη του κτηµατολογικού πίνακα όπως αυτό 
ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 653/1977, την παράδοση ψηφιακού 
αρχείου, ενός πρωτοτύπου (σχεδίου και πινάκων) και δέκα τεσσάρων 
αντιγράφων ορίζεται τιµή σε  Ευρώ ανά χιλιόµετρο σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα: 

 

 

Α/Α             Πυκνότητα  όψεων  ιδιοκτησιών 

       (µονάδες ανά χιλιόµετρο) 
Οριζόµενη τιµή( € / χλµ) 

           1                    Από  1 – 40 9.250,00          

           2                    Από 41 – 55 10.560,00          

           3                    Από 56 – 70 11.900,00          

           4                    Από 71 – 80  13.200,00          

           5                    Από 81 και άνω 14.500,00          

 
2. Τα όρια απαλλοτρίωσης θα προσδιορίζονται µε τις συντεταγµένες των 

χαρακτηριστικών τους σηµείων, οι οποίες θα αναφέρονται στο τρέχον 
Κρατικό Σύστηµα Αναφοράς. 

 
 

Άρθρο ΤΟΠ.16  Σύνταξη Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων & 
Πινάκων σε οδούς Εκτός Σχεδίου 

 
1. Για τη σχεδίαση στο κτηµατολογικό διάγραµµα σε κλίµακα 1 : 1.000, των 

προβλεποµένων γραµµών απαλλοτρίωσης για την κατασκευή οδικού έργου 
εκτός σχεδίου πόλεως, τη χάραξη όλων των βοηθητικών γραµµών που 
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χρειάζονται για τον καθορισµό του αναλογισµού των ιδιοκτησιών που 
απαλλοτριώνονται και την εµβαδοµέτρηση, την ογκοµέτρηση, τον 
καθορισµό του είδους και την κατηγορία όλων των επικειµένων των 
απαλλοτριωµένων ιδιοκτησιών, ως και την εµβαδοµέτρηση των 
αποµενουσών, µετά την απαλλοτρίωση, υπολοίπων των ιδιοκτησιών και 
των οµόρων ιδιοκτησιών που αποκτούν όψη στην οδό, ακόµη και όταν δεν 
απαλλοτριώνονται, τη σύνταξη του κτηµατολογικού πίνακα, όπως αυτό 
ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.653/1977 την παράδοση ψηφιακού 
αρχείου, ενός πρωτοτύπου (σχεδίου και πινάκων) και δέκα τεσσάρων 
αντιγράφων ορίζεται   τιµή  σε  Ευρώ σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 

 
           α/α         Πυκνότητα όψεων ιδιοκτησιών 

(µονάδες ανά χιλιόµετρο) 
Οριζόµενη τιµή( € / χλµ) 

            1                    Από  1 – 40 3.300,00         
            2                    Από 41 – 55 4.900,00        
            3                    Από 56 – 70 5.400,00          
            4                    Από 71 – 80  5.800,00          
            5                    Από 81 και άνω 6.200,00          

2.  Για κλίµακα 1:500 οι παραπάνω τιµές προσαυξάνονται κατά 20%, ενώ για 
κλίµακα 1:2000 οι τιµές µειώνονται κατά 20%. 

3. Τα όρια απαλλοτρίωσης θα προσδιορίζονται µε τις συντεταγµένες των 
χαρακτηριστικών τους σηµείων, οι οποίες θα αναφέρονται στο τρέχον 
Κρατικό Σύστηµα Αναφοράς. 

 

Άρθρο  ΤΟΠ.17 Συµπλήρωση υπαρχόντων κτηµατολογίων 
σύµφωνα µε το Ν.2882/2001 - Σύνταξη 
πινάκων παρακατάθεσης αποζηµιώσεων 
απαλλοτριώσεων 

1. Για τη συµπλήρωση υπαρχόντων κτηµατολογίων (σχεδίων και πινάκων) σε 
περιοχές εντός η εκτός σχεδίου πόλεως, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 
το Ν.653/77, ανεξαρτήτως κλίµακας, που θα γίνεται κατόπιν υποβολής 
ενστάσεων από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε το Ν 2882/2001, την 
παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου σχεδίου (για τις 
ιδιοκτησίες στις οποίες έχουν τροποποιηθεί τα όρια ιδιοκτησίας ή / και 
έχουν τροποποιηθεί / συµπληρωθεί κτίσµατα) και πινάκων και τεσσάρων 
αντιγράφων (πινάκων και τυχόν σχεδίων)  ορίζονται  τιµές ως παρακάτω: 

1.1. Για τον έλεγχο τίτλων ή / και διόρθωση στοιχείων φεροµένων 
ιδιοκτητών: Τιµή ανά συµβόλαιο :  10€. 

1.2.  Για τη διόρθωση ορίων ιδιοκτησιών, µε εφαρµογή των τίτλων επί του 
εδάφους:  Τιµή ανά στρέµµα : 100€  (στην τιµή συµπεριλαµβάνονται 
οι εργασίες τριγωνισµού, πολυγωνοµετρίας και τοπογραφικής 
αποτύπωσης). 

2.  Για τη σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης (προσωρινής ή οριστικής) 
αποζηµίωσης ιδιοκτητών και αντίστοιχων δικηγορικών αµοιβών, που 
συντάσσονται για πρώτη φορά µε βάση τους υπάρχοντες κτηµατολογικούς 
πίνακες για ιδιοκτησίες εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και την εκδοθείσα 
Απόφαση Πρωτοδικείου ή Εφετείου, την παράδοση ψηφιακού αρχείου , 
ενός πρωτοτύπου πίνακα και τεσσάρων αντιγράφων, ορίζεται τιµή αµοιβής  
σε:   12  € / ιδιοκτησία.  

3.  Για τη σύνταξη πινάκων οριστικής παρακατάθεσης αποζηµίωσης 
ιδιοκτητών και αντίστοιχων δικηγορικών αµοιβών ιδιοκτησιών εντός ή εκτός 
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Σχεδίου Πόλεως, µε βάση την Απόφαση Εφετείου Προσδιορισµού Τιµών, 
αν έχει προηγηθεί η σύνταξη πινάκων προσωρινής παρακατάθεσης 
αποζηµίωσης µε βάση την Απόφαση Πρωτοδικείου, την παράδοση 
ψηφιακού αρχείου, ενός πρωτοτύπου πίνακα και τεσσάρων αντιγράφων, 
ορίζεται τιµή αµοιβής σε : 8 € / ιδιοκτησία. 

4.  Για την ανασύνταξη πινάκων προσωρινής ή οριστικής παρακατάθεσης 
αποζηµίωσης ιδιοκτητών και αντίστοιχων δικηγορικών αµοιβών ιδιοκτησιών 
εντός ή εκτός  Σχεδίου Πόλεως, λόγω τροποποιήσεων που έχουν επέλθει  
στα στοιχεία κτηµατολογικών πινάκων, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο  
άρθρο Τ15 του παρόντος, την παράδοση ψηφιακού αρχείου, ενός 
πρωτοτύπου πίνακα και τεσσάρων αντιγράφων, ορίζεται τιµή αµοιβής σε :  
4 € / ιδιοκτησία. 

 

Άρθρο ΤΟΠ.18  Εφαρµογές υδραυλικών µελετών 

Για τις εφαρµογές υδραυλικών µελετών ισχύουν τα παρακάτω : 

1.  Αρδευτικά – αποστραγγιστικά και σχετικά οδικά δίκτυα. 

    Για την αναγνώριση, τον προσδιορισµό του άξονα του έργου, τη γωνιοµέ-
τρηση την πλευροµέτρηση ή το, µε άλλες αναγνωρισµένες µεθόδους, υπο-
λογισµό των ορθογωνίων συντεταγµένων των κορυφών του άξονα (G.P.S.), 
την πύκνωση πασσάλων του άξονα, τη γεωµετρική χωροστάθµηση του, 
τους υπολογισµούς, την κατά µήκος τοµή, τις κατά πλάτος τοµές και τη 
δηµιουργία ψηφιακού αρχείου µε τα παραπάνω στοιχεία κλπ., την 
παράδοση τεσσάρων αντιγράφων και του ψηφιακού αρχείου, ορίζεται  τιµή   
1120 € ανά χιλιόµετρο οµάδας παραλλήλων έργων.  Όταν δεν υπάρχουν 
παράλληλα έργα ορίζεται  τιµή   900 €  ανά χιλιόµετρο. 

2.  Ισχύουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου TΟΠ.5. 

3.  Για κλίσεις από 10 – 40% οι τιµές προεκτιµώµενης αµοιβής 
προσαυξάνονται κατά 20% και για κλίσεις άνω του 40% προσαυξάνονται 
κατά 50%. 

4.  Για τη µόνιµη σήµανση που απαιτείται πάνω από τα κανονικά σηµεία, 
ορίζεται  τιµή   25 €  ανά σηµείο. 

5.  Η παράγραφος 1 ισχύει και για εφαρµογή στο έδαφος µελέτης διευθέτησης 
χειµάρρου και για εφαρµογή µελέτης µεταφοράς ακαθάρτων υδάτων εκτός 
πόλης. 

6.  Για απευθείας χάραξη εξωτερικών υδραγωγείων, ορίζεται  τιµή   1000 € ανά 
χιλιόµετρο.  Η τιµή αυτή ισχύει και για την περίπτωση ύπαρξης προµελέτης 
εξωτερικού υδραγωγείου και για κάθε φύσης εδάφη από άποψη κλίσεων. Η 
παραπάνω παράγραφος 2 του παρόντος, της προσαύξησης δηλαδή λόγω 
καλύψεως από δένδρα ή και από νερά, ισχύει προκειµένου και για τις 
χαράξεις ή εφαρµογές αυτών. 

 
 

Άρθρο ΤΟΠ.19  Λήψη στοιχείων αποτύπωσης και 
σχεδίασης οχετών και γεφυρών 

Για τη λήψη των απαιτουµένων στοιχείων στο ύπαιθρο για αποτύπωση των 
υπαρχόντων οχετών και γεφυρών ορίζεται τιµή  80 € ανά οχετό ή γέφυρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 (Ο∆ΙΚΩΝ & ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ) 

 
Άρθρο Ο∆Ο.1  Υπεραστικές οδοί / σιδηροδροµικές   

γραµµές, αστικές οδοί και  
                          διαµορφώσεις εγκαταστάσεων 

 

1.  Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση µελετών υπεραστικών οδών 
και σιδηροδροµικών γραµµών (Σ. Γ.), καθώς και αστικών οδών ορίζεται ανά 
χιλιόµετρο µελέτης έργου, κατά κατηγορία αυτών, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

2.  Ως αστικές οδοί για την εφαρµογή του παρόντος θεωρούνται οδοί που 
µελετώνται: 

α) Σε περιοχές υπαγόµενες σε ζώνη οικιστικής ανάπτυξης, βιοµηχανική 
περιοχή ή σε σχέδιο πόλης. 

β)  Σε περιοχές που είναι οικιστικά αναπτυγµένες και αντιµετωπίζεται από 
τη µελέτη η σύνταξη των έργων της οδού  στον οικιστικά αναπτυγµένο 
χώρο, εφόσον τούτο προβλέπεται από την προκήρυξη. 

γ) Σε περιοχές που προβλέπεται να ενταχθούν σε Σχέδιο Πόλης ή σε 
οικισµούς, εφόσον τούτο προβλέπεται από την προκήρυξη. 

3.  Ως υπεραστικές οδοί θεωρούνται αυτές που δεν κατατάσσονται στην 
κατηγορία των αστικών  οδών. 

4.  Η αµοιβή Α ορίζεται σε ευρώ ανά χιλιόµετρο (€ / χλµ.) µελέτης έργου 
σύµφωνα µε τους τύπους: 

 4. i. Για υπεραστικές οδούς/ Σ. Γ.:             Α =  (8000.π.ρ.σ). τκ 

 4. ii. Για αστικές οδούς :                            Α =  (10000.π.ρ.σ). τκ 

 όπου:    

 α)  π = Συντελεστής εξαρτώµενος από την κατηγορία της οδού σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µε την Υπουργική Απόφαση 
∆ΜΕΟ/α/ο/987/11.5.2001 Λειτουργική Κατάταξη Οδικού ∆ικτύου των 
Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΛΚΟ∆), ως ακολούθως: 

αα) Για οδούς λειτουργικής κατάταξης AVI και για κάθε σιδηροδροµική 
γραµµή (επί    πλέον της κύριας) εντός  σιδηροδροµικών σταθµών, 
καθώς και για συλλεκτήριες οδούς, οδούς   προσπέλασης  παρόδιων 
ιδιοκτησιών, τοπικές οδούς, τοπικές οδούς κατοικιών  λειτουργικής 
κατάταξης ∆ΙV- ∆V- ΕV- ΕVΙ:                    π = 0,75 

 αβ)  Για οδούς λειτουργικής κατάταξης ΑIV- AV και για µονές 
σιδηροδροµικές γραµµές (µόνιµες ή προσωρινές), καθώς και για 
συλλεκτήριες οδούς και αστικές αρτηρίες ενιαίας επιφάνειας 
κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης  ΒΙΙΙ-ΒIV-ΓΙII-ΓΙV:           π = 1,00 

αγ)  Για οδούς ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ- 
ΑΙΙ, οδούς ενιαίας/ διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας 
λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙΙ, καθώς και για αστικές αρτηρίες 
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διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙΙ-
ΓΙΙΙ, αστικές οδούς ταχείας κυκλοφορίας ενιαίας επιφάνειας 
κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΒΙΙ και για διπλές 
σιδηροδροµικές γραµµές µε ταχύτητα µελέτης ≤160 χλµ/ώρα:   π=1,30 

 αδ) Για αυτοκινητόδροµους/ οδούς ταχείας κυκλοφορίας διαχωρισµένης 
επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ, οδούς 
διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙ, 
για αστικούς αυτοκινητοδρόµους και αστικές οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής 
κατάταξης ΒΙ-ΒΙΙ, χωρίς τις παράπλευρες οδούς, οι οποίες αµείβονται 
ιδιαίτερα ανάλογα µε την κατηγορία τους, καθώς και για διπλές 
σιδηροδροµικές γραµµές  µε ταχύτητα µελέτης >160 χλµ/ ώρα:π=1,60 

αε)  Για αυτοκινητόδροµους/ οδούς ταχείας κυκλοφορίας διαχωρισµένης 
επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙ, οδούς 
διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙ, 
καθώς και για αστικούς αυτοκινητοδρόµους και αστικές οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας διαχωρισµένης επιφάνειας κυκλοφορίας λειτουργικής 
κατάταξης ΒΙ-ΒΙΙ, µε παράλληλους ή µη κλάδους σε ανισοσταθµία, 
χωρίς τις παράπλευρες οδούς οι οποίες αµείβονται ιδιαίτερα ανάλογα 
µε την κατηγορία  τους:                                     π=1,90 

 Θεωρείται ότι οι κλάδοι είναι σε ανισοσταθµία όταν απαιτείται ειδική (και όχι η 
προβλεπόµενη από τις τυπικές διατοµές της προς µελέτη οδού) διαµόρφωση της 
διαχωριστικής νησίδας.           

  β) ρ= Συντελεστής εξαρτώµενος από το µήκος κάθε µελετώµενης οδού 
/σιδηροδροµικής γραµµής, ως ακολούθως: 

βα)   Για µήκος L από 0 έως 1 χλµ:                               ρ = 1,50  

ββ)   Για µήκος L από 1 έως 5 χλµ:                                ρ= 1,625-0.125.L 

βγ)  Για µήκος L πάνω από 5 χλµ:                               ρ = 1  

  Ο παραπάνω συντελεστής ρ της προς µελέτη οδού προκύπτει από το 
άθροισµα των µηκών των αστικών και υπεραστικών τµηµάτων της, τα 
οποία υπολογίζονται µε βάση τα αναφερόµενα στην παράγραφο 6 του 
παρόντος άρθρου (υπό την προϋπόθεση ότι τα τµήµατα αυτά 
αποτελούν ενιαίο και συνεχές τµήµα), καθώς και των µηκών επιρροής 
της στους κόµβους του άρθρου Ο∆Ο.2. 

βδ)  Σε περίπτωση που, πέραν της µελετώµενης οδού / Σ.Γ. προβλέπονται 
παράπλευρες οδοί, αποκαθιστώµενες οδοί, εγκάρσιες οδοί / Σ.Γ. 
(επιπλέον της κύριας εντός σιδηροδροµικών σταθµών, καθώς και 
αλλαγές γραµµής) κ.λπ., ο παραπάνω συντελεστής ρ προκύπτει από 
τον τύπο: 

 ρ= Σρi . Li 

                 ΣL  

όπου: 

ρi = o συντελεστής ρ κάθε επιµέρους οδικού τµήµατος/ Σ.Γ., 
ανεξάρτητα από την κατηγορία του. 

Li=το συνολικό µήκος κάθε επιµέρους οδικού τµήµατος, αστικού η 
υπεραστικού/ Σ.Γ. Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκπόνησης µελέτης 
κόµβων, δεν συµπεριλαµβάνονται τα µήκη επιρροής αυτών σε 
κόµβους του άρθρου Ο∆Ο.2. 
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ΣL= το άθροισµα των µηκών όλων των παραπάνω οδικών τµηµάτων/ 
Σ.Γ. 

Για τον υπολογισµό της αµοιβής των παραπάνω παραπλεύρων οδών, 
αποκαθιστώµενων οδών, εγκάρσιων οδών κ.λπ./ Σ.Γ., χρησιµοποιείται 
ο συντελεστής π που αντιστοιχεί σε κάθε επιµέρους οδό/ Σ.Γ. 

γ)   σ= Συντελεστής εξαρτώµενος από τη γεωµορφολογία ως ακολούθως:  

   γα)    Για έδαφος πεδινό     (κλίσεις 0 – 10%)                      σ = 1,00 

γβ)    Για έδαφος λοφώδες (κλίσεις 10 - 40%):                     σ = 1,30 

γγ)    Για έδαφος ορεινό      (κλίσεις > 40%)  :                     σ = 1,70 

 δ)   τκ=Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού.  

5. Σε περίπτωση σύνταξης µελέτης βελτίωσης / διαπλάτυνσης υπάρχοντος 
έργου (διαρρύθµισης, προσθήκης, προσαύξησης καθ΄ οποιαδήποτε 
έννοια), η αµοιβή προσαυξάνεται κατά 25% για το αντίστοιχο µήκος.  

6. Η αµοιβή για την κατηγορία των υπεραστικών οδών / Σ. Γ. θα εφαρµόζεται  
στο προς µελέτη µήκος της κύριας λύσης και των τυχόν ουσιωδών 
παραλλαγών της , αφαιρουµένων: 

α. των µηκών που κατατάσσονται σε αστικά τµήµατα. 

β. των µηκών που εντάσσονται σε κόµβους, όταν αυτοί µελετώνται 
ταυτόχρονα µε την οδό. 

Για τις παραπάνω περιπτώσεις α και β, η αµοιβή θα προκύπτει µε βάση τα 
σχετικά µήκη επί τις  αντίστοιχες τιµές µονάδας που καθορίζονται στην 
παράγραφο 4, περίπτωση 4. ii.  

Αντίστοιχα, η αµοιβή για την κατηγορία των αστικών οδών θα εφαρµόζεται 
στο προς µελέτη µήκος, αφαιρουµένων των µηκών που εντάσσονται σε 
κόµβους του επόµενου άρθρου Ο∆Ο.2, όταν αυτοί µελετώνται ταυτόχρονα 
µε την οδό. 

Η συνολική αµοιβή θα προκύπτει ως άθροισµα των παραπάνω επί µέρους 
αµοιβών. 

7. ∆ιαµορφώσεις εγκαταστάσεων [σταθµών διοδίων, διαµορφώσεων προ των 
εισόδων σηράγγων, διατάξεων εκτροπών κυκλοφορίας,πλατυσµάτων 
(επιφανειών στάθµευσης, χώρων στάθµευσης, χώρων ανάπαυσης και 
θέας, σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)] ανάγονται από 
πλευράς προσδιορισµού της αµοιβής τους σε ισοδύναµα µήκη επιφανειών 
(Lεπ). Οι σχετικές µελέτες θα συντάσσονται κατ’ αναλογία προς τις 
προδιαγραφές των έργων οδοποιίας. 

Η αµοιβή Α για τη µελέτη των ανωτέρω εγκαταστάσεων υπολογίζεται µε 
βάση τον τύπο της παραγράφου 4.ii του παρόντος άρθρου και κατανέµεται 
κατά στάδια σύµφωνα µε την παράγραφο 2.Β του άρθρου Ο∆Ο.3, 
ανεξάρτητα εάν αυτές εντάσσονται σε υπεραστικά η αστικά τµήµατα οδού,  
σύµφωνα µε τα παρακάτω οριζόµενα: 

π: ο συντελεστής της παραγράφου 4.α) του παρόντος άρθρου για την οδό 
επί της οποίας αναπτύσσεται η προς µελέτη εγκατάσταση.  

ρ:  ο συντελεστής της παραγράφου 4.β) του παρόντος άρθρου για την οδό 
επί της οποίας αναπτύσσεται η προς µελέτη εγκατάσταση.  

σ: ο συντελεστής της παραγράφου 4.γ) του παρόντος άρθρου για την οδό 
στην περιοχή της  προς µελέτη εγκατάστασης. 
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7.1 Για τη µελέτη του γεωµετρικού σχεδιασµού διαµόρφωσης της χοάνης 
σταθµού διοδίων, το ισοδύναµο µήκος θα υπολογίζεται µε τον τύπο: 

 Lδ = 0,60.Ν σε χιλιόµετρα., από τα οποία τα 0,2.Ν αντιστοιχούν στο 
επηρεαζόµενο πραγµατικό µήκος του οδικού άξονα επί του οποίου 
αναπτύσσεται ο σταθµός διοδίων (το οποίο µήκος αφαιρείται από την 
µελετώµενη οδό, εφόσον µελετώνται ταυτόχρονα η οδός και ο σταθµός 
διοδίων), 

 όπου Ν ο αριθµός των λωρίδων κυκλοφορίας της οδού (ή του τµήµατος της 
οδού) επί της οποίας αναπτύσσεται ο σταθµός διοδίων. 

7.2. Η αναγωγή των διαµορφούµενων επιφανειών (F) σε ισοδύναµα µήκη Lεπ  
των λοιπών εγκαταστάσεων, θα γίνεται µε βάση τον τύπο:  

 Lεπ =  F/10 όπου: 

 -Lεπ=Το ισοδύναµο µήκος (σε χλµ). 

 -F= Η διαµορφούµενη επιφάνεια (µ2) µεταξύ των ορίων καταστρώµατος των 
προς µελέτη οδικών έργων που την περικλείουν. Αν η διαµορφούµενη 
επιφάνεια σε κάποιο τµήµα αυτής δεν περικλείεται από οδικό έργο, τότε ως 
όριο θα λαµβάνεται το άκρο της διαµορφούµενης επιφάνειας µε τα 
προσκείµενα προς αυτήν πρανή.  
Απλές χωµατουργικές διαµορφώσεις περικλειοµένων επιφανειών µεταξύ 
κλάδων κόµβου (νησίδες κάθε είδους), χωρίς περαιτέρω ειδική 
διαµόρφωση για επί πλέον χρήση, περιλαµβάνονται ανοιγµένα στην αµοιβή 
της  µελέτης και δεν κατατάσσονται στην παρούσα κατηγορία.  
Στην αµοιβή που προκύπτει σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν 
περιλαµβάνονται έργα των οποίων ο υπολογισµός της αµοιβής διέπεται 
από άλλες διατάξεις (π.χ. κτιριακών, άρδευσης-φύτευσης, 
ηλεκτροµηχανολογικών, ηλεκτροφωτισµού, υδραυλικών κ.λπ.). 

 

Άρθρο Ο∆Ο.2  Κυκλοφοριακοί Κόµβοι 

1.  Ως κυκλοφοριακοί κόµβοι για την εφαρµογή του παρόντος θεωρούνται οι 
διασταυρώσεις δύο ή περισσοτέρων οδών, εφόσον στην περιοχή 
διασταύρωσής τους εξασφαλίζεται, µε κατάλληλες οριζοντιογραφικές 
διαµορφώσεις, το σύνολο ή µέρος των δυνατών συνδέσεων µεταξύ των 
κυκλοφορούντων ρευµάτων στις οδούς αυτές. 

    Απλές ανισόπεδες διασταυρώσεις χωρίς συνδέσεις δεν θεωρούνται κόµβοι.  

    Απλές ισόπεδες συµβολές και διασταυρώσεις χωρίς οριζοντιογραφικές 
διαµορφώσεις, πέραν των συναρµογών στις διασταυρούµενες / 
συµβάλλουσες οδούς, δεν θεωρούνται κόµβοι. 

2. Η αµοιβή της µελέτης κόµβου ορίζεται σε ευρώ ανά τεµάχιο (ανά κόµβο) και 
εξαρτάται από την κατηγορία των διασταυρουµένων οδών, το είδος και τη 
µορφή του κόµβου (ισόπεδος, ανισόπεδος, τρισκελής, τετρασκελής κ.λπ.). 

2.1. Η προεκτίµηση της ανά τεµάχιο (κόµβο), αµοιβής Α γίνεται σύµφωνα µε 
βάση τους παρακάτω τύπους: 

 2.i. Για κόµβους υπεραστικών οδών:  Α =  ( 10000.π.ρ.σ) .L . τκ 

 2.ii. Για κόµβους αστικών οδών:         Α =  ( 12000.π.ρ.σ) .L . τκ   

 όπου: 

 π= ο συντελεστής της παραγράφου 4.α του άρθρου Ο∆Ο.1, µε χρήση 
αυτού της ανώτερης κατηγορίας των διασταυρούµενων οδών. 

ρ= ο συντελεστής της παραγράφου 4.β του άρθρου Ο∆Ο.1. 



 29

σ= ο συντελεστής της παραγράφου 4.γ του άρθρου Ο∆Ο.1 της 
µελετώµενης οδού στην περιοχή του κόµβου.  

L: το συνολικό µήκος των κλάδων και των διασταυρουµένων οδών του 
µελετώµενου κόµβου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου.  

τκ:  Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού. 

2.2. Σε περίπτωση που η µελέτη του κόµβου δεν συντάσσεται ταυτόχρονα µε τη 
µελέτη της οδού, ως συντελεστής ρ λαµβάνεται αυτός που προκύπτει από 
το συνολικό µήκος κλάδων και διασταυρούµενων οδών στην περιοχή 
επιρροής του κόµβου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους πίνακες της 
επόµενης παραγράφου 3, µε ελάχιστη τιµή αυτού ρ =1,20. 

3.   Τα συνολικά µήκη κλάδων και διασταυρούµενων οδών σε περιοχές κόµβων 
ορίζονται σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες 3.1 και 3.2:  

3.1.  Ανισόπεδοι κόµβοι (Α/Κ) υπεραστικών και αστικών οδών: 

      Α. ΤΡΙΣΚΕΛΕΙΣ : 

 

Κατηγορία                                          
διασταυρούµενων 

οδών: 
Εγκάρσια οδός 
Μελετώµενη οδός 

 

 

Αυτοκινητόδροµοι 

διαχωρισµένης 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙ και 

αστικοί  ΒΙ 

Οδοί ενιαίας επιφάνειας  

κυκλοφορίας ΑΙ, 

διαχωρισµένης  επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ και 

αστικές διαχωρισµένης  

επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας  

κυκλοφορίας ΑΙΙ- 

ΑΙΙΙ και αστικές  

ενιαίας  επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΒΙΙ 

Αυτοκινητόδροµοι 

διαχωρισµένης 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙ και 

αστικοί  ΒΙ 

4,5 χλµ. 

( 1,5 χλµ.) 

[1,2 χλµ.] 

3,5 χλµ. 

(1,3 χλµ.) 

[0,8 χλµ.] 

3,0 χλµ. 

(1,0 χλµ.) 

[0,6 χλµ.] 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙ, 

διαχωρισµένης 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ  

και αστικές 

διαχωρισµένης 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΒΙΙ 

3,5 χλµ. 

( 0,8 χλµ.) 

[1,3 χλµ.] 

3,0 χλµ. 

(0,8χλµ.) 

[0,8 χλµ.] 

2,5 χλµ. 

(0,8 χλµ.) 

[0,5 χλµ.] 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας  

κυκλοφορίας ΑΙΙ –ΑΙΙΙ  

και αστικές ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΒΙΙ 

3,0 χλµ. 

(0,6 χλµ.) 

[1,0 χλµ.] 

2,5 χλµ. 

(0,5 χλµ.) 

[0,8 χλµ.] 

2,0 χλµ. 

(0,5 χλµ.) 

[0,5 χλµ.] 
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Β.  ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΕΙΣ 

Κατηγορία 

διασταυρούµενων 

οδών: 

Εγκάρσια οδός 

Μελετώµενη οδός 

 

 

Αυτοκινητόδροµοι 

διαχωρισµένης 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙ και 

αστικοί  ΒΙ 

Οδοί ενιαίας επιφάνειας  

κυκλοφορίας ΑΙ, 

διαχωρισµένης  επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ   και 

αστικές διαχωρισµένης   

επιφάνειας κυκλοφορίας ΒΙΙ 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας  

κυκλοφορίας ΑΙΙ- ΑΙΙΙ 

και  αστικές ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΒΙΙ 

Αυτοκινητόδροµοι  

διαχωρισµένης 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙ και 

αστικοί  ΒΙ 

7,5 χλµ. 

(2,0 χλµ.) 

[1 ,8 χλµ.] 

5,5 χλµ. 

(1,8 χλµ.) 

[1,4 χλµ.] 

4,5 χλµ. 

(1,5 χλµ.) 

[1,0 χλµ.] 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας  

κυκλοφορίας ΑΙ,  

διαχωρισµένης 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙΙ-ΙΙΙ 

και αστικές 

διαχωρισµένης 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΒΙΙ 

5,5 χλµ. 

(1,4 χλµ.) 

[1,8 χλµ.] 

5,0 χλµ. 

(1,3 χλµ.) 

[1,2 χλµ.] 

4,0 χλµ. 

(1,2 χλµ.) 

[0,8 χλµ.] 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας  

κυκλοφορίας ΑΙΙ-

ΑΙΙΙ και  αστικές 

ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΒΙΙ 

4,5 χλµ. 

(1,0 χλµ.) 

[1,5 χλµ.] 

4,0 χλµ. 

(0,8 χλµ.) 

[1,2 χλµ.] 

3,0 χλµ. 

(0,8 χλµ.) 

[0,8 χλµ.] 
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3.2.  Ισόπεδοι κόµβοι (Ι/Κ) υπεραστικών και αστικών οδών: 

Α.  ΤΡΙΣΚΕΛΕΙΣ: 

 

Κατηγορία 

διασταυρούµενων 

οδών 

Εγκάρσια οδός 

Μελετώµενη οδός 

 

 

Οδοί ενιαίας επιφάνειας  

κυκλοφορίας ΑΙ, 

διαχωρισµένης/ ενιαίας 

επιφάνειας κυκλοφορίας 

ΑΙΙ  και αστικές 

διαχωρισµένης /ενιαίας 

επιφάνειας κυκλοφορίας 

ΒΙΙ 

Οδοί 

διαχωρισµένης/ 

ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙΙΙ 

και αστικές δικές 

διαχωρισµένης  

επιφάνειας 

κυκλοφορίας  ΒΙΙΙ - 

ΓΙΙΙ 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας 

ΑIV-AV και 

αστικές ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας 

ΒΙΙΙ- ΒΙV- ΓΙΙΙ-

ΓIV- ∆ΙV 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας 

AVΙ και  

αστικές ∆V- 

ΕV - EVI 

 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙ, 

διαχωρισµένης/ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙΙ και 

αστικές διαχωρισµένης 

/ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας 

ΒΙΙ 

1,2 χλµ. 

(0,6 χλµ.) 

[0,5 χλµ.] 

1,0 χλµ. 

(0,5 χλµ.) 

[0,4 χλµ.] 

0,8 χλµ. 

(0,5 χλµ.) 

[ 0,2 χλµ.] 

 

 

 

- 

 

Οδοί διαχωρισµένης/ 

ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙΙΙ και 

αστικές διαχωρισµένης   

επιφάνειας 

κυκλοφορίας  

ΒΙΙΙ-ΓΙΙΙ 

1,0 χλµ. 

(0,4 χλµ.) 

[0,5 χλµ.] 

0,8 χλµ. 

(0,4 χλµ.) 

[0,3 χλµ.] 

0,7 χλµ. 

(0 ,35 χλµ.) 

[0,25 χλµ.] 

 

 

0,4 χλµ. 

(0,2 χλµ.) 

    [0,1χλµ.] 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙV- AV  

και αστικές ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΒΙΙΙ- ΒΙV- 

ΓΙΙΙ- ΓΙV- ∆ΙV  

0,8 χλµ. 

(0,2 χλµ.) 

[0,5 χλµ.] 

0,7 χλµ. 

(0,25 χλµ.) 

[0,35 χλµ] 

0,5 χλµ. 

( 0,2 χλµ.) 

[0,2 χλµ.] 

 

 

0,25 χλµ. 

(0,15 χλµ.) 

[0,05 χλµ.] 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας  AVΙ και   

αστικές ∆V- EV- EVI 

- 

0,4 χλµ. 

( 0,1 χλµ.) 

[0,25 χλµ.] 

0,25 χλµ. 

(0,05 χλµ.) 

[0,15 χλµ.] 

 

0,1 χλµ. 

(0,04 χλµ.) 

[0,04 χλµ.] 
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Β. ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΕΙΣ : 

 
 

Παρατηρήσεις επί τρισκελών και τετρασκελών Α/Κ και Ι/Κ κόµβων: 
 α.  Οι  παραπάνω αµοιβές προσαυξάνονται κατά 25%, µόνο  κατά το µήκος στο οποίο γίνονται 

διαρρυθµίσεις, προσθήκες ή προσαυξήσεις καθ’ οποιαδήποτε έννοια. 
 β.  Τα αναγραφόµενα σε παρένθεση και σε αγκύλη µήκη αφορούν αντίστοιχα στα µήκη 

επιρροής των κόµβων στη µελετώµενη και στην εγκάρσια οδό. Για τον υπολογισµό της 
αµοιβής, τα µήκη αυτά αφαιρούνται από τη µελετώµενη και την εγκάρσια οδό είτε αυτές 
είναι υπεραστικές , είτε  αστικές οδοί,  εφόσον  η µελέτη των κόµβων συντάσσεται 
ταυτόχρονα µε τη µελέτη οδοποιίας των παραπάνω οδών. 

 γ.  Σε περίπτωση που προβλέπονται Α/Κ των οδών των πινάκων 3.1.Α και 3.1.Β µε οδούς 
κατώτερης κατηγορίας από αυτές που προβλέπονται στους εν λόγω πίνακες (δηλαδή για 
οδούς κατηγορίας AIV-AV-BIII-BIV-ΓIII-ΓIV), τότε, ως µήκη κόµβων λαµβάνονται αυτά που 
αναγράφονται στην τελευταία στήλη των πινάκων αυτών. 

 δ.  Σε περίπτωση που, πέραν των διασταυρούµενων οδών στην περιοχή επιρροής του  
κόµβου, διασταυρώνεται / ονται και άλλη / άλλες οδοί, για τις οποίες εξασφαλίζεται η 
σύνδεση του συνόλου ή µέρους των κυκλοφορούντων ρευµάτων µε τις παραπάνω οδούς, 
τότε τα αντίστοιχα συνολικά µήκη του κόµβου προσαυξάνονται κατά 10 % για κάθε 
επιπλέον διασταυρούµενη  οδό.  

 ε. Σε περίπτωση που σε τετρασκελή ανισόπεδο κόµβο εξασφαλίζονται οι συνδέσεις της 
µελετώµενης (ή της εγκάρσιας οδού) µόνο µε τη µία κατεύθυνση της εγκάρσιας (ή της 
µελετώµενης) οδού αντίστοιχα, ο κόµβος αυτός θεωρείται τρισκελής.  

 

 

Κατηγορία 

διασταυρούµενων  οδών: 

Εγκάρσια οδός 

Μελετώµενη οδός 

 

 

Oδοί ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙ, 

διαχωρισµένης / ενιαίας 

επιφάνειας κυκλοφορίας  

ΑΙΙ και αστικές 

διαχωρισµένης/ ενιαίας  

επιφάνειας κυκλοφορίας 

ΒΙΙ 

Οδοί διαχωρισµένης/    

ενιαίας επιφάνειας  

κυκλοφορίας ΑΙΙΙ και  

αστικές διαχωρισµένης 

επιφάνειας  

κυκλοφορίας  ΒΙΙΙ-  ΓΙΙΙ 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας  

ΑΙV-AV και 

αστικές ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΒΙΙΙ-  

BIV- ΓIII-ΓΙV- ∆ΙV 

Οδοί ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας 

ΑVΙ και 

αστικές ∆V-

ΕV- EVI 

Οδοί ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑΙ, 

διαχωρισµένης/ενιαίας 

επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙ και 

αστικές διαχωρισµένης/ενιαίας 

επιφάνειας  κυκλοφορίας ΒΙΙ   

1,4 χλµ. 

(0,6 χλµ.) 

[0,6 χλµ.] 

1,2 χλµ. 

( 0,6 χλµ.) 

[0,4 χλµ.] 

1,0 χλµ. 

 (0,5 χλµ.) 

 [0,3 χλµ.] 

 

 

- 

Οδοί διαχωρισµένης/ ενιαίας 

επιφάνειας κυκλοφορίας ΑΙΙΙ  

και αστικές διαχωρισµένης  

επιφάνειας κυκλοφορίας  ΒΙΙΙ- 

ΓΙΙΙ 

1,2 χλµ. 

(0,4 χλµ.) 

[0,6 χλµ.] 

1,0 χλµ. 

(0,4 χλµ.) 

[0,4 χλµ.] 

 

0,8 χλµ. 

 (0,4 χλµ.) 

 [0,3 χλµ.] 

 

 

0,5 χλµ 

(0,3 χλµ.) 

[0,15 χλµ] 

Οδοί ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας  ΑIV-AV και 

αστικές ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας  ΒΙΙΙ-ΒIV- ΓΙΙΙ- ΓΙV, 

∆ΙV  

1,0 χλµ. 

(0,3 χλµ.) 

[0,5 χλµ.] 

0,8 χλµ. 

(0,3 χλµ.) 

[0,4 χλµ.] 

0 ,6 χλµ. 

 (0,25 χλµ.) 

[0,25χλµ] 

 

0,35 χλµ. 

(0,2χλµ.) 

[0,1χλµ] 

Οδοί  ενιαίας επιφάνειας 

κυκλοφορίας ΑVΙ και αστικές 

∆V- EV- ΕVI 

- 

0,5 χλµ. 

(0,15 χλµ.) 

[0,3 χλµ.] 

0, 35 χλµ. 

 (0,10 χλµ.) 

 [0,2 χλµ.] 

 

0,2χλµ. 

 (0,08 χλµ.) 

[0,08 χλµ] 
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Άρθρο Ο∆Ο.3  Προεκτιµώµενα µήκη και κατανοµή αµοιβής 
κατά στάδια µελέτης αστικών και 
υπεραστικών οδών/ Σ. Γ. 

1.  Για τον υπολογισµό της  αµοιβής µελέτης, το µήκος του οδικού / 
σιδηροδροµικού άξονα, ορίζεται κατά στάδια ως ακολούθως: 

1.1. Για τη µελέτη αναγνώρισης υπεραστικών οδών/ Σ.Γ. και προκαταρκτικής 
µελέτης αστικών οδών/ κόµβων: 

 Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου Ο∆Ο.1. 

1.2. Για την προωθηµένη µελέτη αναγνώρισης (Π. Μ. Α.) υπεραστικών οδών/ 
Σ.Γ.: 

        Η Π. Μ. Α. εκπονείται σε οριζοντιογραφία κλίµακας 1:5.000 επί 
τοπογραφικού διαγράµµατος της Γ. Υ. Σ. (ή άλλου τοπογραφικού, ανάλογης 
αξιοπιστίας) ενηµερωµένου µε τα πλέον σηµαντικά έργα που είναι δυνατόν 
να επηρεάσουν το σχεδιασµό των έργων. Αντί για την ενηµέρωση 
υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραµµάτων είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί, συµπληρωµατικά, ορθοφωτοχάρτης υπό κλίµακα 1:5.000, 
που θα έχει συνταχθεί από σχετικά πρόσφατες αεροφωτογραφήσεις. 

 Η µηκοτοµή των έργων υποβάλλεται σε κλίµακα 1:5.000 για τα µήκη και 
πρόσφορη κλίµακα για τα ύψη (σηµειώνεται ότι σε πεδινά τµήµατα είναι 
δυνατόν, για µεγαλύτερη ευκρίνεια, να χρησιµοποιείται κλίµακα υψών 
1:200). 

Στη µηκοτοµή, οι αποστάσεις µεταξύ των χαρακτηριστικών θέσεων 
απεικόνισης της µορφής του εδάφους δεν θα µπορεί να υπερβαίνουν τα 
100 m, ενώ θα είναι υποχρεωτική και η εµφάνιση των σηµαντικών 
τοπογραφικών χαρακτηριστικών (υψηλά σηµεία, θέση και µορφή ξηρών – 
υγρών κωλυµάτων) και διασταυρουµένων ή παρακείµενων σηµαντικών 
συγκοινωνιακών – υδραυλικών – ενεργειακών έργων (π.χ. οδοί, Σ. Γ., 
γραµµές µεταφοράς ∆. Ε. Η., σηµαντικές διώρυγες – τάφροι κ. λπ.).  

Η αντιµετώπιση της εξασφάλισης της κυκλοφορίας υπαρχόντων 
παρακειµένων ή / και άλλως επηρεαζόµενων έργων θα λαµβάνεται υπόψη 
τόσο στον γενικό σχεδιασµό του έργου, όσο και στην κατά φάσεις πρόταση 
κατασκευής των έργων. 

1.3. Για την προµελέτη και την οριστική µελέτη: 

 Ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου Ο∆Ο.1. 

2. Η συνολική αµοιβή µελέτης οδών / Σ. Γ., που υπολογίζεται σύµφωνα µε τα 
άρθρα Ο∆Ο.1 και Ο∆Ο.2   κατανέµεται κατά στάδια ως ακολούθως: 

 Α. Για υπεραστικές οδούς/ Σ.Γ.: 

 αα)Για τη µελέτη αναγνώρισης:   Ποσοστό 10% 

 αβ)Για την προµελέτη:   Ποσοστό 35% 

 αγ)Για την οριστική µελέτη:  Ποσοστό 55% 

Αν συνταχθεί Προωθηµένη Μελέτη Αναγνώρισης (Π. Μ. Α.) η αµοιβή 
κατανέµεται ως ακολούθως:  

βα) Π. Μ. Α.:     Ποσοστό 20% 

ββ) Προµελέτη:     Ποσοστό 35%       

βγ) Οριστική µελέτη:     Ποσοστό 55%     
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Εφόσον στις παραπάνω περιπτώσεις συνταχθεί οριστική µελέτη επί 
τοπογραφικού  διαγράµµατος,   το ποσοστό 55% του σταδίου (αγ) ή  (βγ)  
επιµερίζεται σε 40% για την οριστική µελέτη και 15% για τη µελέτη 
εφαρµογής επί του εδάφους.    

Η αµοιβή της µελέτης αναγνώρισης ή/και της προωθηµένης µελέτης 
αναγνώρισης, όπως αυτές υπολογίζονται µε βάση το µήκος του κυρίως 
έργου, προσαυξάνονται κατά 50% για την αποζηµίωση εναλλακτικής λύσης. 

    Β. Για αστικές οδούς / κόµβους: 

α)  για την προκαταρκτική µελέτη (στην οποία περιλαµβάνεται η εξέταση 
µέχρι τριών  εναλλακτικών λύσεων): Ποσοστό 25% 

β) για την προµελέτη:    Ποσοστό 30% 

γ για την οριστική µελέτη:   Ποσοστό 40% 

δ) για τη µελέτη εφαρµογής:   Ποσοστό   5% 

3. Σε περίπτωση επανυποβολής σταδίου µελέτης, προκειµένου να 
ενσωµατωθούν οι αλλαγές   που προκύπτουν κατά την εκπόνηση 
υποστηρικτικών και λοιπών µελετών (γεωτεχνικών, υδραυλικών κλπ), η 
αµοιβή του σταδίου προσαυξάνεται κατά 20%. 

4. Σε περίπτωση που, µε απόφαση του Εργοδότη, παραλειφθούν ένα ή 
περισσότερα  στάδια µελέτης, η µελέτη του εκπονούµενου σταδίου θα 
προσαυξάνεται κατά το 50% του / των παραληφθέντος / ων σταδίου / ων.  

 

Άρθρο Ο∆Ο.4 Σήµανση, ασφάλιση οδικών έργων και  
σηµατοδότηση οδικών σηράγγων 

 

1. Η µελέτη σήµανσης, ασφάλισης οδικών έργων και σηµατοδότησης οδικών 
σηράγγων συντάσσεται σε ένα στάδιο µελέτης επί των υποβάθρων της 
οριζοντιογραφίας της οριστικής µελέτης αυτών, στην οποία θα 
παρουσιάζονται όλες οι πλευρικές διαµορφώσεις, που επηρεάζουν τη 
δυνατότητα τοποθέτησης και τις δυσχέρειες θεµελίωσης των ιστών της 
κατακόρυφης σήµανσης και της σηµατοδότησης. 

2. Στην κατηγορία των εργασιών κατακόρυφης σήµανσης οδικών έργων και 
σηµατοδότησης σηράγγων εντάσσονται: 

2.1. Η κατακόρυφη σήµανση (πινακίδες) σταθερού περιεχοµένου, η οποία 
περιλαµβάνει:  

α. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ). 

β. Ρυθµιστικές πινακίδες (Ρ). 

γ. Συµβατικές (σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) 
πληροφοριακές πινακίδες (Π) [Στην κατηγορία αυτή, υπάγονται και οι 
πρόσθετες πληροφοριακές πινακίδες (Πρ)]. 

δ. Ειδικές (σε κάθε µελέτη) πληροφοριακές πινακίδες (Πε). 

ε. Οριοδείκτες (Ορ). 

2.2.  Η κατακόρυφη σήµανση (πινακίδες) µεταβλητού περιεχοµένου, η οποία 
περιλαµβάνει: 

α.  Πληροφοριακές πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος (VMS). 
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β.  Ηλεκτρονικές πινακίδες µεταβλητού ορίου ταχύτητας.  
[περιλαµβάνονται και τυχόν πινακίδες απεικόνισης (σε πραγµατικό 
χρόνο) της τα ταχύτητας διερχοµένου οχήµατος]. 

γ.  Ηλεκτρονικές πινακίδες διαθεσιµότητας λωρίδων κυκλοφορίας (Lane 
Control Signs –  LCS). 

δ.  Ηλεκτρονικές πινακίδες προσχηµατισµένων συµβόλων αναγγελίας 
κινδύνου (τρίγωνα κινδύνου, τρίγωνα κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων 
κλπ.) µε τυχόν αναγκαία πρόσθετη αναγραφή της απόστασης.  

  Στην κατηγορία των ηλεκτρονικών πινακίδων [τεχνολογίας 
φωτοδιόδων (LEDs) ή άλλης   εγκεκριµένης] των παραπάνω 
υποπαραγράφων α, β, γ και δ υπάγονται και οι τυχόν, αντ’ αυτών, 
χρησιµοποιούµενες πινακίδες πρισµατικού τύπου. 

ε. Συσκευές ελέγχου ύψους οχηµάτων (τύπου «ποµπού – δέκτη» ή 
άλλου σχετικού). 

στ. Επαγωγικά κυκλώµατα (inductive loops) ελέγχου κυκλοφορίας. 

2.3.   Η φωτεινή σηµατοδότηση σηράγγων, η οποία περιλαµβάνει: 

 α.  Φωτεινούς σηµατοδότες 1,2,3 πεδίων (φανών) διαφόρων διαµέτρων 
και ενδείξεων   (σηµάτων). 

   Η παρούσα περίπτωση φωτεινών σηµατοδοτών καλύπτει µόνον τους 
σηµατοδότες που   επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των 
σηράγγων τόσο σε υπαίθρια έργα [(στις προσπελάσεις εκτός 
σήραγγας(ων)], όσο και εντός της(των) σήραγγας(ων). 

  β.  Φωτιζόµενες πινακίδες εντός σηράγγων (σήµανσης εξόδων διαφυγής, 
σήµανσης απόστασης πλησιέστερων εξόδων διαφυγής, θέσεις 
τηλεφώνων S.O.S. κ.λπ.) 

2.4.  Οι Γέφυρες σήµανσης: 

i. Για τον υπολογισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης 
κατακόρυφης σήµανσης, οι κάθε  είδους πινακίδες ή/ και σηµατοδότες 
θεωρούνται ότι περιλαµβάνουν και την αναλογούσα εργασία: 

α.  Ιστού ή/ και σιδηροκατασκευής στήριξης, για τις πινακίδες. 

β. Ιστού και οριζόντιου βραχίονα κατάλληλου µήκους, για τους 
σηµατοδότες.  

ii. Ειδικά οι γέφυρες/πρόβολοι σήµανσης και οι σιδηροκατασκευές 
ανάρτησης πινακίδων εντός σηράγγων, περιλαµβάνονται χωριστά στον 
προσδιορισµό της αµοιβής µελέτης, ως ακολούθως: 

α.  Ο κυκλοφοριακός/λειτουργικός σχεδιασµός [ύψη ορθοστατών 
(συνεκτιµώµενου του απαιτούµενου ελεύθερου ύψους και της 
εγκάρσιας κλίσης της διατοµής), ελεύθερο άνοιγµα, διαµόρφωση 
επισκεψιµότητας, ακριβής θέση (κατά πλάτος και καθ’ ύψος) 
τοποθέτηση πινακίδων επί των γεφυρών και τοποθέτηση των 
γεφυρών / προβόλων σε συσχετισµό µε τις δεσµεύσεις των λοιπών 
εγκαταστάσεων της οδού και των απαιτήσεων οδικής ασφάλειας και 
λειτουργικότητας] περιλαµβάνεται στην αµοιβή της µελέτης 
κατακόρυφης σήµανσης. 

β. Η δοµοστατική τους µελέτη αµείβεται ως µελέτη τεχνικού έργου. 

3. Στην κατηγορία των εργασιών οριζόντιας σήµανσης περιλαµβάνονται : 

α. Οι διαγραµµίσεις οδοστρωµάτων.  
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β. Οι διαγραµµίσεις περιοχών αποκλεισµού κυκλοφορίας. 

γ. Ενδείξεις και βέλη οδοστρωµάτων. 

δ. Ανακλαστήρες επιφανείας οδοστρώµατος («µάτια γάτας»). 

4.  Στην κατηγορία των εργασιών ασφάλισης περιλαµβάνονται : 

α. Τα κάθε είδους στηθαία ασφάλειας (πλευρικά, κεντρικά) οδών και 
τεχνικών έργων (τοίχων,  γεφυρών). 

β. Τα κιγκλιδώµατα πεζοδρόµων / πεζοδροµίων. 

γ. Οι περιφράξεις διαφόρων τύπων, ύψους και βαθµού προσφερόµενης 
προστασίας. 

δ. Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης. 

5. Προσδιορισµός αµοιβής: 

5.1. Η ολική αµοιβή (Αολ) για την  εκπόνηση µελέτης  : 

α. Κατακόρυφης σήµανσης 

β.  Οριζόντιας σήµανσης 

γ.  Ασφάλισης 

ορίζεται σε ευρώ ανά χιλιόµετρο (€/χλµ) µελέτης έργου και κατά κατηγορία 
έργου σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : 

i. Υπεραστικών και αστικών οδών:                       Αολ=  ( 1800.π.σ). τκ 

ii.  Κόµβων και σηράγγων:                                Αολ = ( 2700.π.σ). τκ  

  όπου : 

 π,  σ= οι συντελεστές των άρθρων Ο∆Ο.1 και Ο∆Ο.2.  

 τκ = Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού. 

Το  συνολικό µήκος σε περίπτωση µελέτης κόµβων λαµβάνεται από το 
άρθρο Ο∆Ο.2. 

Ειδικά για τις µελέτες σήµανσης σηράγγων µήκους > 0,5 χλµ, οι 
συντελεστές π,  και σ λαµβάνουν τις τιµές: 

π = 1,00  για οδούς των περιπτώσεων 4αα, 4αβ και 4αγ και π=1,30 για 
οδούς των περιπτώσεων  4αδ και 4αε του άρθρου Ο∆Ο.1.  

σ = 1,00.  

Για τον υπολογισµό της αµοιβής της µελέτης κατακόρυφης σήµανσης, το 
µήκος της προς µελέτη σήραγγας προκύπτει από το άθροισµα του 
πραγµατικού µήκους της σήραγγας, προσαυξανόµενο κατά 1,0 χιλιόµετρα 
για σήραγγα µονής κατεύθυνσης και κατά 2,0 χιλιόµετρα για σήραγγα 
διπλής κατεύθυνσης. 

 Η συνολική αµοιβή για τις παραπάνω επιµέρους µελέτες κατανέµεται κατά 
στάδια ως ακολούθως: 

α. Μελέτη κατακόρυφης σήµανσης                               :   55%  

β. Μελέτη οριζόντιας σήµανσης                                     :   15% 

γ. Μελέτη ασφάλισης                                                    :     30%  

5.2  Σε περίπτωση σύνταξης µόνο της µελέτης οριζόντιας σήµανσης, η 
αντίστοιχη αµοιβή προσαυξάνεται κατά  50% και ανέρχεται στο 22,5% της 
συνολικής αµοιβής της µελέτης. 
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Άρθρο Ο∆Ο.5 Φωτεινή σηµατοδότηση κυκλοφοριακών 
κόµβων 

 

1. Η συνολική αµοιβή της µελέτης φωτεινής σηµατοδότησης κατανέµεται κατά 
στάδια ως ακολούθως : 

α.   Προκαταρκτική µελέτη                                              :       15% 

β.   Οριστική µελέτη                                               :    85% 

2.   Προσδιορισµός Αµοιβής:  

2.1. Η συνολική αµοιβή εκπόνησης µελέτης φωτεινής σηµατοδότησης εξαρτάται 
από τους παρακάτω παράγοντες / συντελεστές: 

α. Από τη µορφή του προς σηµατοδότηση κόµβου και ειδικότερα από τον 
αριθµό των κινήσεων   οχηµάτων και πεζών (ρεύµατα κυκλοφορίας). 

β.  Από τον αριθµό των προγραµµάτων λειτουργίας της φωτεινής 
σηµατοδότησης. 

γ.  Από την ύπαρξη ή µη ύπαρξη επενέργειας της κυκλοφορίας στα 
προγράµµατα λειτουργίας και από τον αριθµό των θέσεων-κινήσεων 
που ανιχνεύονται και επενεργούν. 

δ.  Από την ένταξη του κόµβου σε σύστηµα συντονισµού φωτεινής 
σηµατοδότησης ή τη λειτουργία του ως µεµονωµένου κόµβου. 

2.2.  Η συνολική αµοιβή Α µελέτης φωτεινής σηµατοδότησης ανά κόµβο ορίζεται 
σε ευρώ (€/κόµβο ) σύµφωνα µε τον τύπο: 

 Α = 180 . (κ + ε) .β . γ.  τκ   

  όπου: 

κ = Ο συνολικός αριθµός των κινήσεων οχηµάτων και πεζών (αριθµός 
ρευµάτων κυκλοφορίας) (τεµ). 

ε = Ο αριθµός των θέσεων επενέργειας (ανιχνευτές οχηµάτων, πεζών) 
(τεµ). 

β = Συντελεστής εξαρτώµενος από τον αριθµό των προγραµµάτων 
λειτουργίας της φωτεινής σηµατοδότησης, του κόµβου, που λαµβάνει 
τις τιµές : 

- Για εκπόνηση µέχρι τεσσάρων προγραµµάτων λειτουργίας :         β = 1,00 

- Για εκπόνηση 5 έως και 8 προγραµµάτων λειτουργίας:                 β = 1,25 

- Για εκπόνηση 9 και περισσοτέρων προγραµµάτων λειτουργίας:   β = 1,50 

γ = Συντελεστής εξαρτώµενος από την ένταξη ή µη ένταξη του/των προς 
µελέτη κόµβου/ων   σε  σύστηµα συντονισµού, που λαµβάνει τις τιµές: 

-Όταν η σηµατοδότηση του/των κόµβου/ων δεν εντάσσεται σε σύστηµα  
συντονισµού:                             γ  = 1,00 

-Όταν η σηµατοδότηση του/των κόµβου/ων εντάσσεται σε σύστηµα 
συντονισµού και ο αριθµός των σε συντονισµό κόµβων είναι µέχρι 20: 

     γ = 1,25 
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-Όταν η σηµατοδότηση του/των κόµβου/ων εντάσσεται σε σύστηµα 
συντονισµού και ο αριθµός των σε συντονισµό κόµβων είναι µεγαλύτερος 
του 20:                                                      γ = 1,30 

τκ=  Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού. 

3. Στην αµοιβή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παραπάνω περιλαµβάνεται 
και η αµοιβή τυχόν µικρών διαφοροποιήσεων στην κυκλοφοριακή 
διαµόρφωση του/των κόµβου/ων λόγω των απαιτήσεων της φωτεινής 
σηµατοδότησης.  

 

Άρθρο Ο∆Ο.6  Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις αντιµετώπισης 
εκτάκτων κυκλοφοριακών καταστάσεων σε 

σήραγγες    
    

1. Η αντιµετώπιση εκτάκτων κυκλοφοριακών καταστάσεων σε σήραγγες θα 
πρέπει να γίνεται µε προγραµµατισµένο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι δηµιουργούµενες δυσµενείς συνθήκες ασφάλειας και 
κυκλοφοριακής ικανότητας των έργων. Για την υπόψη µελέτη 
χρησιµοποιούνται οι διεθνείς προδιαγραφές [PIARC, Ο.Η.Ε. (ασφάλεια 
σηράγγων), RABT (Γερµανικοί Κανονισµοί) κ.λπ.]. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Μέτρο 

 

 

 

        Οχλούσα 

          Περίπτωση 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Περιορι-
σµός 

Ταχύτητας 

Αποκλεισµός 
Λωρίδας 

Κυκλοφορίας        
(1ή 2 λωρίδες) 

Ολικός            
Αποκλεισµός  

Σήραγγας 

Ενεργοποίηση 
Αναλαµπόντων     

Φανών 
σήραγγας 

Έλεγχος         
Ύψους     

Οχηµάτων 

∆ιακο-

πή(α)  
Κυκλο- 
φορίας 

Οµαλή 

Ροή (β) 
Κυκλοφο-

ρίας 

(ΠΤ) (ΑΛ, Α2Λ) (ΑΣ) (ΑΦ) (ΕΥ) (∆Κ) (  (ΟΡ) 

Υπέρβαση του µέγιστου 
ποσοστού συγκέντρωσης 

του CO 

  
Χ   Χ(α) 

 

Υπέρβαση του µέγιστου 
ποσοστού συγκέντρωσης 

των ΝΟx ΝΟx 

  Χ   Χ(α) 
 

Μείωση ορατότητας 
(καπνός)   Χ   Χ(α)  

Πυρκαϊά 
  Χ   Χ(α)  

Σβέση φώτων 
Χ(γ)   Χ  Χ(α)  

Εργασίες συντήρησης 
(Χ) (Χ) (Χ) Χ  Χ(α)  

Ακινητοποιηµένο όχηµα 
Χ Χ (Χ) Χ  Χ(α)  

Ατύχηµα (περιλαµβάνεται 
και πτώση αντικειµένων 

στο οδό στρώµα) 

Χ Χ (Χ) 

 

Χ  Χ(α)  

Όχηµα µε υπέρβαση 
επιτρεπόµενου  ύψους   (Χ)  Χ Χ(α)  

Πληµµύρα 
  Χ   Χ(α)  

Κυκλοφοριακή 
υπερφόρτωση (Χ)  (Χ)   Χ(α)  

 
(α)   Αναφέρεται σε προκαταρκτικά προγράµµατα, πριν από την εν συνεχεία εφαρµογή των προγραµµάτων 

ΑΛ, Α2Λ ή ΑΣ 
(β)   Είναι βασικά προγράµµατα αναφοράς, τα οποία τροποποιούνται σε έκτακτες κυκλοφοριακές καταστάσεις 
(γ)   Μόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
(Χ)   Μέτρο, κατά περίπτωση 

 

2. Προσδιορισµός Αµοιβής: 

Η αµοιβή σύνταξης Α των σχετικών προγραµµάτων για κάθε σήραγγα, µε 
βάση τα παραπάνω, ορίζεται σε ευρώ ανά σήραγγα (€/σήραγγα)  σύµφωνα 
µε τον τύπο: 

Α = (10000 . ζ . η . θ ) . τκ     

όπου: 

  ζ =συντελεστής εξαρτώµενος από τον αριθµό των λωρίδων και τις 
κατευθύνσεις της εξυπηρετούµενης   κυκλοφορίας της προς µελέτη  
σήραγγας, που λαµβάνει  τις τιµές :  

 -Για σήραγγα δύο λωρίδων, δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας:            ζ=1,00 

-Για σήραγγα τριών λωρίδων µίας ή δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας:ζ=1,10 

η = Συντελεστής που εξαρτάται από την εγγύτητα των στοµίων (εξόδου-
εισόδου) διαδοχικών σηράγγων µεταξύ τους, κατά τρόπο ώστε εκτροπή 
κυκλοφορίας από τη µία σήραγγα να επηρεάζει και την άλλη.  Ο ίδιος 
συντελεστής εφαρµόζεται και για την περίπτωση σηράγγων που 
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κατασκευάζονται σε κλάδους αντιθέτων κατευθύνσεων κυκλοφορίας, αλλά η 
εκτροπή κυκλοφορίας στη µία κατεύθυνση επηρεάζει και την αντίστοιχη 
κυκλοφορία στη σήραγγα της άλλης κατεύθυνσης. 

 Ο συντελεστής η λαµβάνει τις τιµές : 

-Για σήραγγα της οποίας τα προγράµµατα δεν επηρεάζονται από 
προσκείµενες σήραγγες του ίδιου κλάδου ή κλάδου της αντίθετης 
κατεύθυνσης κυκλοφορίας:        η=1,00 

 -Για σήραγγα της οποίας τα προγράµµατα επηρεάζονται από προσκείµενες 
σήραγγες του ίδιου κλάδου ή κλάδου της αντίθετης κατεύθυνσης 
κυκλοφορίας:                η =1,20 

θ = Συντελεστής εξαρτώµενος από το µήκος της σήραγγας που λαµβάνει 
τις τιµές : 

 -Για σήραγγες µήκους L ≤ 1000 µ:                               θ = 1,00 

 -Για σήραγγες µήκους L > 1000 µ:       θ = 1,10 

τκ = Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού. 

 

Άρθρο Ο∆Ο.7   Μελέτες σκοπιµότητας οδικών έργων 
 

Η αµοιβή Α για µελέτες σκοπιµότητας οδικών έργων εφαρµόζεται σε µελέτες που 
συντάσσονται µε βάση τις εγκεκριµένες µε την Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
µε αρ. ∆ΜΕΟ/α/ο/1885/8-7-1996 «Προσωρινές προδιαγραφές µελετών 
σκοπιµότητας οδικών έργων».  

Η προεκτιµώµενη συνολική αµοιβή µελέτης σκοπιµότητας υπολογίζεται ως 
άθροισµα των αµοιβών των επιµέρους µελετών, οι οποίες είναι: 

α.  Αµοιβή Μελέτης Κυκλοφοριακών, που διακρίνονται σε  :  

• Έρευνες και Μετρήσεις                                 :                    (Α. Μ. Κ. Ε.) 

• Αναλύσεις                                                     :                    (Α. Μ. Κ. Α.) 

β.  Αµοιβή Οικονοµικής Μελέτης                        :                    (Α. Ο. Μ.)     

Οι προεκτιµώµενες αµοιβές της κυκλοφοριακής (Α. Μ. Κ. Ε., Α. Μ. Κ. Α.) και της 
οικονοµικής µελέτης (Α. Ο. Μ.) υπολογίζονται, αφού θα έχουν καθοριστεί από 
την αναθέτουσα Υπηρεσία οι εξής παράγοντες: 

α.  Η σηµαντικότητα του έργου ανάλογα µε την τοπική ή υπερτοπική εµβέλεια 
επιρροής αυτού. Σαν τοπικής εµβέλειας χαρακτηρίζεται η περίπτωση όπου 
δεν απαιτείται χρήση κυκλοφοριακού προτύπου, ενώ σαν υπερτοπικής όταν 
απαιτείται πρότυπο. 

β.  Ο αριθµός εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες θα εξεταστούν και 
αξιολογηθούν, περιλαµβανοµένης και της «µηδενικής λύσης», κατά την 
οποία δεν προβλέπεται κανένα νέο έργο, αλλά µόνο χρήση και συντήρηση 
της υποδοµής που υπάρχει.  

γ.  Ο αριθµός των συνεντεύξεων για έρευνα «προέλευσης – προορισµού» (Π – 
Π) στην περίπτωση που απαιτείται να γίνει τέτοια έρευνα, εφ΄ όσον τα 
υπάρχοντα στοιχεία δεν επαρκούν. Ο τελικός αριθµός των συνεντεύξεων 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της µελέτης, µετά από 
αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση που θα υποβάλλει ο µελετητής στην 
Υπηρεσία, και αυτός λαµβάνεται υπόψη για την αναπροσαρµογή της 
αντίστοιχης αµοιβής. 
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δ.     Η υποβολή των στοιχείων της µελέτης θα γίνεται σε ψηφιακά αρχεία, καθώς 
και σε έντυπη µορφή σε είκοσι (20) σειρές. 

Προσδιορισµός αµοιβών: 

Οι προεκτιµώµενες αµοιβές των κυκλοφοριακών και οικονοµικών µελετών 
υπολογίζονται σύµφωνα µε τα επόµενα: 

α.  Αµοιβή κυκλοφοριακών ερευνών και µετρήσεων που περιλαµβάνει τη 
συλλογή, ταξινόµηση, αξιολόγηση και υποβολή του σχετικού τεύχους των 
υπαρχόντων στοιχείων. Η αµοιβή προκύπτει από τον τύπο: 

ΑΜΚΕ = (Α1 + Νσ . Α2) 

 όπου: 

Α1= αµοιβή µε βάση την εκτίµηση απασχόλησης για συγκέντρωση 
υπαρχόντων στοιχείων, την αξιολόγηση αυτών και την υποβολή 
ολοκληρωµένου τεύχους παρουσίασης αυτών. 

Νσ =  αριθµός συνεντεύξεων έρευνας Π – Π. 

Α2 = αµοιβή ανά συνέντευξη της έρευνας Π – Π, στην οποία περιλαµβάνεται 
η παρουσίαση και υποβολή των στοιχείων σε τεύχος και µαγνητικά 
µέσα (δισκέτες) ή CD – ROM, σύµφωνα µε την προκήρυξη. 

β.  Η αµοιβή κυκλοφοριακής ανάλυσης των στοιχείων της προηγούµενης 
παραγράφου (α) προκύπτει από τον τύπο: 

 ΑΜΚΑ = (Α3 . Κ1 + Α4) 

όπου:  

Α3 = αµοιβή µε βάση την εκτίµηση απασχόλησης για προσαρµογή του 
προτύπου . 

Κ1 = συντελεστής σηµαντικότητας του έργου 

Για έργα τοπικής εµβέλειας                               :   Κ1 = 0 

Για έργα υπερτοπικής εµβέλειας                       :   Κ1 = 1 

Α4 = αµοιβή µε βάση την εκτίµηση απασχόλησης για όλες τις εναλλακτικές 
λύσεις. 

γ.  Η αµοιβή της οικονοµικής µελέτης υπολογίζεται από τον τύπο: 

ΑΟΜ = Α5 

 Α5 = αµοιβή µε βάση την εκτίµηση απασχόλησης για κάθε εναλλακτική 
λύση. 

Προσδιορισµός των αµοιβών (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5): 

Οι αµοιβές Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 προκύπτουν από τους ακόλουθους τύπους: 

 

Α1 = (L – 50) . ΑΜ + ΑΜ 

           50         10      2 

 

Α2 = 2,35 

 

Α3 = 4 . ΑΜ + L  . AM 

                     20    22 
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A4 = AM . Nλ + (L – 50) . ΑΜ  

         2                100      10  

 

Α5 = 2 .  ΑΜ + ΑΜ . (Nλ – 1) +  L  . (AM) 

                 3             100    10 

όπου: 

L : το µήκος του οδικού έργου σε χλµ..  

ΑΜ: η µηνιαία αµοιβή µηχανικού, στην οποία περιλαµβάνονται ανηγµένα η 
αµοιβή βοηθητικού προσωπικού, όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την άρτια 
εκπόνηση, παρουσίαση και υποβολή της µελέτης, σε πλήρεις σειρές 
αντιγράφων, λαµβάνεται ίση µε 9.000 €.   

Νλ : ο αριθµός των εναλλακτικών κυκλοφοριακών λύσεων περιλαµβανόµενης και 
της µηδενικής λύσης, δηλαδή ως ελάχιστη τιµή λαµβάνεται Νλ = 2. 

Η συνολική αµοιβή (ΣΑ) ορίζεται σε ευρώ σύµφωνα µε τον τύπο: 

ΣΑ = 1,60 . (ΑΜΚΕ + ΑΜΚΑ + ΑΟΜ ) . τκ 

και τκ = Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού. 

 
 

Άρθρο Ο∆Ο.8 Μελέτες Οδοστρωµάτων 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση µελέτης οδοστρωµάτων (η 
οποία εκπονείται σε ένα στάδιο και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές  π.χ. AASHTO ή άλλες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές) ορίζεται 
σε ευρώ ανά εξεταζόµενη διατοµή (€/διατοµή), σύµφωνα µε τον τύπο: 

 Α= 4000.π.Κτ.Κβ.ΚΣ.ν 0,8
. τκ 

 όπου: 

α.  π= Ο συντελεστής του άρθρου Ο∆Ο.1, παράγραφος 4α 

β.  Κτ = Συντελεστής τύπου  του προς µελέτη οδοστρώµατος, µε τιµές: 

Κτ = 1,00 για νέο οδόστρωµα 

Κτ = 1,10 για δύσκαµπτο οδόστρωµα 

Κτ = 1,20 για οδόστρωµα αεροδροµίων 

γ.  Κβ = Συντελεστής βελτίωσης  του προς µελέτη οδοστρώµατος, µε τιµές: 

 Κβ = 1,00 για τη µελέτη νέου οδοστρώµατος 

 Κβ = 1,20 για την ανάλυση και επεξεργασία των εργαστηριακών δοκιµών και 
ερευνών του υφιστάµενου οδοστρώµατος 

 Κβ = 1,50  για  την   ανάλυση  στοιχείων  επιφανειακών  φθορών, 
συµπεριλαµβανόµενης της ανάλυσης και επεξεργασίας των εργαστηριακών 
δοκιµών και ερευνών του υφιστάµενου οδοστρώµατος 

 Κβ=1,80 για ανάλυση στοιχείων από µη καταστρεπτικές δοκιµές 
(π.χ. FWD), συµπεριλαµβανόµενης της ανάλυσης και επεξεργασίας των 
εργαστηριακών δοκιµών και ερευνών του υφιστάµενου οδοστρώµατος. 
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δ.  ΚΣ = Συντελεστής ένταξης διατοµής σε σύστηµα διαχείρισης 
οδοστρωµάτων (Pavement Management System), µε τιµές: 

 ΚΣ = 1,00 για ανάλυση µεµονωµένων διατοµών 

 ΚΣ = 1,20 για ένταξη σε σύστηµα διαχείρισης οδοστρωµάτων. 

 Για την ένταξη σε σύστηµα διαχείρισης οδοστρωµάτων απαιτείται 
τουλάχιστον ανάλυση και υπολογισµός 10 διατοµών. 

ε. ν = ο αριθµός των προς εξέταση διατοµών. 

στ. τκ = Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού.  

2. Στην παραπάνω αµοιβή Α δεν περιλαµβάνεται η αµοιβή για την εκτέλεση 
των επί τόπου ερευνών και των εργαστηριακών δοκιµών και µετρήσεων. 

                                                

Άρθρο Ο∆Ο. 9 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις  
                             Οδικών Έργων πλην Σηράγγων 

1.  Γενικά: 

Με το παρόν άρθρο καλύπτονται οι προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών 
ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων οδικών έργων πλην σηράγγων 
(οδοί, κόµβοι, γέφυρες οχηµάτων και πεζών και υπαίθριοι χώροι στάθµευσης). 

Η αµοιβή της µελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων συναρτάται µε τον τύπο 
του οδικού έργου, όπως κατατάσσεται παρακάτω: 

ΤΥΠΟΣ 1: Οδοί µε µια έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, µίας ή δύο 
κατευθύνσεων, χωρίς διαχωριστική νησίδα, µε ή χωρίς λωρίδες έκτακτης 
ανάγκης. 

ΤΥΠΟΣ 2: Οδοί δύο κατευθύνσεων, µε µια έως τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση, µε διαχωριστική νησίδα πλάτους έως 5,00 µ. και µε ή χωρίς λωρίδες 
έκτακτης ανάγκης. 

ΤΥΠΟΣ 3: α. Οδοί δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας µε δύο ή τρεις λωρίδες ανά 
κατεύθυνση, µε διαχωριστική νησίδα πλάτους µεγαλύτερου από 5,01 µ. και µε ή 
χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης. 

β. Οδοί µίας ή δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, χωρίς διαχωριστική  νησίδα, 
συνολικού αριθµού τεσσάρων ή περισσοτέρων λωρίδων κυκλοφορίας και µε ή 
χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης. 

Ως πλάτος της διαχωριστικής νησίδας θεωρείται η απόσταση µεταξύ των άκρων 
(οριογραµµών) των, εκατέρωθεν της νησίδας, λωρίδων διερχόµενης 
κυκλοφορίας. 

ΤΥΠΟΣ 4: Πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, δρόµοι για αµαξίδια. 

2. Προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης σε κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεις οδικών 
έργων,  πλην των σηράγγων,  προσδιορίζεται σε €/εγκατάσταση σύµφωνα µε τον 
παρακάτω τύπο: 

Α =   Τ1 �  M1 � τκ 

όπου:  

Α : Η προεκτιµώµενη αµοιβή (Π.Α.) µελέτης σε €/εγκατάσταση. 
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Τ1 : Η  τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Τ.Π.Α.) µελέτης  (€/ ανά φυσική µονάδα) 
κάθε επί µέρους εγκατάστασης, που λαµβάνεται από τον πίνακα 9.1. 

M1 : Μέγεθος της κάθε εγκατάστασης σε φυσικές µονάδες (χλµ.,  στρέµ., τεµ.)  

τκ : Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού. 

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή θα είναι το άθροισµα των προεκτιµώµενων 
αµοιβών µελετών των επί µέρους εγκαταστάσεων. 

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης που προκύπτει όπως παραπάνω, 
συνδυάζεται µε τα αναφερόµενα στην επόµενη παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ1) 

 

Α/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (Τ1) 

ΤΥΠΟΣ 1 ΤΥΠΟΣ 2 ΤΥΠΟΣ 3 ΤΥΠΟΣ 4 

1. Φωτισµός- ∆ίκτυα ∆ιανοµής ( € / χλµ ) 4.000 (α1) 4.400 (α1) 6.000 (α1) 2.000 (α1) 

2. 
Έλεγχος κυκλοφορίας µε 
τοπικές µονάδες αξιολόγησης 
χωρίς κέντρο ελέγχου 

( € / τεµ ) 130 (β1) 130 (β1) 130 (β1) - 

3. 
Έλεγχος κυκλοφορίας µε 
τοπικές µονάδες αξιολόγησης 
και κέντρο ελέγχου 

( € / τεµ ) 300 (β2) 300 (β2) 300 (β2) - 

4. Τηλέφωνα ανάγκης ( € / χλµ ) 300 (α1) 400 (α1) 400 (α1) 150 (α1) 

5. Κλειστό σύστηµα τηλεόρασης ( € / τεµ ) 200 (γ) 200 (γ) 200 (γ) 200 (γ) 

6. Τηλεµατική / ΟΤΕ ( € / χλµ ) 150 (α1) 200 (α1) 200 (α1) - 

7. 
Εγκ/ση φωτεινής 
σηµατοδότησης 
κυκλοφοριακών κόµβων 

( € / τεµ ) 900 (β3) 900 (β3) 900 (β3) - 

8. 
Εγκ/ση κατακόρυφης 
σήµανσης (Πινακίδες 
µεταβλητού περιεχοµένου) 

( € / χλµ ) 600 (β4) 600 (β4) 600 (β4) - 

9. 
Άρδευση χωρίς σύστηµα 
αυτοµατισµού και ελέγχου 

( € / χλµ ) 1.500 (δ1) 1.800 (δ1) 1.800 (δ1) 750 (δ1) 

10. 
Άρδευση µε σύστηµα 
αυτοµατισµού και κεντρικού 
ελέγχου 

( € / χλµ ) 1.900 (δ1) 2.200 (δ1) 2.200 (δ1) 950 (δ1) 

 
Υπόµνηµα : 
α1.  Για τις µελέτες φωτισµού, τηλεφώνων ανάγκης, τηλεµατικής/σωληνώσεων 

ΟΤΕ, οι τιµές αναφέρονται σε €/χλµ οδού (µετρούµενης κατά τον άξονα). 
 Στις τιµές περιλαµβάνονται οι κόµβοι (ισόπεδοι-ανισόπεδοι), οι γέφυρες 

οχηµάτων ή πεζών και οι υπαίθριοι χώροι στάθµευσης. 
β1.  Για τις µελέτες ελέγχου κυκλοφορίας, η τιµή υπολογίζεται ανά συγκρότηµα 

(τεµ) επαγωγικού βρόχου, ή αισθητήρα ανίχνευσης ανά λωρίδα 
κυκλοφορίας, µε την αναλογία των αντιστοιχουσών τοπικών βοηθητικών 
συσκευών (€/τεµ). 

β2.  Για τις µελέτες ελέγχου κυκλοφορίας, η τιµή υπολογίζεται ανά συγκρότηµα 
(τεµ) επαγωγικού βρόχου, ή αισθητήρα ανίχνευσης ανά λωρίδα 
κυκλοφορίας, µε την αναλογία των αντιστοιχουσών τοπικών και κεντρικών 
βοηθητικών συσκευών (€/τεµ). 

β3.  Για τις µελέτες εγκ/σης φωτεινής σηµατοδότησης κυκλοφοριακών κόµβων η 
προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται ανά κόµβο (τεµάχιο). 
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β4.  Για τις µελέτες εγκ/σης κατακόρυφης σήµανσης (πινακίδες µεταβλητού 
περιεχοµένου) η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται ανά χλµ. οδού. 

γ.   Για τις µελέτες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (επιτήρησης), η τιµή 
υπολογίζεται ανά µηχανή λήψεως (camera), µε την αναλογία των κεντρικών 
και βοηθητικών συσκευών. 

δ1.  Οι  τις µελέτες των κεντρικών δικτύων και συσκευών άρδευσης, η τιµή 
υπολογίζεται ανά τρέχον χιλιόµετρο κεντρικού αγωγού µεταφοράς νερού 
άρδευσης (από το σηµείο τροφοδότησης αυτού, παρά την οδό, µέχρι τα 
ακραία ΦΕΑ) (€/χλµ.). 

3. Αυξήσεις και µειώσεις βασικής τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής 
µελετών διαφόρων Η/Μ  εγκαταστάσεων: 

α.  Για τις µελέτες οδοφωτισµού οδικών έργων ΤΥΠΩΝ 1,2,3, ως ελάχιστο 
µήκος για τον  υπολογισµό των σχετικών αµοιβών, θα λαµβάνεται 1 χλµ. 

β.  Για µήκος φωτιζόµενων οδών µεγαλύτερο των 5 χλµ., η προεκτιµωµένη 
αµοιβή που αναφέρεται στο µήκος άνω των 5 χλµ, θα υπολογίζεται µε το 
50% αυτής, που προκύπτει από τον τύπο της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου. 

γ.  Όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους α και β, θα έχουν 
εφαρµογή και για τις µελέτες εγκαταστάσεων τηλεφώνων ανάγκης, 
τηλεµατικής / Ο.Τ.Ε. και άρδευσης. 

δ.  Για τη µελέτη εγκαταστάσεων ελέγχου κυκλοφορίας ως ελάχιστη αµοιβή θα 
λαµβάνεται εκείνη που αντιστοιχεί σε πέντε (5) συγκροτήµατα επαγωγικών 
βρόχων πλήρους διατοµής ή αισθητήρων ανίχνευσης κυκλοφορίας, µε τις 
τοπικές ή / και κεντρικές βοηθητικές συσκευές. 

ε. Για τη µελέτη εγκαταστάσεων κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης 
(επιτήρησης), ως ελάχιστη αµοιβή θα λαµβάνεται εκείνη που αντιστοιχεί σε 
εγκατάσταση 2 µηχανών λήψης (cameras). 

στ. Στα µήκη τύπων οδών προσµετρώνται, µε το µήκος τους, και οι αντίστοιχου 
πλάτους γέφυρες οχηµάτων, ενώ οι πεζογέφυρες γενικά, θεωρούνται ότι 
έχουν συµπεριληφθεί στις αµοιβές των εγκαταστάσεων. 

ζ. Για τον υπολογισµό των αµοιβών των εγκαταστάσεων φωτισµού οδικών 
κόµβων (ανισόπεδων, ισόπεδων) η προεκτιµωµένη αµοιβή θα υπολογίζεται, 
όπως για τους τύπους οδών που ανήκουν στον κόµβο και για µήκος όσο 
προσδιορίζεται στο άρθρο Ο∆Ο.2. 

η. Οι αµοιβές των Η/Μ Εγκαταστάσεων µικρών κτισµάτων που τυχόν 
απαιτούνται για την εγκατάσταση κεντρικών µηχανηµάτων ή συσκευών που 
εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις των οδών  (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, 
ηλεκτρικοί πίνακες, πίνακες αυτοµατισµού, αντλητικά συγκροτήµατα, 
πιεστικά δοχεία, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, γειώσεις κ.λπ.), θεωρούνται ότι 
έχουν περιληφθεί στις αµοιβές των εγκαταστάσεων των οδικών έργων. 
Εξαιρούνται οι εσωτερικές Η/Μ εγκαταστάσεις σε κτίρια αντλιοστασίων ή 
κτίρια κεντρικού ελέγχου, διοδίων κ.λπ. οι οποίες αµείβονται σύµφωνα µε τα 
άρθρα των κτιριακών εγκαταστάσεων 

θ.   Το µήκος των οδών δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, µε διαχωριστική 
νησίδα και περισσότερες από τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας, 
µε ή χωρίς λωρίδες έκτακτης ανάγκης, για τον οδοφωτισµό υπολογίζεται ως 
οδός ΤΥΠΟΥ 3 µε προσαύξηση κατά 20%. 
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4.  Αµοιβή µελέτης κατά στάδια: 

α. Η προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης (Α) για κάθε εγκατάσταση οδικών έργων 
(πλην σηράγγων) που καθορίζεται στο παρόν άρθρο κατανέµεται κατά 
στάδια ως εξής:  

 αα )  Προµελέτη:                           ποσοστό  60%  

 αβ)   Οριστική µελέτη                    ποσοστό  40%  

β.   Σε περίπτωση που µε απόφαση του εργοδότη ανατεθεί απευθείας η  
εκπόνηση της οριστικής µελέτης (χωρίς να υπάρχει προµελέτη) η αµοιβή 
της  προσαυξάνεται  κατά το 50% της αµοιβής της προµελέτης. 

 

Άρθρο Ο∆Ο.10 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
Οδικών Σηράγγων  

1.  Γενικά: 

Οι οδικές σήραγγες χωρίζονται, ανάλογα µε τον αριθµό των λωρίδων 
κυκλοφορίας και τις εξυπηρετούµενες κατευθύνσεις, στους ακόλουθους τύπους : 

Τύπος I   : Σήραγγα δύο λωρίδων, δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας. 

Τύπος II  : Σήραγγα δύο λωρίδων, µιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας. 

Τύπος III : Σήραγγα τριών λωρίδων, µιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας. 

Οι σήραγγες, από πλευράς µελετητικού έργου ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, χωρίζονται σε τέσσερις Κατηγορίες ανάλογα µε το µήκος τους : 

Υπεραστικές Σήραγγες 

Κατηγορία Α : Για µήκη σηράγγων 21 – 500 µ 

Κατηγορία Β : Για µήκη σηράγγων 501 – 1.500 µ 

Κατηγορία Γ : Για µήκη σηράγγων 1.501 – 3.000 µ  

Κατηγορία ∆ : Για µήκη σηράγγων άνω των 3.000 µ   

Αστικές Σήραγγες 

Κατηγορία Α : Σήραγγες µήκους µέχρις  250 µ 

Κατηγορία Β :  Σήραγγες µήκους 501 -1500 µ 

Κατηγορία Γ :  Σήραγγες µήκους 801 – 2400 

Κατηγορία ∆ : Για µήκη σηράγγων 2.400 µ  και άνω 

Οι αµοιβές που προσδιορίζονται µε το παρόν άρθρο ισχύουν τόσο για αστικές, 
όσο και για υπεραστικές σήραγγες, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους πίνακες. 
Όµοια οι αµοιβές έχουν ισχύ για όλο το µήκος των σηράγγων, ανεξάρτητα από 
την εφαρµοζόµενη µέθοδο κατασκευής των έργων πολιτικού µηχανικού   [δηλαδή 
ισχύουν τόσο για σήραγγες µε υπόγεια διάνοιξη, όσο και για σήραγγες που 
κατασκευάζονται µε διάφορες παραλλαγές της µεθόδου εκσκαφής και 
επανεπίχωσης (Cut and Cover)]. 

Για σήραγγες κατηγορίας ∆, µήκους µεγαλύτερου των 3.000 µ., για τον 
υπολογισµό της αµοιβής Τ2 της προεκτιµώµενης αµοιβής το επιπλέον µήκος 
πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 0,50 για όλες τις εγκαταστάσεις, πλην των 
εγκαταστάσεων κίνησης – υποσταθµών (Υ/Σ) – γειώσεων και αερισµού.  Για τις 
εγκαταστάσεις αυτές το επιπλέον µήκος πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 1,50. 
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Για τον υπολογισµό της αµοιβής, τα µήκη των βοηθητικών σηράγγων (αερισµού, 
διαφυγής), πολλαπλασιάζονται µε συντελεστή 0,30 και προστίθενται στο µήκος 
της αντίστοιχης σήραγγας. Για την περίπτωση εγγύς κειµένων διαδοχικών οδικών 
σηράγγων, στις οποίες οι Η/Μ εγκαταστάσεις συνδέονται µεταξύ τους, τότε 
υπαίθριο τµήµα µεταξύ τους πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 0,20 και το µήκος 
που προκύπτει προστίθεται στο µήκος της σήραγγας. Στις αµοιβές των των Η/Μ 
εγκαταστάσεων των σηράγγων που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο, 
περιλαµβάνεται και η αµοιβή για τις εγκαταστάσεις των υποσταθµών. 
Εξαιρούνται οι εσωτερικές Η/Μ εγκαταστάσεις των υποσταθµών και των κέντρων 
ελέγχου,  οι οποίες αµείβονται σύµφωνα µε τα άρθρα των κτιριακών 
εγκαταστάσεων . 

Για σήραγγες µιας οπής, δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας, τριών λωρίδων οι 
τιµές προεκτιµώµενης αµοιβής που δίδονται στους πίνακες 10.1 και 10.2 για τον 
τύπο Ι, προσαυξάνονται κατά 25%. 

2. Προσδιορισµός συνολικής αµοιβής:  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή (Π.Α.) µελέτης σε κάθε είδος ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων οδικής σήραγγας ορίζεται σε € ανά εγκατάσταση σύµφωνα µε 
τον παρακάτω τύπο : 

Α =  Τ2  �  Li �  τκ  

όπου : 

Α : Π.Α. µελέτης ανά εγκατάσταση σε € 

Τ2 : Τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Τ.Π.Α.) µελέτης των επιµέρους 
εγκαταστάσεων της σήραγγας που λαµβάνεται από τους πίνακες  10.1 και 10.2.  

Li  : Μήκος σήραγγας (οπής) σε χλµ  

τκ :  Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού. 

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης θα είναι το άθροισµα των 
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών των επί µέρους εγκαταστάσεων που 
περιλαµβάνει η σήραγγα.  

3.  Αµοιβή Μελέτης κατά στάδια: 

α. Η προεκτιµώµενη αµοιβή (Α) των µελετών των Η/Μ εγκ/σεων των 
σηράγγων κατανέµεται κατά στάδια ως εξής : 

αα)  Προµελέτη:                                          ποσοστό  25%. 

αβ)   Οριστική µελέτη:                                 ποσοστό  45%. 

αγ)   Μελέτη εφαρµογής:                             ποσοστό  30%. 

β.  Σε περίπτωση που, µε απόφαση του Εργοδότη, παραλειφθούν ένα ή 
περισσότερα  στάδια µελέτης, η µελέτη του εκπονούµενου σταδίου θα 
προσαυξάνεται κατά το 50% του / των παραληφθέντος / ων σταδίου / ων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ2) ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 

Α/
Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ2) ΣΕ € / ΧΛΜ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

Σήραγγες µήκους µέχρις  500 µ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Σήραγγες µήκους 501 -1500 µ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Σήραγγες µήκους 1501 – 3000 µ 

Τύπος I Τύπος II Τύπος III Τύπος I Τύπος II Τύπος III Τύπος I Τύπος II Τύπος III 

1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ  (α1) 106.800 101.300 116.200 104.060 91.800 97.000 106.200 79.400 104.700 

2 ∆ΙΑΝΟΜΗ - Υ/Σ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ 68.400 57.000 74.100 44.760 31.800 39.600 43.800 34.100 39.300 

3 ΑΕΡΙΣΜΟΣ –CO-NO-ΚΑΠΝΟΣ (α2)      - - - 28.220 20.600 25.800 28.100 27.900 26.300 

4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - - - 4.160 3.900 4.200 5.900 5.200 5.300 

5 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  6.100 5.300 6.200 24.200 22.800 21.300 24.400 23.500 22.400 

6 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ( >500m) - - - 7.700 5.400 6.100 7.500 5.200 6.400 

7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 14.700 12.300 14.300 7.400 5.400 6.800 7.500 5.300 7.200 

8 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 43.500 28.600 33.500 52.000 30.600 39.500 51.600 31.100 42.000 

9 Τ/Φ ΑΝΑΓΚΗΣ 11.200 10.900 11.700 18.400 19.000 17.500 18.000 17.900 18.400 

10 ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ          - - - 18.800 19.000 19.000 19.000 19.000 20.000 

11 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ SCADA 

35.500 33.600 33.500 63.100 
57.100 

56.600 61.000 
55.600 

59.600 

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6.100 7.300 7.200 6.100 6.100 5.700 5.000 4.900 4.800 

13 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΕΡΑΣΤ. (>350m) 

7.700 7.300 7.800 13.900 10.200 23.900 25.200 24.500 25.200 

14 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 4.200 3.600 4.200 4.900 5.100 4.500 5.000 5.200 4.800 

15 ΜΕΓΑΦΩΝΑ - - - 6.200 6.100 7.600 6.300 6.300 8.000 

16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΕΤΟΥ - - - 6.100 5.100 4.900 5.500 4.900 5.600 

17 ΘΥΡΕΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ,  ΚΛΠ - - - 6.000 5.000 6.000 6.000 5.000 6.000 

18 ΣΥΝΟΛΑ 304.200 267.200 308.700 416.000 345.000 386.000 426.000 355.000 406.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ2) ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ 

 

Α/
Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ2) ΣΕ € / ΧΛΜ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 

Σήραγγες µήκους µέχρις  250 µ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Σήραγγες µήκους 251 - 800 µ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Σήραγγες µήκους 801 - 2400 µ 

Τύπος I Τύπος II Τύπος III Τύπος I Τύπος II Τύπος III Τύπος I Τύπος II Τύπος III 

1 ∆ΙΑΝΟΜΗ - Υ/Σ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ 85.200 76.800 88.700 71.700 59.500 51.600 53.800 44.800 51.300 

2 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ –CO-NO-ΚΑΠΝΟΣ   
(α2)       

   56.700 47.000 40.800 58.500 48.700 55.700 

3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 7.500 6.200 5.300 10.600 8.900 10.100 12.800 13.300 19.200 

 

Για  τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις ισχύουν οι αµοιβές του πίνακα  10.1. 

Για αστικές σήραγγες, µήκους µεγαλύτερου των 2.400 µ (Κατηγορία ∆), ισχύουν ανάλογα ό,τι και για τις υπεραστικές σήραγγες άνω των 3. 000 µ. 

 
Υπόµνηµα : 

1. (α1) Η τιµή ισχύει για σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις που σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές έχουν και ηµερήσιο φωτισµό. 
2. (α2) Η τιµή ισχύει για διαµήκη αερισµό. Στην περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει εγκάρσιος ή ηµιεγκάρσιος ή συνδυασµός συστηµάτων, η 

προεκτιµώµενη αµοιβή (Τ2) προσαυξάνεται κατά ποσοστό 15%. 
3. Οι τιµές προεκτιµώµενης αµοιβής (Τ2) υπολογίζονται µόνο στην περίπτωση ύπαρξης των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων. 



Άρθρο Ο∆Ο.11 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις 
Σιδηροδροµικών Σηράγγων 

1.  Γενικά: 

Οι σιδηροδροµικές σήραγγες χωρίζονται, ανάλογα µε τον αριθµό των 
σιδηροδροµικών γραµµών στους ακόλουθους τύπους : 

Τύπος  Ι : Σήραγγα µίας οπής, µίας γραµµής. 

Τύπος  ΙΙ : Σήραγγα µίας οπής, δύο γραµµών. 

Οι σήραγγες από πλευράς µελετητικού έργου ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε το µήκος τους: 

 ΤΥΠΟΣ  Ι ΤΥΠΟΣ  ΙΙ 

Κατηγορία  Α 

(µικρού µήκους) 
Μήκος  21 – 500 m Μήκος  21 – 300 m 

Κατηγορία  Β 

(µέσου µήκους) 
Μήκος  501 – 5.000 m Μήκος  301 – 1.500 m 

Κατηγορία  Γ 

(µεγάλου µήκους) 
Μήκος  5.001 m και άνω Μήκος  1.501 m και άνω 

• Οι προεκτιµώµενες αµοιβές που προσδιορίζονται µε το παρόν άρθρο 
ισχύουν τόσο για αστικές, όσο και για υπεραστικές,  σήραγγες. Όµοια,  οι 
αµοιβές έχουν ισχύ για όλο το µήκος των σηράγγων, ανεξάρτητα από την 
εφαρµοζόµενη µέθοδο κατασκευής των έργων πολιτικού µηχανικού [δηλαδή 
ισχύουν τόσο για σήραγγες µε υπόγεια διάνοιξη, όσο και για σήραγγες που 
κατασκευάζονται µε διάφορες παραλλαγές της µεθόδου εκσκαφής και 
επανεπίχωσης (Cut and Cover)]. 

• Για τον υπολογισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής, τα µήκη των βοηθητικών 
σηράγγων (αγωγών αερισµού, σηράγγων διαφυγής), πολλαπλασιάζονται µε 
συντελεστή 0,30 και προστίθενται στο µήκος της αντίστοιχης σήραγγας. 

• Για την περίπτωση εγγύς κειµένων διαδοχικών σιδηροδροµικών σηράγγων, 
στις οποίες οι Η/Μ εγκαταστάσεις συνδέονται µεταξύ τους, τότε, το µήκος 
του µεταξύ τους τµήµατος πολλαπλασιάζεται µε συντελεστή 0,20 και το 
µήκος  που προκύπτει προστίθεται στο µήκος της σήραγγας. 

• Στις αµοιβές των Η/Μ εγκαταστάσεων των σηράγγων, που προσδιορίζονται 
στο παρόν άρθρο, περιλαµβάνεται και η αµοιβή για τις εγκαταστάσεις των 
Υποσταθµών. Εξαιρούνται οι εσωτερικές Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων 
των Υποσταθµών και των Κέντρων Ελέγχου, οι οποίες αµείβονται σύµφωνα 
µε τα άρθρα των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

2. Προσδιορισµός συνολικής αµοιβής: 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης (Π.Α.) σε κάθε είδος  ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων σιδηροδροµικής σήραγγας, ορίζεται σε € ανά εγκατάσταση, 
σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο : 

Α = Τ3 ·  Li · τκ  
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όπου : 

Α :  Π.Α. τεχνικής µελέτης ανά εγκατάσταση σε €. 

Τ3 :  Τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (ΤΠΑ) µελέτης των επιµέρους εγκαταστάσεων 
της σήραγγας που λαµβάνεται από τον πίνακα  11.1. 

Li : Μήκος σήραγγας (οπής) σε χλµ  

τκ : Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού 

Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης θα είναι το άθροισµα των 
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών των επί µέρους εγκαταστάσεων που 
περιλαµβάνει η σήραγγα. 

3. Αµοιβή µελέτης κατά στάδια:  

α. Η προεκτιµώµενη αµοιβή (Α) των µελετών των Η/Μ εγκ/σεων των 
σιδηροδροµικών σηράγγων κατανέµεται κατά στάδια ως εξής : 

αα)   Προµελέτη :                            ποσοστό    25%. 

αβ)   Οριστική µελέτη:                     ποσοστό    45%. 

αγ)   Μελέτη εφαρµογής:                 ποσοστό    30%. 

β.  Σε περίπτωση που, µε απόφαση του Εργοδότη, παραλειφθούν ένα ή 
περισσότερα  στάδια µελέτης, η µελέτη του εκπονούµενου σταδίου θα 
προσαυξάνεται κατά το 50% του / των παραληφθέντος / ων σταδίου / ων.  

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 11.1 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ3) 

 

 

A/A ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΕΚΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τ3) ΣΕ € / ΧΛΜ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
ΣΗΡ. ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
ΣΗΡ. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
ΣΗΡ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 

1 ΟΠΗΣ 

1 ΓΡΑΜΜΗΣ (0+500µ) 

1 ΟΠΗΣ 

2 ΓΡΑΜΜΩΝ 

(0+300µ) 

1 ΟΠΗΣ 

1 ΓΡΑΜΜΗΣ 

(501+5000µ) 

1 ΟΠΗΣ 

2 ΓΡΑΜΜΩΝ 

(300+1500µ) 

1 ΟΠΗΣ 

1 ΓΡΑΜΜΗΣ  

(άνω των 5000µ) 

1 ΟΠΗΣ 

2 ΓΡΑΜΜΩΝ  

(άνω των 1500µ) 

1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ        20.860 25.300 26.570 34.780 33.560 41.560 

2 ΚΙΝΗΣΗ - Υ/Σ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ 62.530 75.780 79.560 104.190 100.470 124.390 

3 ΑΕΡΙΣΜΟΣ 3.360 4.080 4.280 5.610 5.400 6.680 

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ  

ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 
18.510 22.440 23.560 30.850 29.730 36.820 

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 13.970 16.930 17.800 23.300 22.490 27.800 

6 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

(SCADA) 
21.680 26.260 27.590 36.100 34.830 43.140 

΄7 ΑΕΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 7.700 10.150 9.080 11.680 10.150 12.390 

8 ΕΦΕ∆ΡΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 2.790 3.360 3.460 4.490 4.370 5.420 

9 ΣΥΝΟΛΑ 151.400 184.300 191.900 251.000 241.000 298.200 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

 

Άρθρο ΤΕΧ. 1  Γενικά 

Το παρόν κεφάλαιο έχει σκοπό να καθορίσει τις ενιαίες τιµές προεκτιµώµενης 
αµοιβής για τις µελέτες Συγκοινωνιακών Τεχνικών Έργων, όπως αυτές 
αναφέρονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3316/2005. 

 

Άρθρο ΤΕΧ. 2   Μεθοδολογία υπολογισµού της 
προεκτιµώµενης αµοιβής µελετών τεχνικών 
έργων οδού ή σιδ/κής γραµµής 

 

1. Η βασική προεκτιµώµενη αµοιβή Α µε βάση το Άρθρο ΓΕΝ. 2 ισούται µε  

 Α = (τκ).Σ(Φ).  

 Ειδικότερα η αµοιβή Α για την εκπόνηση της πλήρους µελέτης τεχνικού 
έργου οδού ή σιδ/κής γραµµής προκύπτει από τον τύπο  

 

 Α = (τκ) · β · σ · Φ  όπου: 

 Φ = φυσική ποσότητα τεχνικού έργου (π.χ. επιφάνεια κάτοψης σε µ2 για 
γέφυρες και σήραγγες ή επιφάνεια όψης σε µ2 για τοίχους κλπ.), όπως 
ορίζεται στο άρθρο ΤΕΧ. 3,   

 σ = τιµή µονάδας φυσικής ποσότητας (σε €/µονάδα φυσικής ποσότητας), η 
οποία αντιστοιχεί σε τκ=1, εξαρτώµενη από το είδος του τεχνικού έργου και 
ορίζεται στο άρθρο ΤΕΧ. 3. 

 

 τκ = ο συντελεστής που ορίζεται στο Άρθρο ΓΕΝ. 3 
 

β = συντελεστής αµοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόµενος ως ακολούθως: 
 

 
3 Φσ

µ5,6
κβ

⋅

⋅
+=   

  

 Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

2. Οι συντελεστές κ και µ, ανά κατηγορία έργου όπως αυτή ορίζεται στο 
επόµενο άρθρο, είναι οι ακόλουθοι: 

 - Για έργα κατηγορίας Α, Β :  κ=0,90  µ=17,00 

 - Για έργα κατηγορίας Γ :  κ=0,95  µ=32,00 

 - Για έργα κατηγορίας ∆ :  κ=1,50  µ=37,00 

3. Η τελική προεκτιµώµενη αµοιβή προκύπτει από την αντίστοιχη βασική µετά 
την εφαρµογή των διαφόρων αυξήσεων (π.χ. δυναµικής ανάλυσης, φάσεων 
κατασκευής, σταδίων µελέτης, προσθήκης, κλπ.) ή µειώσεων (π.χ. 
πολλαπλή εφαρµογή, ίσα ανοίγµατα κλπ.) του άρθρου ΤΕΧ. 6. 
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Άρθρο ΤΕΧ. 3  Κατηγορίες τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής 
γραµµής 

1. Για τον καθορισµό της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης, τα πάσης φύσεως 
τεχνικά έργα οδού ή σιδ/κής γραµµής κατατάσσονται στις παρακάτω πέντε 
κατηγορίες: 

1.1 Έργα Α΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα µικρά τεχνικά 
έργα, ελευθέρου ανοίγµατος µέχρι και 6.00 µ., οι συµβατικοί τοίχοι 
αντιστήριξης ύψους µέχρι και 8.00 µ. και αντηριδωτοί τοίχοι ύψους µέχρι και 
10.00 µ., στη µελέτη των οποίων (τεχνικών έργων και τοίχων) 
χρησιµοποιούνται τύποι χορηγούµενοι από την υπηρεσία, πλην των έργων 
που υπάγονται στις επόµενες Β, Γ, ∆ και Ε κατηγορίες ή των έργων που 
αµείβονται µε άλλους κανονισµούς. 

1.2 Έργα Β΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα συνήθη τεχνικά 
έργα από ελεύθερο άνοιγµα 6,01 µ. και άνω, συµβατικοί τοίχοι αντιστήριξης 
ύψους πάνω από 8.00 µ., τεχνικά έργα µικρότερου ανοίγµατος και τοίχοι 
αντιστήριξης, υποστήριξης και αντεπιστροφής, ανεξαρτήτως ύψους, τα 
οποία δεν µπορούν να υπαχθούν σε τύπους χορηγούµενους από την 
Υπηρεσία και η µελέτη των οποίων απαιτεί σύνταξη στατικών υπολογισµών. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι πασσαλότοιχοι επί µονής σειράς 
πασσάλων, τοίχοι εδραζόµενοι επί µόνής σειράς πασσάλων και τα 
διαφράγµατα, χωρίς χρήση προσωρινών ή µόνιµων αγκυρίων ή 
ελκυστήρων, ανεξαρτήτως ύψους, όπως επίσης και οχετοί µη υπαγόµενοι 
στην κατηγορία Α. 

1.3 Έργα Γ΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τεχνικά έργα 
ανεξαρτήτως ανοίγµατος εφ’ όσον συντρέχει µια από τις παρακάτω 
αναφερόµενες περιπτώσεις δυσχερειών που αφορούν σε: 

 α) Έργα από προεντεταµένο σκυρόδεµα. 

 β)  Έργα µε φορείς µεταβλητού πλάτους. 

 γ)  Έργα µε φορείς λοξούς, γωνίας λοξότητας µικρότερης των 70ο. 

 δ) Έργα µε φορείς καµπύλους σε οριζοντιογραφία, µε ακτίνα R µικρότερη 
του 10L, όπου L το µέγιστο άνοιγµα του τεχνικού.  

 ε) Έργα µε φορείς υπερστατικούς.  

 στ) Έργα που απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις (π.χ. πάσσαλοι, φρέατα, 
µικροπάσσαλοι κλπ). 

 ζ) Έργα µε εκσκαφή και επανεπίχωση (και αντιστρόφως). 

 η) Σήραγγες µε υπόγεια εκσκαφή. 

 Στην κατηγορία Γ υπάγονται επίσης ανεξαρτήτως δυσχερειών,  

α)  Τεχνικά έργα µε φορείς µεταλλικούς ή σύµµεικτους. 

β) Κάτω διαβάσεις. 

γ)  Πασσαλότοιχοι επί δύο ή περισσοτέρων σειρών πασσάλων, 
ανεξαρτήτως ύψους, χωρίς προσωρινά ή µόνιµα αγκύρια ή 
ελκυστήρες. 

δ) Τοίχοι εδραζόµενοι επί δύο ή περισσοτέρων σειρών πασσάλων.  

ε) Τοίχοι οπλισµένης γης, ανεξαρτήτως ύψους 

στ) Αντηριδωτοί τοίχοι αντιστήριξης, πλην εκείνων που κατατάσσονται 
στην κατηγορία Α. 
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1.4 Έργα ∆΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται δυσχερή τεχνικά 
έργα ανεξαρτήτως ανοίγµατος εφ’ όσον συντρέχουν δύο ή περισσότερες 
από τις δυσχέρειες του προηγούµενου εδαφίου, 

 Στην κατηγορία ∆ υπάγονται επίσης ανεξαρτήτως δυσχερειών 

α) έργα µε κατασκευή του φορέα κατά φάσεις (π.χ. τµηµατική προώθηση, 
προωθούµενο φορείο, προβολοδόµηση, εφαρµογή προσωρινών 
βάθρων ή βοηθητικών αναρτήσεων, κατάκλιση, περιστροφή, µε 
ενδεχόµενο συνδυασµό των παραπάνω µεθόδων και όποια άλλη 
µέθοδος θεωρηθεί από την Υπηρεσία ότι συνιστά ανάλογη δυσχέρεια 
µελέτης). Η τοποθέτηση προκατασκευασµένων στοιχείων από 
σκυρόδεµα ή χάλυβα ή σύµµεικτων µε χρήση διαφόρων τύπων 
φορείων ή γερανών και η τυχόν προσυναρµολόγησή τους δεν εµπίπτει 
στην παρούσα δυσχέρεια.  

β)  πασσαλότοιχοι, τοίχοι και διαφράγµατα µε προσωρινά ή µόνιµα 
αγκύρια ή ελκυστήρες, ανεξαρτήτως ύψους 

1.5. Έργα Ε΄ Κατηγορίας: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι τοξωτές, 
κρεµαστές, καλωδιωτές γέφυρες και γέφυρες µε ανοίγµατα ≥180 µ., όπως 
επίσης και άλλα ιδιαιτέρως δυσχερή τεχνικά έργα, χαρακτηριζόµενα ως 
τοιαύτα από το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων ή το αντίστοιχο Συµβούλιο 
άλλης Υπηρεσίας. Στα έργα της κατηγορίας αυτής, η αµοιβή προεκτιµάται 
ιδιαιτέρως κάθε φορά, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος. 

 

Άρθρο ΤΕΧ. 4  Ειδικές αρχές υπολογισµού 
προεκτιµώµενων αµοιβών 

1. Το φυσικό αντικείµενο των έργων της κατηγορίας Α υπολογίζεται αθροιστικά 
κατά τµήµατα οδού ή Σ.Γραµµής µήκους 3 χλµ., µε αρχή τη συµβατική αρχή 
της οδού. Το τελευταίο τµήµα θεωρείται ως ακέραιο τµήµα έστω και αν 
υπολείπεται των 3 χλµ. 

2. Κάθε τεχνικό έργο οδού ή σιδ/κής γραµµής που ανήκει στις κατηγορίες Β, Γ, 
∆ και Ε θεωρείται αυτοτελές και η αµοιβή του προεκτιµάται ιδιαιτέρως. Για 
τον καθορισµό της κατηγορίας, κάθε τεχνικό έργο θεωρείται ότι ανήκει στο 
σύνολό του σε µία κατηγορία και συγκεκριµένα σ' αυτή στην οποία ανήκει το 
δυσχερέστερο τµήµα του. 

3. Η αµοιβή της µελέτης των πτερυγοτοίχων γενικώς ως και των τοίχων 
αντεπιστροφής γεφυρών, κάτω διαβάσεων και άνω διαβάσεων ενός 
ανοίγµατος και οχετών, µέχρι µήκους 1,5H+2,0 µ. από την εξωτερική 
παρειά του αντίστοιχου ακροβάθρου, περιλαµβάνεται στην αµοιβή της 
µελέτης του τεχνικού έργου στο οποίο ανήκουν. Οι πέραν του ανωτέρω 
µήκους τοίχοι θεωρούνται ως τοίχοι αντιστήριξης, η αµοιβή των οποίων 
προεκτιµάται αυτοτελώς σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του παρόντος.  

4. Η προεκτιµώµενη αµοιβή µελέτης τεχνικών έργων, όπως υπολογίζεται από 
την εφαρµογή των παρόντων άρθρων, αναφέρεται στη µελέτη του δοµικού 
µέρους τους. Μελέτες άλλων ειδικοτήτων, όπως µελέτες Η/Μ 
εγκαταστάσεων, υδραυλικές µελέτες, γεωλογικές - γεωτεχνικές µελέτες 
θεµελιώσεων, µελέτες ευστάθειας και µέτρων άµεσης υποστήριξης πρανών 
εκσκαφών και έργων µε εκσκαφή και επανεπίχωση, υποστηρικτικές 
υδραυλικές µελέτες τεχνικών έργων, ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες κ.λπ., 
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του σχεδιασµού του έργου αµείβονται 
σύµφωνα προς τα αντίστοιχα άρθρα. 

 ∆ιευκρινίζεται ιδιαιτέρως ότι στην αµοιβή µελέτης σηράγγων µε υπόγεια 
εκσκαφή περιλαµβάνεται και η αµοιβή µελέτης διάνοιξης / άµεσης 
υποστήριξης. Στην αµοιβή τους δεν περιλαµβάνεται η αµοιβή για τις 
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εδαφοτεχνικές έρευνες και την αξιολόγηση τους καθώς και η αµοιβή της 
γεωλογικής και γεωτεχνικής µελέτης για τη σήραγγα. 

 

Άρθρο ΤΕΧ. 5  Φυσικές ποσότητες και τιµές µονάδας 
τεχνικών έργων οδού ή σιδ/κής γραµµής 

1. Γέφυρες 

1.1 Σαν φυσική ποσότητα των γεφυρών ανεξαρτήτως ανοίγµατος ορίζεται η 
επιφάνεια της κάτοψης τους σε τετραγωνικά µέτρα (µ2) περιλαµβανοµένων 
κάποιων πρόσθετων µηκών πίσω από τα ακρόβαθρα, ήτοι το γινόµενο L x 
B, όπου L το µήκος που ορίζεται από τις δύο εξωτερικές (προς την 
επίχωση) παρειές των θωρακίων των ακροβάθρων της και Β το ολικό 
πλάτος της διατοµής της γέφυρας περιλαµβανοµένων και των πεζοδροµίων 
και των σταθµών ασφαλείας (σε περίπτωση γεφυρών µεταβλητού πλάτους, 
λαµβάνεται το σταθµισµένο µέσο πλάτος. 

 Για γέφυρες Ανω ∆ιαβάσεων ενός ανοίγµατος το µήκος τους «L» 
προσαυξάνεται κατά 1,5 Η + 2,00 µ. σε κάθε πλευρά, όπου Η το µέσο ύψος 
κάθε µετώπου 

 Εφόσον το τεχνικό έργο αναπτύσσεται σε κλάδους διαφέροντες µεταξύ τους 
από στατικής πλευράς, η φυσική ποσότητα αναφέρεται στο σύνολο των 
κλάδων. Εφόσον οι κλάδοι είναι στατικώς όµοιοι µεταξύ τους, η φυσική 
ποσότητα προσδιορίζεται απ' αυτή των βασικών κλάδων πλέον το 50% 
αυτής των οµοίων. 

1.2 Οι τιµές µονάδας οδικών γεφυρών και πεζογεφυρών από οπλισµένο ή 
προεντεταµένο σκυρόδεµα φυσικής ποσότητας προσδιορίζονται από τον 
τύπο: 

 σ = 1300 + 4 Lmax + 5,5 Ηavg     (€/µ2),  όπου : 

 Lmax σε µέτρα µήκους (µ.µ.) είναι το µέγιστο θεωρητικό άνοιγµα 
(απόσταση µεταξύ αξόνων βάθρων) της γέφυρας και  

 Ηavg  (µ.µ.) είναι το µέσο ύψος των βάθρων της γέφυρας.  

 Ο παραπάνω τύπος ισχύει για Lmax < 180 µ. 

 Για την προεκτίµηση αµοιβών προκαταρκτικής επεξεργασίας, εφόσον δεν 
διατίθενται ακόµα στοιχεία των Lmax και Havg, µπορεί να λαµβάνεται: 

 σ = 1450 (€/µ2) 

 Τα ύψη των βάθρων µετρώνται από τη στέψη τους (συµπεριλαµβανοµένης 
της τυχόν δοκού στέψης) µέχρι τη στάθµη έδρασης τους (λ.χ. βάση πεδίλου 
ή κεφαλόδεσµου πασσάλων, κεφαλή φρέατος, κ.ο.κ). Σε περίπτωση που 
αυτά δεν είναι γνωστά χρησιµοποιείται το µέσο ύψος, κατά µήκος του άξονα 
της γέφυρας, µεταξύ της ερυθράς της οδού ή Σ.Γ. που φέρεται από τη 
γέφυρα και του φυσικού εδάφους ή της ερυθράς της γεφυρούµενης οδού ή 
Σ.Γ. 

 Σε περίπτωση εφαρµογής συµµείκτου ή χαλύβδινου καταστρώµατος η 
παραπάνω τιµή µονάδας προσαυξάνεται κατά 20%. 

1.3 Για σιδηροδροµικές γέφυρες (γέφυρες που φέρουν Σ.Γ.) οι τιµές µονάδας σ 
θα προκύπτουν από αυτές των αντίστοιχων οδογεφυρών 
πολλαπλασιαζόµενες επί 1,25.  

2. Τεχνικά κάτω διάβασης (Κ.∆.) 

2.1 Σαν φυσική ποσότητα των τεχνικών Κ.∆., ανεξαρτήτως ανοίγµατος, ορίζεται 
η καθαρή επιφάνεια της κάτοψης τους σε µ2, όπως αυτή οριοθετείται από 
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τις εσωτερικές παρειές των πλευρικών τοιχωµάτων τους, 
περιλαµβανοµένων και των έργων εισόδου και εξόδου µέχρι µήκους 1,5Η + 
2,00 µ� ως µήκος λαµβάνεται το φυσικό µήκος της Κ.∆., προσαυξηµένο 
κατά 1,5Η + 2,00 µ. σε κάθε έξοδο, όπου Η το µέσο ύψος κάθε µετώπου. 

2.2 Η τιµή µονάδας φυσικής ποσότητας των τεχνικών Κ.∆. ορίζεται ίση προς: 

 σ = 1450 (€/µ2) 

2.3 Για σιδηροδροµικές γέφυρες (γέφυρες που φέρουν Σ.Γ.) η τιµή µονάδας 
φυσικής ποσότητας ορίζεται ίση προς: 

 σ = 1700 (€/µ2) 

3. Οχετοί κλειστής διατοµής 

3.1 Σαν φυσική ποσότητα των οχετών, ανεξαρτήτως ανοίγµατος, ορίζεται η 
καθαρή επιφάνεια της κάτοψης τους σε µ2, όπως αυτή οριοθετείται από τις 
εσωτερικές παρειές των πλευρικών τοιχωµάτων τους, περιλαµβανοµένων 
και των έργων εισόδου και εξόδου µέχρι µήκους 1,5Η + 2,00 µ� ως µήκος 
λαµβάνεται το φυσικό µήκος του οχετού προσαυξηµένο κατά 1,5Η + 2,00 µ 
εκατέρωθεν για τα έργα στοµίων.  

3.2 Η τιµή µονάδας φυσικής ποσότητας των κλειστών οχετών ορίζεται ίσης 
προς : 

 σ = 1100 (€/µ2)  

3.3 Σε περίπτωση που κάποιος οχετός περιλαµβάνει τµήµατα µε την ίδια 
ακριβώς διατοµή και διαστασιολόγηση και µε αθροιστικό µήκος L (µ.µ.) 
µεγαλύτερο των 100 µ., η τιµή µονάδας σ για τα συγκεκριµένα τµήµατα θα 
πολλαπλασιάζεται επί τον µειωτικό συντελεστή (0,70+30/L). 

4. Σήραγγες µε υπόγεια εκσκαφή 

4.1 Οι διατάξεις του παρόντος υποάρθρου αφορούν τον υπολογισµό της 
αµοιβής µελετών σηράγγων κατασκευαζόµενων µε υπόγεια εκσκαφή.  

4.2 Σαν φυσική ποσότητα των σηράγγων ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της 
κάτοψης τους σε µ2, ήτοι το γινόµενο L x B, όπου L το µήκος σε µ.µ. που 
ορίζεται από τα σηµεία τοµής της ερυθράς της οδού ή της Σ.Γ µε το φυσικό 
έδαφος στον άξονα της, και Β σε µ.µ. το καθαρό εσωτερικό πλάτος της 
διατοµής χρήσης της σήραγγας (εν γένει της τελικής επένδυσης) στη 
στάθµη του καταστρώµατος της οδού ή στη στάθµη σιδηροτροχιάς της Σ.Γ. 
(σε περίπτωση µεταβλητού πλάτους, λαµβάνεται το σταθµισµένο µέσο 
πλάτος) και ο αριθµός των στοµίων µε τεµάχια.  

 Σε περίπτωση που η µελέτη των στοµίων της σήραγγας (cut-and-cover) 
ανατεθεί αυτοτελώς, τότε το L περιορίζεται στο πραγµατικό µήκος υπόγειας 
διάνοιξης. 

 Για τον προσδιορισµό της αµοιβής µελέτης µιας σήραγγας, στη φυσική 
ποσότητα της προστίθενται και όλες οι ανάλογα οριζόµενες φυσικές 
ποσότητες τυχόν προβλεπόµενων εσοχών στάθµευσης, πλευρικών 
θαλάµων, πλατυσµάτων και εγκάρσιων σηράγγων διαφυγής ή εξαερισµού 
οιουδήποτε µήκους, ενώ δεν προσµετρώνται οι διάφορες φωλεές, όπως 
φρεατίων επίσκεψης στραγγιστηρίων ή Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση 
πρόβλεψης κατακόρυφων φρεάτων εξαερισµού, θα αθροίζεται στην φυσική 
ποσότητα της σήραγγας η επιφάνεια της κατακόρυφης όψης τους (καθαρό 
πλάτος ή διάµετρος επί ύψος).  

 Σε περίπτωση σηράγγων διπλού κλάδου ίδιας διατοµής η φυσική ποσότητα 
προκύπτει απ' αυτή της µεγαλύτερης σήραγγας πλέον το 50% της 
µικρότερης εάν οι σήραγγες έχουν διαφορετική διατοµή ως φυσική 
ποσότητα λαµβάνεται το άθροισµα των φυσικών ποσοτήτων κάθε κλάδου. 
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4.3    Η τιµή µονάδας φυσικής ποσότητας των σηράγγων προσδιορίζεται από 
τους τύπους: 

       για L ≤ 1.500 µ. σ = ρ x (1200 + 80Β)     €/µ2 

 και για L > 1.500 µ.  σ = ρ x (1200 + 80Β) x (0,55+ 675/ L)   €/µ2  

 όπου Β (µ.µ.) το καθαρό εσωτερικό πλάτος της σήραγγας, L (µ.µ.) το µήκος 
της σήραγγας (όπως ορίζονται ανωτέρω) και ρ συντελεστής εξαρτώµενος 
από την κατηγορία του εδάφους ίσος προς  

• 0,7 για πολύ καλή έως καλή κατηγορία εδάφους 

• 0,8 για µέτρια έως και πτωχή κατηγορία εδάφους 

• 0,9 για πολύ πτωχή κατηγορία εδάφους 

• 1,0 για εξαιρετικά πτωχή κατηγορία εδάφους 

 Για την προεκτίµηση αµοιβών προκαταρκτικής επεξεργασίας, εφόσον δεν 
είναι ακόµη γνωστή η κατηγορία εδάφους, ο συντελεστής ρ µπορεί να 
λαµβάνεται ίσος προς 0,85. 

 Η παραπάνω τιµή µονάδος επιµερίζεται σε 65% για τα µέτρα άµεσης 
υποστήριξης και 35% για τη µόνιµη επένδυση.  

4.4 Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη µελέτη των στοµίων της σήραγγας 
ανέρχεται σε 10.000 € ανά στόµιο· η αµοιβή αυτή συµπληρώνει την κατά τα 
προηγούµενα άρθρα προεκτιµώµενη αµοιβή και καλύπτει την ειδική εργασία 
για τον δοµικό, αρχιτεκτονικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό του στοµίου.  

 Εφόσον πρόκειται περί οµοίων στοµίων ισχύουν οι διατάξεις περί 
πολλαπλής εφαρµογής της µελέτης τεχνικών έργων. 

5. Τεχνικά µε εκσκαφή και επανεπίχωση ή αντιστρόφως (C & C) και 
τεχνικά στοµίων εισόδου και εξόδου σηράγγων 

5.1 Οι διατάξεις του παρόντος υποάρθρου αφορούν τον υπολογισµό της 
αµοιβής µελετών τεχνικών κατασκευαζόµενων µε τη µέθοδο εκσκαφής και 
επανεπίχωσης ή αντιστρόφως (C & C). 

5.2 Σαν φυσική ποσότητα των τεχνικών ορίζεται η καθαρή επιφάνεια της 
κάτοψής τους σε µ2, ήτοι το γινόµενο L x B, όπου L το µήκος σε µ.µ. από 
είσοδο σε έξοδο επί της στάθµης της ερυθράς, και Β σε µ.µ. το καθαρό 
εσωτερικό πλάτος της διατοµής χρήσης του τεχνικού στη στάθµη του 
καταστρώµατος της οδού ή στη στάθµη σιδηροτροχιάς της Σ.Γ. (σε 
περίπτωση µεταβλητού πλάτους, λαµβάνεται το σταθµισµένο µέσο πλάτος). 
Εφόσον πρόκειται για πολυκυψελικό C & C, ως Β λαµβάνεται το άθροισµα 
του καθαρού εσωτερικού πλάτους όλων των κυψελών. 

 Για τον προσδιορισµό της αµοιβής µελέτης του τεχνικού, στη φυσική 
ποσότητά του προστίθενται και όλες οι ανάλογα οριζόµενες φυσικές 
ποσότητες τυχόν προβλεπόµενων εσοχών στάθµευσης, πλευρικών 
θαλάµων, πλατυσµάτων και εγκάρσιων σηράγγων διαφυγής ή εξαερισµού 
οιουδήποτε µήκους, ενώ δεν προσµετρώνται οι διάφορες φωλεές, όπως 
φρεατίων επίσκεψης στραγγιστηρίων ή Η/Μ εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση 
πρόβλεψης κατακόρυφων φρεάτων εξαερισµού, θα αθροίζεται στην φυσική 
ποσότητα της σήραγγας η επιφάνεια της κατακόρυφης όψης τους (καθαρό 
πλάτος ή διάµετρος επί ύψος). 

5.3 Η τιµή µονάδας φυσικής ποσότητας των τεχνικών προσδιορίζεται από τους 
τύπους: 

        για L ≤ 200 µ. σ = (750 + 60 x Βmax)                  €/µ2 

 και  για L > 200 µ.  σ = (750 + 60 x Bmax) x (0,70+ 60/ L)   €/µ2  
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 όπου Βmax (µ.µ.) το καθαρό εσωτερικό πλάτος της ευρύτερης κυψέλης και L 
(µ.µ.) το µήκος του τεχνικού  (όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω).  

 Στην παραπάνω τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένη και η αµοιβή για τον 
σχεδιασµό των στοµίων. 

6. Τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί ανοικτής διατοµής, τοίχοι οπλισµένης γης 

6.1 Σαν φυσική ποσότητα των τοίχων αντιστήριξης ή υποστήριξης, µορφής 
βαρύτητας L, ⊥ και πασσαλοτοίχων οιασδήποτε µορφής, ανοιχτών 
ορθογωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων και οπλισµένης γης ορίζεται η 
επιφάνεια της όψης τους σε µ2.  

6.2 Στις περιπτώσεις τοίχων βαρύτητας µορφής L, ⊥, τάφρων και οπλισµένης 
γης σαν ύψος για τον υπολογισµό της επιφάνειας όψης ορίζεται η 
απόσταση από τη στέψη (εξαιρουµένου πιθανώς υπάρχοντος στηθαίου) 
µέχρι το χαµηλότερο σηµείο της επιφάνειας έδρασης (εξαιρουµένων τυχόν 
ονύχων). Στις περιπτώσεις πασσαλοτοίχων το ύψος µετράται από τη στέψη 
του τοίχου (εξαιρουµένου του πιθανώς υπάρχοντος στηθαίου) µέχρι 1,5 µ. 
χαµηλότερα από τη στάθµη του φυσικού εδάφους, ή της στάθµης του 
διαµορφούµενου εδάφους αν αυτή είναι χαµηλότερη,  στην µπροστινή ακµή 
του τοίχου. 

6.3 Σε περίπτωση τοίχων υποστήριξης πρανούς (τοίχοι ποδός) το ύψος του 
τοίχου προσαυξάνεται κατά το 1/3 του ύψους από τη στέψη του τοίχου ως 
τη στέψη του πρανούς, µε µέγιστη τιµή της υπόψη προσαύξησης τα 3 µ. 

6.4 Σε περίπτωση που κάποιος τοίχος περιλαµβάνει τµήµατα µε την ίδια 
ακριβώς διατοµή και διαστασιολόγηση και µε αθροιστικό µήκος µεγαλύτερο 
των 100 µ., η τιµή µονάδας σ  για τα συγκεκριµένα τµήµατα θα 
πολλαπλασιάζεται µε τον µειωτικό συντελεστή (0,70+30/L). 

6.5 Οι τιµές µονάδας φυσικής ποσότητας των διαφόρων τύπων τοίχων 
αντιστήριξης ή υποστήριξης, πασσαλοτοίχων, ορθογωνικών τάφρων και 
οπλισµένης γης προσδιορίζονται από τους τύπους: 

 Για τοίχους βαρύτητας µορφής L ή ⊥ και ορθογ. τάφρους σ=550 €/µ2 

 Για πασσαλοτοίχους       σ=800 €/µ2 

 Για κατασκευές από οπλισµένη γη    σ=800 €/µ2 

 

7. Γέφυρες σήµανσης 

7.1 Σαν φυσική ποσότητα των γεφυρών σήµανσης από χάλυβα ή αλουµίνιο 
ορίζεται το άθροισµα των υψών των ορθοστατών και του µήκους του 
ζυγώµατός τους. 

7.2 Η τιµή µονάδας φυσικής ποσότητας των γεφυρών σήµανσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των θεµελίων ορίζεται ίση προς : 

  σ = 1000  €/µ.µ. 

 

Άρθρο ΤΕΧ. 6  Αυξοµειώσεις της προεκτιµώµενης αµοιβής 
– Ειδικές περιπτώσεις 

1. Σε περίπτωση πολλαπλής εφαρµογής της µελέτης ενός τεχνικού έργου 
κατηγορίας Β, Γ, ∆ και Ε στο σύνολο αυτού, βάσει σχεδίων που περιέχονται 
σε άλλο αυτοτελές έργο της ίδιας µελέτης ή βάσει σχεδίων και πλήρους 
µελέτης που χορηγούνται από τον εργοδότη, σαν αµοιβή του µελετητή για 
πλήρη µελέτη που τυχόν του ανατεθεί προεκτιµάται το 50% της αµοιβής 
των προηγουµένων της οριστικής µελέτης σταδίων (προκαταρκτικής και 
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προµελέτης), και επιπλέον ποσοστό 10% της συνολικής αµοιβής του 
τεχνικού για γενικές δαπάνες.  

 Εξαιρούνται τα διαµήκη έργα κάλυψης ποταµών και χειµάρρων ανεξάρτητα 
από το µήκος τους και την προβλεπόµενη χρήση τους, των οποίων η 
αµοιβή µελέτης προεκτιµάται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας για 
τις αµοιβές των υδραυλικών έργων. 

2. Αν τα στοιχεία κάποιου τεχνικού έργου (όπως λ.χ. µερικοί ή όλοι οι φορείς 
αυτού κλπ.) ληφθούν από µελέτη άλλου τεχνικού έργου του ίδιου οδικού ή 
σιδ/κού τµήµατος ή χορηγηθούν από τον εργοδότη, ή αν σε δύο ή 
περισσότερα τεχνικά έργα υπάρχουν όµοια στοιχεία, εν όλω ή εν µέρει, θα 
προεκτιµάται µειωµένη αµοιβή ανάλογα µε την έκταση των χορηγουµένων ή 
όµοιων στοιχείων.  

3. Σε περίπτωση µελέτης γεφυρών που έχουν ίσα ανοίγµατα ή οµάδας ίσων 
ανοιγµάτων του ίδιου πλάτους, µε φορείς εν γένει αµφιέρειστους, 
ευθύγραµµους ή καµπύλους µε την ίδια καµπυλότητα, η αµοιβή του σταδίου 
της οριστικής µελέτης µειώνεται κατά 20%.  

4. Σε περιπτώσεις µελετών οµοίων από δοµικής πλευράς τεχνικών εισόδου και 
εξόδου σηράγγων µε υπόγεια εκσκαφή προεκτιµάται η πλήρης αµοιβή 
προκαταρκτικής και προµελέτης, ενώ για την οριστική λαµβάνεται υπόψη η 
πλήρης αµοιβή του πρώτου πλέον το 30% των υπολοίπων για την κάλυψη 
της µελέτης προσαρµογής στο έδαφος. 

5. Για µελέτες γεφυρών και λοιπών τεχνικών που απαιτούν δυναµικό 
αντισεισµικό έλεγχο ή και δυναµικό έλεγχο έναντι ανεµοπίεσης (σε 
περίπτωση ευαίσθητων σε ταλαντώσεις κατασκευών), η βασική τιµή της 
προεκτιµώµενης αµοιβής θα προσαυξάνεται κατά 50%.    

6. Για µελέτες γεφυρών µε φορέα συνεχή µε δύο ή και περισσότερα ανοίγµατα 
και κατασκευή του φορέα κατά φάσεις καθ' οιαδήποτε µέθοδο, η βασική τιµή 
της προεκτιµώµενης προσαυξάνεται κατά 25%� από την παραπάνω 
προσαύξηση εξαιρούνται οι µελέτες γεφυρών που κατασκευάζονται µε 
αµφιέρειστες προκατασκευασµένες δοκούς (από οπλισµένο ή 
προεντεταµένο σκυρόδεµα, χάλυβα, σύµµεικτες). Με την παραπάνω 
προσαύξηση αποζηµιώνεται η επιπλέον µελέτη λόγω των φάσεων.  

7.  Η τελική προεκτιµώµενη αµοιβή µελετών σηράγγων στο εύρος επιρροής 
των οποίων υπάρχουν κτίσµατα προκύπτει από την βασική προσαυξηµένη 
κατά 20% (εφόσον µελετώνται οι επιπτώσεις από τη διάνοιξη της σήραγγας 
επί των κτισµάτων). Η αµοιβή µελέτης πιθανής προενίσχυσης των 
κτισµάτων προεκτιµάται ανεξάρτητα, σύµφωνα προς τις οικείες διατάξεις 
οικοδοµικών έργων. 

8. Για µελέτες τεχνικών έργων που αποτελούν προσθήκη ή επέκταση 
υφιστάµενων τεχνικών έργων η βασική προεκτιµώµενη αµοιβή 
προσαυξάνεται κατά 25%, εφ’ όσον δεν απαιτείται στατικός επανέλεγχος 
των υφιστάµενων έργων. Αν απαιτηθεί ή ζητηθεί από την Υπηρεσία τέτοιος 
έλεγχος, τότε πέραν της ως άνω προσαύξησης, θα προβλέπεται πρόσθετη 
αµοιβή σύµφωνα µε το εδάφιο 12.   

9. Σε έργα στα οποία εφαρµόζεται σεισµική µόνωση (ύστερα από εντολή της 
Υπηρεσίας) η βασική προεκτιµώµενη αµοιβή προσαυξάνεται κατά 15%. 
Εφόσον στην ανάλυση της σεισµικής µόνωσης απαιτηθεί η εφαρµογή 
επιταχυνσιογραφηµάτων, η βασική προεκτιµώµενη αµοιβή προσαυξάνεται 
κατά 20%� στην αµοιβή αυτή περιλαµβάνεται και η αµοιβή σύνταξης ή 
επιλογής των επιταχυνσιογραφηµάτων. 

10. Η αµοιβή για τη σύνταξη εγχειριδίου συντήρησης τεχνικών έργων ορίζεται 
σε 4% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης. 
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11. Η αµοιβή για τη σύνταξη µελέτης και προδιαγραφών ενοργάνωσης τεχνικών 
έργων ορίζεται σε 6% της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής της µελέτης. 

12. Για ελέγχους µελετών τεχνικών έργων η προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται 
στο 25% της αµοιβής σύνταξης του ελεγχοµένου σταδίου µελέτης. 

13. Για τον έλεγχο στατικής επάρκειας υφισταµένων τεχνικών έργων που δεν 
δίνονται στοιχεία από την υπηρεσία η προεκτιµώµενη αµοιβή ανέρχεται στο 
40% της αντίστοιχης για τη σύνταξη της µελέτης. Στην αµοιβή αυτή 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες συλλογής των απαιτουµένων στοιχείων, οι 
δαπάνες προγραµµατισµού των απαιτουµένων ερευνών κλπ., όχι όµως οι 
προς τρίτους δαπάνες αποτυπώσεων, των εργαστηριακών ελέγχων, 
αποζηµιούµενες σύµφωνα προς τα οικεία άρθρα. 

 

Άρθρο ΤΕΧ. 7 Κατανοµή προεκτιµώµενης αµοιβής κατά 
στάδια µελέτης τεχνικών έργων οδού ή 
σιδ/κής γραµµής 

1. Τα στάδια µελέτης, στα οποία αναφέρονται οι προεκτιµώµενες αµοιβές 
έργων της οδού ή σιδ/κής γραµµής είναι, εν γένει, τα εξής: 

 α) Στάδιο 1ο: Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραµµατισµός 
αναγκαιουσών ερευνών 

 β)  Στάδιο 2ο: Προµελέτη 

 γ)  Στάδιο 3ο: Οριστική µελέτη 

2. Η ολική προσήκουσα αµοιβή µελέτης έργων κατηγορίας Β, Γ, ∆ ή Ε 
κατανέµεται κατά στάδια µελέτης ως εξής: 

α) Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραµµατισµός αναγκαιουσών 
ερευνών      10% 

β) Προµελέτη     30% 

 γ) Οριστική µελέτη     60% 

3. Στις µελέτες τεχνικών έργων κατηγορίας Α, τα στάδια 1 και 2 παραλείπονται 
και η οριστική µελέτη των έργων της κατηγορίας αυτής αµείβεται µε το 
100% της αµοιβής. 

4. Ειδικά για µελέτες σηράγγων που εκπονούνται µε βάση τα δύο µόνο στάδια 
που προβλέπονται από την «ΟΜΟΕ – Τεύχος Οδικών Σηράγγων – Έργα 
Π.Μ., Ιούλιος 2002» µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές εκπόνησης της 
µελέτης τους (που εγκρίθηκαν  µε την Απόφαση ∆ΜΕΟ/α/0/285/19.2.2003), 
η προεκτιµώµενη αµοιβή εκάστου σταδίου θα είναι το 50% της συνολικής. 

5. Σε περίπτωση που, µε απόφαση της Υπηρεσίας, παραλειφθούν ένα ή 
περισσότερα στάδια µιας µελέτης, η τελική προεκτιµώµενη αµοιβή θα είναι 
ίση µε την αµοιβή που αντιστοιχεί στα εκπονηθέντα στάδια προσαυξηµένη 
κατά το 50% της αµοιβής των παραληφθέντων σταδίων. Το αυτό ισχύει και 
για τους ελέγχους µελετών και τους ελέγχους στατικής επάρκειας 
υφισταµένων τεχνικών έργων. 

6. Η αµοιβή της προµελέτης καλύπτει την εξέταση δύο λύσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

Άρθρο ΛΙΜ. 1 Γενικά 

1. Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν στον καθορισµό ενιαίων τιµών 
προεκτιµώµενων αµοιβών των µελετών των εξωτερικών και εσωτερικών 
έργων λιµένων, ως αυτά καθορίζονται στην οικεία προδιαγραφή. 

2. Οι ενιαίες τιµές προεκτιµώµενων αµοιβών των µελετών των λοιπών έργων 
της χερσαίας λιµενικής ζώνης (κτιριακών, συγκοινωνιακών, Η/Μ δικτύων, 
υδραυλικών κ.λπ) θα προσδιορίζονται µε βάση τις ενιαίες τιµές των 
αντιστοίχων κατηγοριών έργων. Εφόσον µελετούνται κρηπιδώµατα µε 
χρήση πασσάλων γίνεται όπου είναι δυνατόν  χρήση των αντιστοίχων τιµών 
τεχνικών έργων οδοποιίας.  

3.   Οι υπόψη ενιαίες τιµές αφορούν στην αµοιβή του συνόλου των σταδίων της 
µελέτης του αντίστοιχου λιµενικού έργου, ήτοι : 

α. Της προκαταρκτικής έκθεσης 

β. Της προµελέτης, και 

γ. Της οριστικής µελέτης  

που εκπονούνται σύµφωνα µε τις οικείες προδιαγραφές .  

Η συνολική αµοιβή Α κατανέµεται κατά στάδια ως εξής: 

Προκαταρκτική έκθεση  20% 

Προµελέτη   35% 

Οριστική µελέτη   45% 

4.  Σε περίπτωση που παραλειφθούν ένα ή περισσότερα  στάδια µελέτης, η 

µελέτη του εκπονούµενου σταδίου θα προσαυξάνεται κατά το 50% του / 

των παραληφθέντος / ων σταδίου / ων.  

5. Για τον υπολογισµό της αµοιβής έργου συνολικού µήκους L για τα πρώτα 
µέτρα και µέχρι 100µ καθορίζεται η αµοιβή εφαρµοζόµενου του συντελεστή  
L≤100µ επί το αντίστοιχο µήκος, για τα επόµενα µέτρα και µέχρι τα 200µ 
καθορίζεται η αµοιβή εφαρµοζόµενου του συντελεστή 100µ<L≤200µ επί το 
αντίστοιχο µήκος, κ.ο.κ. και αθροίζονται οι ούτω προκύπτουσες αµοιβές και 
πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή του άρθρου ΓΕΝ.3. 

6. Σε περίπτωση µώλου ή κυµατοθραύστη που µελετάται µε πλέον της µιας 
από τις διατοµές ΛΙΜ. 2, ΛΙΜ. 3, ΛΙΜ. 4  ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία προκειµένου να προεκτιµηθεί η αµοιβή του συνολικού έργου : 

α. Προσδιορίζονται τα µήκη του έργου (L) που εφαρµόζονται οι διατοµές 
ΛΙΜ. 2, ΛΙΜ. 3, ΛΙΜ. 4. 

β. Προσδιορίζονται αντίστοιχα τα µέσα βάθη θάλασσας που ισχύουν στα 
τµήµατα (L1), (L2), (L3)   ήτοι (D1), (D2), (D3). 

γ. Προσδιορίζεται το µέσο βάθος του εσωτερικού κρηπιδώµατος d 
εφόσον εφαρµόζεται η διατοµή ΛΙΜ. 3. 

δ. Γίνεται χρήση των πινάκων ΛΙΜ. 2, ΛΙΜ. 3, ΛΙΜ. 4 θέτοντας αντίστοιχα 
(L1), (L2), (L3) και (D1), (D2), (D3) και προκύπτουν οι ανάλογες τιµές 
Α1, Α2, Α3. 

ε. Προσδιορίζεται η συνολική αµοιβή ΣΑ= A1+ A2+ A3, όπου Α1, Α2, Α3 
οι αµοιβές που υπολογίζονται σύµφωνα µε την ως άνω παράγραφο 4. 
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7. Η ίδια παραπάνω διαδικασία της παραγράφου 5 εφαρµόζεται όταν 
µελετώνται συνεχή κρηπιδώµατα µε πλέον της µιας από τις διατοµές των 
παρ. ΛΙΜ. 5, ΛΙΜ. 6. 

8. Η προεκτιµώµενη αµοιβή προβλητών εξάγεται κάνοντας χρήση των ΛΙΜ 5 
και ΛΙΜ 6 και λαµβάνοντας ως (L) το συνολικό µήκος των κρηπιδωµάτων 
του προβλήτα και (D) το µέσο βάθος της θάλασσας που ισχύει περιµετρικά 
στην έδραση των κρηπιδωµάτων του προβλήτα.   

9. Εφόσον η προεκτίµηση αφορά σε πλέον του ενός εσωτερικά ή και 
εξωτερικά έργα, εξάγονται οι επί µέρους προεκτιµώµενες αµοιβές των 
έργων και επί της συνολικής αµοιβής εφαρµόζεται µείωση 10%. 

 

Άρθρο ΛΙΜ. 2 Κυµατοθραύστης ή µώλος µε φυσικούς ή 
τεχνητούς ογκολίθους µήκους L 

Κυµατοθραύστης ή µώλος µε πρανή από λιθορριπές και Φυσικούς Ογκολίθους 

εσωτερικά και εξωτερικά (Σχ. 1). 

Στις ενιαίες τιµές συµπεριλαµβάνεται και η αναγκαία εξυγίανση του έργου. 

Οι ενιαίες τιµές του παρακάτω πίνακα προσδιορίζονται σε σχέση µε το µέσο 

βάθος θάλασσας (D) που ισχύει καθ’ όλο το µήκος του έργου. 

Σχ. 1 

 
Ενιαία τιµή Α . €/µ.µ. D≤≤≤≤5µ 5µ<D≤≤≤≤10µ D>10µ 

για L ≤ 100µ 60 135 230 

100<L ≤ 200 35 85 140 

200<L ≤ 300 25 60 120 

L>300 22 55 115 

 

Παρατηρήσεις  

* Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ιδιαίτερα δυσµενές κυµατικό κλίµα στην 

περιοχή του έργου και εφόσον κατά την άποψη της αναθέτουσας αρχής δεν 

είναι εφικτή η εξόρυξη ή η αλίευση φυσικών ογκολίθων µεγάλου ατοµικού 

βάρους και εποµένως απαιτείται η χρήση τεχνητών ογκολίθων τότε οι 

παραπάνω τιµές αυξάνονται κατά 30%. 
** Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου κυµατοθραύστη ή µώλου, οι τιµές 

αυξάνονται κατά 25%. 

*** Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσµενών εδαφικών συνθηκών ή/και αυξηµένης 

σεισµικής επικινδυνότητας που τεκµηριωµένα οδηγούν στην απαίτηση για 

ειδική θεµελίωση του κυµατοθραύστη µε σύστηµα ενίσχυσης του πυθµένα 

(χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια κ.λπ.) οι ως άνω τιµές των στηλών 2 και 3 

(5µ<D≤10µ , D>10µ) προσαυξάνονται κατά 80%. 
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Άρθρο ΛΙΜ. 3 Κυµατοθραύστης ή µώλος µε εσωτερικό 
κρηπίδωµα 

Κυµατοθραύστης ή µώλος µε εξωτερικά πρανή προστασίας από λιθορριπές και 
Φυσικούς Ογκόλιθους και εσωτερική κρηπίδωση (Σχ. 2). 

Οι ενιαίες τιµές στον παρακάτω πίνακα δίδονται ως συνάρτηση του µέσου 
βάθους του εσωτερικού κρηπιδώµατος (d) και του µέσου βάθους της θάλασσας 
(D) που ισχύουν σε ολόκληρο το µήκος (L) του έργου. 

 

Σχ. 2 

 
 

 

Ενιαία τιµή 

Α . €/µ.µ. 
D<5µ 5µ<D≤≤≤≤10µ D>10µ 

Βάθος 

κρηπιδότοιχου 

- d 

d ≤≤≤≤5µ d≤≤≤≤5µ 
5<d≤≤≤≤10

µ 
d <5µ 

5µ<d≤≤≤≤10

µ 

d 

>10µ 

L ≤ 100µ 140 205 355 275 425 625 

100<L≤ 200µ 80 115 215 165 265 445 

200<L ≤ 300µ 70 100 165 145 210 340 

300<L  65 95 160 140 205 335 

 

Παρατηρήσεις 

* Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου έργου οι τιµές του πίνακα αυξάνονται 

κατά 25%. 
** Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσµενών εδαφικών συνθηκών ή/και αυξηµένης 

σεισµικής επικινδυνότητας που τεκµηριωµένα οδηγούν στην απαίτηση µε 
σύστηµα ενίσχυσης του πυθµένα (χαλικοπάσσαλοι στραγγιστήρια, κ.λπ.) οι 
ως άνω τιµές των στηλών 2 και 3 (5µ<D≤10µ , D>10µ) προσαυξάνονται κατά 
30%. 
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Άρθρο ΛΙΜ. 4 Κυµατοθραύστης η µώλος µε κατακόρυφο 
µέτωπο 

Κυµατοθραύστης ή µώλος µε κατακόρυφο µέτωπο (τοίχο) που εδράζεται σε 

πρίσµα από λιθορριπές (Σχ. 3). 

Οι ενιαίες τιµές του παρακάτω πίνακα δίνονται ως συνάρτηση του µέσου βάθους 

θάλασσας D που ισχύει σε ολόκληρο το µήκος (L) του έργου. Το πλάτος του 

τοίχου έχει ληφθεί ώστε κατά τεκµήριο να εξυπηρετούνται δύο αντιθέτως 

διερχόµενα επιβατικά αυτοκίνητα.  

 

Σχ. 3 

 

 
 

 

 

Ενιαία Τιµή 

Α . €/µ.µ. 
D<5µ 5µ<D≤≤≤≤10µ D>10µ 

L≤100µ 80 210 390 

100≤L≤200µ 50 130 250 

200<L≤300µ 35 110 215 

300<L 30 105 210 

 

Παρατηρήσεις 

* Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου έργου οι τιµές του πίνακα 

αυξάνονται κατά 25%. 

** Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσµενών εδαφικών συνθηκών ή/και αυξηµένης 

σεισµικής επικινδυνότητας που τεκµηριωµένα οδηγούν στην απαίτηση µε 

σύστηµα ενίσχυσης του πυθµένα (χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια, κ.λπ.) οι 

παραπάνω τιµές των στηλών 2 και 3 (5µ<D≤10µ , D>10µ) προσαυξάνονται 

κατά 50%. 
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Άρθρο ΛΙΜ. 5 Κρηπιδώµατα µε τεχνητούς συµπαγείς ή 
κυψελωτούς ογκολίθους  

 

 Κρηπιδώµατα µε κρηπιδότοιχους από τεχνητούς συµπαγείς ή κυψελωτούς 
ογκολίθους εδραζοµένων σε πρίσµα από λιθορριπές, συµπεριλαµβανοµένων 
στην ενιαία τιµή της ανωδοµής των κρηπιδότοιχων, του ανακουφιστικού 
πρίσµατος, των λιθορριπών έδρασης, των αναγκαίων επιχώσεων και 
επιστρώσεων για κατασκευή χερσαίας ζώνης µεγίστου πλάτους 20µ. όπισθεν του 
κρηπιδότοιχου και όλων των αναγκαίων εξαρτηµάτων (Σχ. 4). 

Οι ενιαίες τιµές δίνονται σε συνάρτηση του µέσου ωφέλιµου βάθους (D) του 
κρηπιδώµατος που ισχύει σε όλο το µήκος του κρηπιδώµατος. 

Σχ. 4 

 

 
 

 

Ενιαία τιµή 

Α . €/µ.µ 
D≤≤≤≤5µ 5µ<D≤≤≤≤10µ D>10µ 

Αµοιβή για 

L<100µ 

105 250 440 

100<L≤200µ 65 170 360 

200<L≤300µ 60 130 265 

300<L 55 125 260 

 

Παρατηρήσεις  

* Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσµενών εδαφικών συνθηκών ή/και αυξηµένης 

σεισµικής επικινδυνότητας που τεκµηριωµένα οδηγούν στην απαίτηση µε 

σύστηµα ενίσχυσης του πυθµένα (χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια κ.λπ.) οι 

ως άνω τιµές των στηλών 2 και 3 (5µ<D≤10µ , D>10µ) προσαυξάνονται 

κατά 50%. 

** Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου έργου οι ενιαίες τιµές 

προσαυξάνονται κατά 25%. 

*** Σε περίπτωση που το µέσο ύψος του πρίσµατος έδρασης (D1) που ισχύει 

σε ολόκληρο το µήκος υπερβαίνει τα 2,0µ. οι ενιαίες τιµές αυξάνονται κατά 

10%. 
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Άρθρο ΛΙΜ. 6 Κρηπιδώµατα µε χρήση Caissons 

Κρηπιδώµατα µε κρηπιδότοιχους από κυψελωτά κιβώτια (caissons, Σχ. 5) 
εδραζοµένων σε πρίσµα λιθορριπών, συµπεριλαµβανοµένων στις ενιαίες τιµές 
της ανωδοµής των κρηπιδοτοίχων, του ανακουφιστικού πρίσµατος, των 
αναγκαίων επιχώσεων και επιστρώσεων για κατασκευή χερσαίας ζώνης µεγίστου 
πλάτους 20µ. όπισθεν του κρηπιδότοιχου και όλων των αναγκαίων εξαρτηµάτων.  

 

Σχ. 5 

 

 

 
 

 

 

Ενιαία τιµή Α . €/µ.µ. 9µ<D≤≤≤≤12µ D>12µ 

L<100µ 420 550 

100<L<200µ 280 390 

200<L<300µ 260 320 

L>300 250 310 

 

Παρατηρήσεις 

* Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσµενών εδαφικών συνθηκών ή/και αυξηµένης 

σεισµικής επικινδυνότητας που τεκµηριωµένα οδηγούν στην απαίτηση για 

σύστηµα ενίσχυσης του πυθµένα (π.χ. χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια 

κ.λπ.), οι ενιαίες τιµές προσαυξάνονται κατά 30%. 

** Σε περίπτωση επέκτασης υφιστάµενου έργου οι ενιαίες τιµές 

προσαυξάνονται κατά 25%. 

*** Σε περίπτωση που το µέσο ύψος του πρίσµατος έδρασης D1 που ισχύει σε 

ολόκληρο το µήκος του έργου υπερβαίνει τα 2,0µ. οι ενιαίες τιµές 

αυξάνονται κατά 10%. 
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Άρθρο ΛΙΜ.7 Εκβαθύνσεις λιµενολεκάνης και επιχώσεις – 
επιστρώσεις χερσαίας ζώνης  

Η µελέτη των εκβαθύνσεων ως και των όπισθεν των κυρίων λιµενικών έργων, 
επιχώσεων, των αποσκοπουσών σε δηµιουργία χερσαίων ζωνών, αµείβεται κατά 
τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόµενα. Ως χερσαία ζώνη για την εφαρµογή το 
παρόντος νοείται η εκτεινόµενη πέραν της ζώνης εύρους 20 µ του κρηπιδώµατος 
περιλαµβανοµένων των σκυροδεµάτων επιστρώσεων. ∆εν περιλαµβάνονται 
ειδικές µελέτες οδοστρωµάτων υδραυλικών, αποχετεύσεων, Η/Μ κ.λπ. οι οποίες 
αµείβονται κατά τα οικεία άρθρα. 

α. Εκβαθύνσεις λιµενολεκάνης 

Η ενιαία τιµή για την µελέτη εκβάθυνσης λιµενολεκάνης ανεξαρτήτως βάθους 
εκσκαφής και ποιότητας εκσκαπτοµένου πυθµένα καθορίζεται σε 60€/στρέµµα 
εκσκαπτοµένου πυθµένα. 

β. Επιχώσεις – επιστρώσεις χερσαίας ζώνης λιµένα 

Η ενιαία τιµή για την µελέτη επιχώσεων – επιστρώσεων χερσαίας ζώνης λιµένα 
εκτός της ζώνης των 20µ. που περιλαµβάνεται στις ενιαίες τιµές των 
κρηπιδωµάτων καθορίζεται σε : 225€/στρέµµα χερσαίου χώρου ανεξαρτήτως του 
πάχους των επιχώσεων και του είδους των επιστρώσεων. 

 

Άρθρο ΛΙΜ.8   H/M  µελέτες λιµενικών έργων 

1. Γενικά 

Οι  µελέτες λιµενικών έργων συνίστανται σε µελέτες εγκαταστάσεων λιµένων, 
µαρίνων, αλιευτικών καταφυγίων και συναφών φυσικών αντικειµένων. 

Γενικά οι Η/Μ µελέτες εγκαταστάσεων λιµενικών έργων συνίστανται σε µελέτες 
εγκαταστάσεων κτιρίων, µελέτες εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών, λοιπών 
εγκαταστάσεων κρηπιδωµάτων, οδών προσπέλασης και εσωτερικής 
κυκλοφορίας, χώρων επισκευής ή διαχείµασης σκαφών,  ανοικτών χώρων 
απόθεσης ή διακίνησης εµπορευµάτων και λοιπών αγαθών και εν γένει µελέτες 
εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου  

Οι ενιαίες τιµές προεκτιµωµένων αµοιβών ηλεκτροµηχανολογικών µελετών 
αυτών των έργων προκύπτουν ως άθροισµα ενιαίων τιµών προεκτιµωµένων 
αµοιβών ηλεκτροµηχανολογικών µελετών επί µέρους κατηγοριών  έργων, ως 
ακολούθως: 

 

2. Υπολογισµός ενιαίων τιµών προεκτιµωµένων αµοιβών 
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών λιµενικών έργων 

 

2.1 Οι ενιαίες τιµές προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών των πάσης φύσεως 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων που υπάρχουν σ’ αυτά τα έργα, 
υπολογίζονται µε τις διατάξεις  των Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών Κτιριακών 
Έργων. 

2.2 Οι ενιαίες τιµές προεκτιµωµένων αµοιβών ηλεκτροµηχανολογικών µελετών 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης σκαφών µαρίνων και αλιευτικών καταφυγίων, 
υπολογίζονται ανά εγκατάσταση και αναλόγως του είδους αυτών των 
εγκαταστάσεων και του αριθµού των εξυπηρετουµένων σκαφών µε τον ακόλουθο 
τύπο : 

Α  = α* Ι ⅓ *τκ  , όπου : 
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            Ι     είναι ο αριθµός των εξυπηρετουµένων σκαφών  

           τκ   Ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος Κανονισµού. 

           α   συντελεστής, λαµβάνων τιµές  αναλόγως του είδους της 
εγκατάστασης ως  εξής:  

δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας 400 V/220 V α=3600 

δίκτυo διανοµής ασθενών ρευµάτων α=2400 

δίκτυο ύδρευσης   α=2000  

δίκτυο πυρόσβεσης  α=3200 

δίκτυο συλλογής και αποµάκρυνσης  αποµάκρυνσης λυµάτων  

(χωρίς εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων) α=1600 

µελέτη σταθερών ή κινητών ανυψωτικών συστηµάτων  

(ανά σύστηµα)     α=1200 

µελέτη υποσταθµού υποβιβασµού τάσης α=3200 

Αν απαιτηθεί µελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων ή Αποβλήτων, τότε η 
ενιαία τιµή προεκτιµωµένης αµοιβής υπολογίζεται µε βάση τις αντίστοιχες 
διατάξεις περί αµοιβών ηλεκτροµηχανολογικών µελετών υδραυλικών έργων, για 
θεωρητικό πληθυσµό αντιστοιχούντα σε  10 άτοµα  ανά σκάφος. 

Αν απαιτηθεί µελέτη Αντλιοστασίων  αποµάκρυνσης Λυµάτων, µεταφοράς και 
διανοµής Καυσίµων, Υδρεύσεως, Πυροσβέσεως, Οµβρίων  κ.λπ. τότε η ενιαία 
τιµή προεκτιµωµένης αµοιβής υπολογίζεται ανά αντλιοστάσιο, σύµφωνα προς τις 
αντίστοιχες διατάξεις περί αµοιβών Μελετών Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων  Υδραυλικών Έργων 

2.3 Οι ενιαίες τιµές προεκτιµωµένων αµοιβών  Μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων  
προκυµαίων λιµένων, χώρων επισκευών και διαχείµασης σκαφών, χώρων 
απόθεσης ή διακίνησης εµπορευµάτων και λοιπών αγαθών και εν γένει 
περιβάλλοντος χώρου λιµένων, υπολογίζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις 
αντίστοιχες διατάξεις περί αµοιβών Μελετών Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Ελευθέρων  Χώρων Κτιριακών Έργων. 

2.4 Για τις εργασίες οδικών έργων, δρόµων προσπέλασης κλπ.οι ενιαίες τιµές 
προεκτιµωµένων αµοιβών Μελετών Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
προσδιορίζονται σύµφωνα προς τα καθοριζόµενα στις αντίστοιχες διατάξεις περί 
αµοιβών Μελετών Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Οδικών Έργων.  

3.  Αµοιβή µελέτης εκπονούµενης κατά στάδια 

Τα στάδια εκπόνησης των Η/Μ Μελετών των ως άνω έργων και η αντίστοιχη 
κατανοµή της προεκτιµωµένης αµοιβής είναι: 

Προµελέτη     35% 

Οριστική Μελέτη    25% 

Μελέτη Εφαρµογής    40% 

 

Η Προµελέτη των Η/Μ εγκαταστάσεων αντιστοιχεί στην Προκαταρκτική έκθεση 
των Λιµενικών έργων.  

Η Οριστική µελέτη των Η/Μ έργων αντιστοιχεί στην Προµελέτη των Λιµενικών 
έργων 

Η µελέτη Εφαρµογής  των Η/Μ έργων αντιστοιχεί στη Οριστική µελέτη των 
Λιµενικών έργων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
 

ΜΕΛΕΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Άρθρο Υ∆Ρ.1 Γενικά  

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν στον καθορισµό ενιαίων τιµών 
προεκτιµώµενων αµοιβών για την εκπόνηση µελετών υδραυλικών έργων και 
υδραυλικών µελετών λοιπών έργων 

1.1.  Υπολογισµός αµοιβής µελέτης  

Η αµοιβή Α σε €,  για την εκπόνηση της µελέτης υπολογίζεται ως συνάρτηση του 
φυσικού αντικειµένου από τη σχέση Α = ∑(Φ)x(τκ) 

όπου:   ∑(Φ): η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής πλήρους µελέτης όπως 
καθορίζεται στις επόµενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. 

τκ: ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως αναλυτικότερα 
καθορίζεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 των γενικών διατάξεων του παρόντος 
κανονισµού. 

Στην προεκτιµώµενη αµοιβή Α περιλαµβάνεται, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά 
στα επιµέρους άρθρα, ο πλήρης σχεδιασµός των έργων, συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των απαιτούµενων ελέγχων σχεδιασµού και λειτουργίας, διαµόρφωσης και 
διαστασιολόγησης των έργων. Στην αµοιβή Α δεν περιλαµβάνεται η αµοιβή για 
των προγραµµατισµό, εποπτεία και αξιολόγηση  των εδαφοτεχνικών ερευνών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ∆ευτέρου Βιβλίου (Τεχνικές 
Προδιαγραφές Μελετών) του Π.∆. 696/74 καθώς και οι σύγχρονες επιστηµονικές 
απαιτήσεις. 

1.2.  Αµοιβή µελέτης κατά στάδια 

α. Οι ενιαίες προεκτιµώµενες αµοιβές (A) εκπόνησης µελετών υδραυλικών 
έργων που καθορίζονται µε την παρούσα απόφαση, κατανέµονται κατά 
στάδια ως εξής: 

• Η αµοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής µελέτης είναι ίση µε το 15% A 

• Η αµοιβή του σταδίου της Προµελέτης είναι ίση µε το  35% A 

• Η αµοιβή του σταδίου της Οριστικής µελέτης είναι ίση µε το   50% A 

• Η αµοιβή του σταδίου της Οριστικής µελέτης µε πληρότητα µελέτης 
εφαρµογής είναι ίση µε το  65% A 

• Η αµοιβή του σταδίου της µελέτης εφαρµογής είναι ίση µε το  40% A 

β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου µελέτης, όταν τα προηγούµενα 
στάδια δεν έχουν εκπονηθεί, το ποσοστό της αµοιβής Α του εν λόγω 
σταδίου προσαυξάνεται µε το 50% των ποσοστών των σταδίων που δεν 
έχουν εκπονηθεί.  

γ. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση µέρους των 
εγκεκριµένων µελετών των προηγούµενων σταδίων, τότε η αµοιβή για τα 
έργα και µόνο στα οποία αφορά η τροποποίηση προκύπτει ως εξής: 

•  Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης, η αµοιβή υπολογίζεται 
σε ποσοστό της A    (50% + 50% x 50%) της A 

•  Σε περίπτωση εκπόνησης Προµελέτης η αµοιβή υπολογίζεται              
σε ποσοστό της A    (35% + 50% x 15%) της A  
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•  Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής µελέτης µε πληρότητα µελέτης 
εφαρµογής η αµοιβή υπολογίζεται                                                       
σε ποσοστό της A                                  (65% + 50% x 50%) της A 

•  Σε περίπτωση εκπόνησης µελέτης Εφαρµογής, η αµοιβή υπολογίζεται 
σε ποσοστό της A               (40% + 50% x 100%) της A 

1.3  Ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης για έλεγχο υφισταµένων 
έργων 

1.3.1 Στην περίπτωση ελέγχου υφισταµένου αρδευτικού έργου η ενιαία τιµή 
προεκτιµώµενης αµοιβής του ελέγχου, υπολογίζεται µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 7.6. του παρόντος. 

1.3.2 Στην περίπτωση ελέγχου υφισταµένου δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης 
η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής του ελέγχου, υπολογίζεται µε τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος. 

1.3.3 Στην περίπτωση ελέγχου υφισταµένης διευθέτησης κοίτης ρέµατος ή 
ποταµού, η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής του ελέγχου, 
υπολογίζεται µε τις διατάξεις  του άρθρου 14 του παρόντος. 

1.3.4 Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για τον έλεγχο της επάρκειας 
υφιστάµενων έργων, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η οποία 
περιλαµβάνεται στο αντικείµενο της υδραυλικής µελέτης είτε τα έργα αυτά 
εντάσσονται τελικώς είτε όχι στο σύνολο των έργων της µελέτης 
υπολογίζεται ως 20% της ενιαίας τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής που 
αντιστοιχεί στα έργα αυτά. 

1.3.5 Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την σύνταξη µελετών 
διαρρυθµίσεων ή προσθηκών µε οποιαδήποτε έννοια, υπολογίζεται 
προσαυξηµένη κατά 25% της προεκτιµώµενης αµοιβής που αντιστοιχεί σε 
αυτή καθ΄αυτή την µελέτη. Στην περίπτωση αυτή, δεν αµείβονται 
ιδιαιτέρως οι απαιτούµενοι έλεγχοι, βάσει των παραγράφων 1.3.1 έως 
1.3.4 του παρόντος Άρθρου. 

  

Άρθρο Υ∆Ρ.2 Υδραυλικές Μελέτες συγκοινωνιακών έργων 

2.1. Μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών και σιδηροδροµικών 
έργων εντός και  εκτός αστικών περιοχών 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση των µελετών 
αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών και σιδηροδροµικών έργων εντός και εκτός 
αστικών περιοχών, υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους του έργου βάσει του 
τύπου: 

Α=(β • Κ1 • Κ2•  K3 • Κ4•  L ) • τκ 

όπου:   

β:   4.500 για οδικά έργα και  3.500 για σιδηροδροµικά έργα 

Κi  συντελεστής επιρροής και 

L  το µήκος, σε χλµ., του τµήµατος του υπό µελέτη κύριου έργου στο οποίο 
απαιτείται αποχετευτικό – αποστραγγιστικό έργο. 

Κ1:   συντελεστής κατηγορίας οδού µε τιµές: 

 σε τοπικούς και αγροτικούς δρόµους Κ1=0,40 

 σε δευτερεύον οδικό δίκτυο Κ1=0,80 

 σε κύριο οδικό δίκτυο ενιαίας επιφάνειας κυκλοφορίας Κ1=1,60 

 σε κύριο οδικό δίκτυο διακεκριµένης επιφάνειας κυκλοφορίας Κ1=2,00 
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 σε σιδηροδροµική γραµµή και το τυχόν παράλληλο οδικό δίκτυο Κ1=2.00 

Σε περίπτωση κύριου οδικού δικτύου, µε παράλληλο δευτερεύον οδικό δίκτυο 
(Service Roads) , η τιµή του συντελεστή Κ1 αυξάνεται κατά 15% 

Κ2:   συντελεστής µήκους µελέτης συγκοινωνιακού έργου µε τιµές: 

για µήκος L<1,00 χλµ     Κ2=1,50 

για µήκος 1,00<L<5,00χλµ                 Κ2=1,625-0,125L 

για µήκος L>5,00χλµ     Κ2=1,00 

Κ3:  συντελεστής περιοχής έργου µε τιµές: 

σε µη αστικές περιοχές             Κ3=1,00 

σε αστικές περιοχές   Κ3=1,50 

σε υπογειοποιηµένα ακάλυπτα έργα αστικών περιοχών Κ3=2,0 

Κ4:  συντελεστής δυσχέρειας έργου που υπολογίζεται από τη σχέση: 

               Κ4=0,5 • (Ν∆ /L)+1,5 • (L / ΝΑ) 

όπου: Ν∆=  το πλήθος των Κάτω ∆ιαβάσεων σε αυτό 

  ΝΑ= το πλήθος των υφιστάµενων επαρκών φυσικών ή τεχνητών 
αποδεκτών σε αυτό 

Η τιµή του συντελεστή Κ4  που προκύπτει από τον παραπάνω τύπο δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη του 1,0 και µεγαλύτερη του 1,50. 

Η τιµή του συντελεστή Κ4 για αγροτικούς δρόµους  είναι 1,0.  

Σε περίπτωση διακοπτόµενων  τµηµάτων και µελέτης συγκοινωνιακών έργων 
πολλαπλών κατηγοριών η αµοιβή προκύπτει σαν άθροισµα αµοιβών των 
επιµέρους αυτών τµηµάτων. 

Στις περιπτώσεις έργου σε διαφορετικές περιοχές ο συντελεστής Κ3 υπολογίζεται 
από την στάθµιση επιρροής των επιµέρους τµηµάτων Κ3=(ΣΚ3i • Li) / ΣLi 

Στις περιπτώσεις συγκοινωνιακού έργου χωρίς υφιστάµενο επαρκή φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη στο υπόψη τµήµα της µελέτης, στην υπολογιζόµενη κατά τα 
ανωτέρω  αµοιβή προστίθεται η αµοιβή των παραγράφων 4.2 (αστικές περιοχές) 
και 4.3 ή 4.4 (εκτός αστικών περιοχών) για τη µελέτη εκτός του εύρους του 
συγκοινωνιακού έργου. 

2.2.  Μελέτες οχετών συγκοινωνιακών έργων (ανοίγµατος µικρότερου ή 
ίσου των 6,0µ) 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση της µελέτης οχετών 
συγκοινωνιακών έργων (ανοίγµατος ≤6,0µ) προκύπτει ανά οχετό µε βάση τον 
τύπο 

Α = 160 • (10+0.15• L) • τκ 

όπου: L το µήκος του οχετού σε µέτρα, προσαυξηµένο κατά 1,50•H + 2,00 µ., 
εκατέρωθεν, για τα  έργα εισόδου – εξόδου, και 

          Η το ελεύθερο ύψος οχετού. 

Η ως άνω τιµή προσαυξάνεται κατά 25% σε περίπτωση τροποποίησης ή 
επέκτασης υφιστάµενου οχετού. 

2.3  Μελέτες αποχέτευσης καταστρώµατος γεφυρών 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση των µελετών των 
έργων αποχέτευσης καταστρώµατος γεφυρών υπολογίζεται συναρτήσει του 
µήκους της γέφυρας βάσει του τύπου: 
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τκxLx
L

3/1

200
=Α  

όπου L : το µήκος της γέφυρας σε µέτρα  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, στην ανωτέρω τιµή περιλαµβάνεται και η µελέτη 
αγωγού καθόδου επί βάθρου  

Σε περίπτωση έλλειψης αποδέκτη η ενιαία  τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής του 
απαιτούµενου αγωγού µεταφοράς αµείβεται µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της 
παρούσας  

2.4  Μελέτες αποστράγγισης εσωτερικού σηράγγων  

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση των µελετών έργων 
αποστράγγισης του εσωτερικού σηράγγων υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους 
της σήραγγας βάσει του τύπου: 

τκxLx
L

3/1

150
=Α

 

όπου L : το µήκος της σήραγγας σε µέτρα 

2.5   Μελέτες σε λιµενικά έργα και έργα αεροδροµίων 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση υδραυλικών µελετών σε λιµενικά 
έργα και έργα αεροδροµίων προκύπτει ως άθροισµα των προεκτιµωµένων 
αµοιβών των µελετών των επί µέρους έργων.  

 

Άρθρο Υ∆Ρ.3  Αποχέτευση ακαθάρτων 

3.1  Μελέτη αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης εσωτερικού 
δικτύου ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει της µελετώµενης έκτασης βάσει του 
τύπου: 

Α=5000 • F2/3 • ρ • τκ 

όπου: F: η αποχετευόµενη έκταση σε εκτάρια  

ρ:  συντελεστής δυσχέρειας, που ισούται µε 0,90 όταν δεν απαιτείται η 
σύνδεση  υπογείων κατασκευών στο δίκτυο, και µε 1,10 όταν 
απαιτείται η σύνδεση υπογείων κατασκευών στο δίκτυο. 

Σε περίπτωση που η συνολική επιφάνεια F διαχωρίζεται σε i επιµέρους 
επιφάνειες µε διαφορετικούς συντελεστές ρ, τότε η συνολική αµοιβή προκύπτει 
από την σχέση : 

Α =  Σ Αi • ρi  , όπου Αi , η αµοιβή που αντιστοιχεί στην µελέτη εσωτερικού 
δικτύου ακαθάρτων για την Fi επιφάνεια, στην οποία αντιστοιχεί ρi 
συντελεστής δυσχέρειας, και ισούται µε Ai =  5.000 • Fi

2/3 • ρi • τκ 

Εφόσον στην µελέτη περιλαµβάνεται και το αντικείµενο ιδιωτικών συνδέσεων στο 
κύριο δίκτυο ακαθάρτων, ή το αντικείµενο σύνδεσης φρεατίων αναµονής 
ιδιωτικών συνδέσεων (Φ.Α.Ι.Σ.) στο κύριο δίκτυο ακαθάρτων, η µελέτη του 
αντικειµένου αυτού (αγωγός ή/και Φ.Α.Ι.Σ.) αµείβεται ιδιαιτέρως µε 30 • τκ ανά 
σύνδεση (ιδιωτική σύνδεση ή σύνδεση Φ.Α.Ι.Σ.). 

Εφόσον τµήµα του δικτύου διέρχεται υψοµετρικά κάτω από τη στάθµη υπόγειου 
υδροφορέα τότε η αµοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20•L) • τκ, όπου L το 
συνολικό µήκος του υπόψη δικτύου σε µέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων 
µελετών αντιστήριξης,  ελέγχου υδάτων , κ.λπ. 
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3.2  Μελέτη αγωγού µεταφοράς  ακαθάρτων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης αγωγού 
µεταφοράς ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους του αγωγού µε βάση 
τον τύπο: 

Α= (8D 1/2 +β / L 1/3) • L • τκ 

όπου L το µήκος του αγωγού µεταφοράς σε µέτρα,   

D η διάµετρος του αγωγού σε µέτρα και  

β συντελεστής ως εξής: 

 για αγωγούς διαµέτρου ≤ D400 χλσ β=40 

 για αγωγούς διαµέτρου D600 χλσ β=60 

 για αγωγούς διαµέτρου D900 χλσ β=100 

 για αγωγούς διαµέτρου D1200 χλσ β=180 

 για αγωγούς διαµέτρου ≥ D1600 χλσ β=330 

Για ενδιάµεσες διαµέτρους ο συντελεστής β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή. 

Προκειµένου για αγωγό  µε επιµέρους τµήµατα διαφορετικών διαµέτρων  Α = ΣAi, 
όπου                      Ai = (8Di1/2+βi/Li 1/3)Li. 

Εφόσον τµήµα του αγωγού  διέρχεται υψοµετρικά κάτω από την στάθµη 
υπόγειου υδροφορέα, τότε η αµοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 • L) • τκ, 
όπου L το συνολικό µήκος του υπόψη αγωγού σε µέτρα , για την κάλυψη των 
απαραίτητων µελετών αντιστήριξης, ελέγχου υδάτων, κλπ. 

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαµέτρου η αµοιβή υπολογίζεται ως 
ανωτέρω για έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

3.3  Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης    

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση της πλήρους µελέτης 
υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους 
του αγωγού βάσει του τύπου: 

Α=(30 • D 1/2 +β) • L 3/4 • τκ    

Όπου L το µήκος του αγωγού σε µέτρα, 

 β συντελεστής ως εξής:  

 για αγωγούς διαµέτρου ≤ D 250 χλσ β=150 

 για αγωγούς διαµέτρου D500 χλσ β=250 

 για αγωγούς διαµέτρου D900 χλσ β=350 

          για αγωγούς διαµέτρου ≥ D1200 χλσ          β=400  

Για ενδιάµεσες διαµέτρους ο συντελεστής β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή. 

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαµέτρου η αµοιβή υπολογίζεται ως 
ανωτέρω για έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

Στην παραπάνω αµοιβή περιλαµβάνονται οι εργασίες καθέλκυσης, πόντισης  και 
θωράκισης στις ζώνες θραύσης, η αµοιβή για τον υδραυλικό σχεδιασµό του 
διαχυτήρα καθώς και η υδραυλική και στατική µελέτη του φρεατίου φόρτισης που 
τυχόν θα απαιτηθεί για την λειτουργία των αγωγών. 

Oι αγωγοί µεταφοράς λυµάτων αµείβονται σύµφωνα µε το άρθρο 5.3. 
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3.4  Μελέτη έργων αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης 
αντλιοστασίου ακαθάρτων, η οποία περιλαµβάνει πλήρη υδραυλικό σχεδιασµό 
και διαστασιολόγηση υγρών και ξηρών θαλάµων, καθορισµό διαστάσεων και 
σταθµών λειτουργίας, καθώς και µελέτη ανωδοµής, στην οποία θα υπάρχουν οι 
απαραίτητες προβλέψεις για την ορθή εγκατάσταση του πάσης φύσεως 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς όµως να περιλαµβάνεται η 
ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του πάσης φύσεως Η/Μ  εξοπλισµού που 
εγκαθίσταται,  υπολογίζεται συναρτήσει  του συνολικού όγκου του αντλιοστασίου,  
βάσει του τύπου: 

Α= 240 • V2/3 • τκ 

Όπου: V ο συνολικός όγκος του αντλιοστασίου, συµπεριλαµβανοµένης της 
ανωδοµής που τυχόν απαιτείται, σε κυβικά µέτρα (µ3). 

Σε περίπτωση που στο αντλιοστάσιο δεν περιλαµβάνεται ανωδοµή, η αµοιβή 
αυξάνεται κατά 30%. 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις, η συνολική αµοιβή 
προσαυξάνεται κατά 30%. 

3.5  Μελέτη έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης έργων 
πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων, η οποία περιλαµβάνει : 

  σχεδιασµό και διαστασιολόγηση του συνόλου των έργων που αφορούν την 
γραµµή λυµάτων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα έργα εισόδου, 
προεπεξεργασίας, µέτρησης και µερισµού παροχής σε οποιοδήποτε στάδιο 
επεξεργασίας της γραµµής λυµάτων, πρωτοβάθµιας ή/και δευτεροβάθµιας 
καθίζησης, δεξαµενών βιοεπιλογής που τυχόν θα απαιτηθούν, δεξαµενών 
αερισµού των λυµάτων, ανεξάρτητα από το είδος της επεξεργασίας που θα 
επιλεγεί, και συµπεριλαµβανοµένων των ανοξικών/αναερόβιων ή αερόβιων 
ζωνών, για την πλήρη ή µερική αποµάκρυνση θρεπτικών (αζώτου ή/και 
φωσφόρου) ή άλλων ουσιών, δεξαµενών ή/και λοιπών κτιριακών 
εγκαταστάσεων απολύµανσης, ανεξάρτητα από είδος της απολύµανσης 
που θα επιλεγεί, 

  σχεδιασµό και διαστασιολόγηση των έργων που αφορούν την γραµµή ιλύος, 
όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα αντλιοστάσια τροφοδοσίας, 
διατάξεις µέτρησης παροχής, δεξαµενών χώνευσης, ανακυκλοφορίας και 
περίσσειας ιλύος, δεξαµενές ή/και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις χώνευσης 
ιλύος, εφόσον αυτές απαιτούνται από το είδος της επεξεργασίας που θα 
επιλεγεί, οι κτιριακές εγκαταστάσεις για την πάχυνση και αφυδάτωση της 
ιλύος, 

 µελέτη των πάσης φύσεως βοηθητικών έργων εξυπηρέτησης της 
εγκατάστασης, πλην του ηλεκτροµηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισµού, 

υπολογίζεται συναρτήσει της δυναµικότητας της εγκατάστασης (ισοδύναµο 
πληθυσµό) βάσει του τύπου: 

Α = β • ΣΙi 
0,60 • σ • ρ • κ • τκ 

όπου:  

ΣΙi  = Ι + ΣΚi 

Ι :  ο ισοδύναµος πληθυσµός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από την 
εγκατάσταση κατά την χρονική περίοδο της µέγιστης αιχµής.  

Κ:  Ο ανηγµένος πληθυσµός που αντιστοιχεί σε µονάδες µαζικής παραγωγής 
αποβλήτων που δεν συνδέονται γραµµικά µε πληθυσµό, και προβλέπεται 
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να εξυπηρετηθούν από την µελετώµενη εγκατάσταση. Ο ανηγµένος 
πληθυσµός Κ θα υπολογίζεται ως εξής : 

K =  50% • (Q / 0,200) + 50% • (R/0,0.65) 

όπου : 

           Q, η µέση ηµερήσια παροχή αποβλήτων της υπόψη µονάδας, σε    
κ.µ./ηµέρα 

           R, η µέση ηµερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου της υπόψη 
εγκατάστασης, σε όρους SS (Αιωρούµενα Στερεά), µετρούµενη σε 
χιλιόγραµµα ανά ηµέρα. 

ΣΚi:  To άθροισµα των επιµέρους ανηγµένων πληθυσµών, όλων των επιµέρους 
µονάδων µαζικής παραγωγής αποβλήτων 

β :  συντελεστής που αφορά το µέγεθος της εγκατάστασης, ο οποίος παίρνει τις 
ακόλουθες τιµές : 

β = 320, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό ≤10.000 

β = 285, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό =40.000 

β = 250, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό =100.000 

β = 210, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό =500.000 

β = 190, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό ≥1.000.000 

Για ενδιάµεσους ισοδύναµους πληθυσµούς,  το β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή. 

σ :  συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει   τις 
ακόλουθες τιµές : 

σ =   0,80 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία υπερισχύουν οι 
φυσικές µέθοδοι επεξεργασίας ή υπάρχει ταύτιση των εγκαταστάσεων 
αερισµού και καθίζησης, ενώ παράλληλα απουσιάζει η γραµµή 
επεξεργασίας της ιλύος. 

σ =  1,25 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία δεν απαιτείται 
εγκατάσταση χώνευσης της ιλύος. 

σ =  1,70 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία απαιτείται 
εγκατάσταση χώνευσης της ιλύος. 

ρ :  συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά 
η απαίτηση κάλυψης δεξαµενών, στέγασης µονάδας εσχάρωσης ή/και 
εξάµµωσης σε κτίριο κλπ, ο οποίος παίρνει   τις ακόλουθες τιµές : 

ρ =  1,00 όταν δεν απαιτείται η κάλυψη των δεξαµενών, ούτε της µονάδας 
εσχάρωσης ή/και εξάµµωσης, µε οποιοδήποτε υλικό.  

ρ =  1,15 σε κάθε άλλη περίπτωση. 

κ :  συντελεστής απαίτησης τριτοβάθµιας επεξεργασίας, όπως ενδεικτικά αλλά 
όχι περιοριστικά, η απαίτηση δεξαµενής ή διάταξης µετααερισµού, και η 
εγκατάσταση µείωσης φορτίου µε φίλτρανση ή άλλη µέθοδο, που παίρνει τις 
ακόλουθες τιµές : 

κ = 1,00 όταν δεν απαιτείται τριτοβάθµια επεξεργασία 

κ = 1,15 όταν απαιτείται τριτοβάθµια επεξεργασία  

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις η συνολική αµοιβή 
προσαυξάνεται κατά 15%. 
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Στην κατά τα ανωτέρω προεκτιµώµενη αµοιβή δεν περιλαµβάνεται η αµοιβή της 
µελέτης των Η/Μ έργων καθώς και η αµοιβή του λειτουργικού σχεδιασµού της 
εγκατάστασης, που αµείβονται ιδιαιτέρως βάσει των αντίστοιχων άρθρων. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.4  Αποχέτευση οµβρίων 

4.1  Μελέτη εσωτερικού δικτύου οµβρίων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης εσωτερικού 
δικτύου οµβρίων υπολογίζεται συναρτήσει της µελετώµενης έκτασης βάσει του 
τύπου: 

Α=7000 • F 2/3 • τκ 

όπου F: η αποχετευόµενη έκταση σε εκτάρια  

Εφόσον τµήµα του δικτύου διέρχεται υψοµετρικά κάτω από τη στάθµη υπόγειου 
υδροφορέα τότε η αµοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 • L) • τκ, όπου L το 
συνολικό µήκος του υπόψη δικτύου σε µέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων 
µελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ. 

    

4.2  Μελέτη κύριων συλλεκτήρων οµβρίων και διευθέτησης ρεµάτων εντός 
αστικών περιοχών  

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης κυρίων 
συλλεκτήρων οµβρίων, οποιουδήποτε είδους διατοµής, ή διευθέτησης ρεµάτων 
εντός αστικών περιοχών υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους, βάσει του τύπου: 

τκ
β
xLx

L

A
3

=
 

όπου L: το µήκος του συλλεκτήρα ή ρέµατος σε µ 

 β συντελεστής ως εξής: 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≤ 2,00µ β=750 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 4,00µ β=1.100 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 6,00µ β=1.500 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 8,00µ β=2.250 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης 15,00 µ β=3.350 

 για ελεύθερο άνοιγµα συλλεκτήρα ή διευθέτησης ≥ 20,0 µ β=3.750 

Για ενδιάµεσες τιµές ανοίγµατος συλλεκτήρα ο β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή. 

Σε περίπτωση µεταβαλλόµενων διατοµών µε επί µέρους µήκη Li και συντελεστές 

βi  υπολογίζεται  ο µέσος β: β = 
Li

iLi

Σ

Σ β
 

Εφόσον τµήµα του συλεκτήρα διέρχεται υψοµετρικά κάτω από τη στάθµη 
υπόγειου υδροφορέα τότε η αµοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20xL) x τ.κ., 
όπου L το συνολικό µήκος του υπόψη συλεκτήρα σε µέτρα, για την κάλυψη των 
απαραίτητων µελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ. 
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4.3  Μελέτη διευθέτησης ρεµάτων εκτός αστικών περιοχών µε ανοικτή 
επενδεδυµένη διατοµή. 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης διευθέτησης 
ρεµάτων εκτός αστικών περιοχών µε ανοικτή επενδεδυµένη διατοµή, ανεξάρτητα 
από το υλικό της επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένης της µελέτης των αναβαθµών 
που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και µήκος στέψης 
αναβαθµού, υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους διευθέτησης και της λεκάνης 
απορροής βάσει του τύπου: 

Α= 2.200 •  (5+ 20 • L 2/3 +2.5 • F1/3 ) • τκ 

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόµετρα (χλµ2) 

 L: το µήκος της διευθέτησης σε χλµ. 

 

4.4  Μελέτη διευθέτησης ρεµάτων εκτός αστικών περιοχών µε ανεπένδυτη 
διατοµή 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης διευθέτησης 
ρεµάτων εκτός αστικών περιοχών µε ανοικτή ανεπένδυτη διατοµή, 
συµπεριλαµβανοµένης της µελέτης των αναβαθµών που τυχόν θα απαιτηθούν, 
για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και µήκος στέψης αναβαθµού  υπολογίζεται 
συναρτήσει του µήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του τύπου: 

Α=1000 (5+20 • L2/3 +2,5 • F1/3 ) • τκ 

όπου F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόµετρα (χλµ2) 

 L: το µήκος της διευθέτησης σε χλµ 

 

Άρθρο Y∆Ρ.5  Ύδρευση 

5.1 Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει της υδρευόµενης έκτασης βάσει του 
τύπου: 

Α= 5500 • F 2/3 • τκ 

Όπου F: η υδρευόµενη έκταση σε εκτάρια 

Εφόσον τµήµα του δικτύου διέρχεται υψοµετρικά κάτω από τη στάθµη υπόγειου 
υδροφορέα τότε η αµοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20xL) x τ.κ., όπου L το 
συνολικό µήκος του υπόψη δικτύου σε µέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων 
µελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ. 

 

5.2  Μελέτη αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (A) για την εκπόνηση µελέτης αγωγού 
εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους του 
αγωγού και της εσωτερικής διαµέτρου βάσει του τύπου: 

A=(8D 1/2 + β / L 1/3) • L • τκ 

όπου L: το µήκος του αγωγού σε µέτρα 

 D: η διάµετρος του αγωγού σε µέτρα  

 β συντελεστής έως εξής: 

για αγωγό διαµέτρου ≤ D250χλσ. β=40 

για αγωγό διαµέτρου D500 χλσ. β=75 
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για αγωγό διαµέτρου D900 χλσ. β=250 

για αγωγό διαµέτρου D1200 χλσ β=400 

για αγωγό διαµέτρου D1500 χλσ β=600 

για αγωγό διαµέτρου ≥ D2000 χλσ β=800 

Για ενδιάµεσες τιµές διαµέτρων ο συντελεστής β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή 

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαµέτρου η αµοιβή υπολογίζεται ως 
ανωτέρω για έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

Προκειµένου για αγωγό µε επιµέρους τµήµατα διαφορετικών διαµέτρων:  Α = ΣAi, 
όπου Ai = (8Di 1/2+βi/Li 1/3)Li 

Εφόσον τµήµα του αγωγού διέρχεται υψοµετρικά κάτω από τη στάθµη υπόγειου 
υδροφορέα τότε η αµοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20xL) x τ.κ., όπου L το 
συνολικό µήκος του υπόψη αγωγού σε µέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων 
µελετών αντιστήριξης, έλεγχο υδάτων κ.λπ. 

5.3  Μελέτη υποθαλάσσιου αγωγού µεταφοράς 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (A) για την εκπόνηση µελέτης 
υποθαλάσσιου αγωγού µεταφοράς υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους του 
αγωγού µε βάση τον τύπο:   

A = (35D1/2 + 1,20 • β) • L3/4 • τκ  

όπου  L το µήκος του αγωγού σε µέτρα,  

 β συντελεστής ως εξής:  

 για αγωγούς διαµέτρου  ≤ D 250 χλσ β=150 

 για αγωγούς διαµέτρου D500 χλσ β=250 

 για αγωγούς διαµέτρου D900 χλσ β=350 

 για αγωγούς διαµέτρου ≥  D1200 χλσ β=400 

Για ενδιάµεσες τιµές διαµέτρων ο συντελεστής β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή 

Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαµέτρου η αµοιβή υπολογίζεται ως 
ανωτέρω για έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 

Περιλαµβάνονται οι εργασίες καθέλκυσης, πόντισης   και θωράκισης στις ζώνες 
θραύσης, καθώς και η υδραυλική και στατική µελέτη του φρεατίου φόρτισης που 
τυχόν θα απαιτηθεί για την λειτουργία των αγωγών. 

5.4  Μελέτη δεξαµενής ύδρευσης από οπλισµένο σκυρόδεµα 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση µελέτης δεξαµενής 
ύδρευσης από οπλισµένο σκυρόδεµα υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου της 
δεξαµενής βάσει του τύπου: 

Α = 200 • V2/3 • τκ 

όπου: V: ο όγκος της δεξαµενής σε µ3 

5.5   Μελέτη έργων αντλιοστασίου ύδρευσης 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης 
αντλιοστασίου ύδρευσης, η οποία περιλαµβάνει πλήρη υδραυλικό σχεδιασµό και 
διαστασιολόγηση υγρών και ξηρών θαλάµων, καθορισµό διαστάσεων και 
σταθµών λειτουργίας, καθώς και µελέτη ανωδοµής, στην οποία θα υπάρχουν οι 
απαραίτητες προβλέψεις για την ορθή εγκατάσταση του πάσης φύσεως 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς όµως να περιλαµβάνεται η 
ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του πάσης φύσεως Η/Μ εξοπλισµού που 
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εγκαθίσταται, υπολογίζεται συναρτήσει της επιφάνειας κάλυψης του 
αντλιοστασίου  βάση του τύπου: 

Α=150 • F • τκ 

όπου F: επιφάνεια κάλυψης σε τετραγωνικά µέτρα (µ2) 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις, η αµοιβή προσαυξάνεται 
κατά 30%  

5.6  Μελέτη υδατόπυργου 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης 
υδατόπυργου  υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου του υδατόπυργου βάση του 
τύπου: 

Α = 650 • V 0,60 • τκ 

όπου: V: ο όγκος του υδατοπύργου σε µ3 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις, η αµοιβή προσαυξάνεται 
κατά 30%. 

5.7  Μελέτη διυλιστηρίων νερού 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης έργων 
πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας νερού, η οποία περιλαµβάνει: 

  σχεδιασµό και διαστασιολόγηση του συνόλου των έργων που αφορούν την 
γραµµή νερού, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα έργα εισόδου, 
προεπεξεργασίας, µέτρησης και  µερισµού παροχής σε οποιοδήποτε στάδιο 
επεξεργασίας της γραµµής νερού, εγκαταστάσεις διόρθωσης pH (δεξαµενή 
ή κτίριο) αν απαιτείται, δεξαµενών ταχείας ανάµιξης, δεξαµενών 
κροκίδωσης, δεξαµενών διύλισης µε άµµο, δεξαµενών αποθήκευσης, 
δεξαµενών τελικής απολύµανσης ανεξάρτητα από είδος της απολύµανσης 
που θα επιλεγεί και έργα εξόδου,  

  σχεδιασµό και διαστασιολόγηση των έργων που αφορούν την γραµµή ιλύος, 
και την γραµµή του νερού έκπλυσης,  

  µελέτη των πάσης φύσεως βοηθητικών έργων εξυπηρέτησης της 
εγκατάστασης, πλην του ηλεκτροµηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισµού, 

υπολογίζεται συναρτήσει της δυναµικότητας της εγκατάστασης (ισοδύναµο 
πληθυσµό), βάσει του τύπου: 

Α = β x ΣΙi 
0,60 x σ x ρ x κ x τκ 

όπου:  

ΣΙi  = Ι + ΣΚi 

Ι :  ο ισοδύναµος πληθυσµός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από την 
εγκατάσταση κατά την χρονική περίοδο της µέγιστης αιχµής.  

Κ:  Ο ανηγµένος πληθυσµός που αντιστοιχεί σε µονάδες µαζικής ζήτησης 
νερού, που δεν συνδέονται γραµµικά µε πληθυσµό, και προβλέπεται να 
εξυπηρετηθούν από την µελετώµενη εγκατάσταση. Ο ανηγµένος 
πληθυσµός Κ θα υπολογίζεται ως εξής : 

K = Q / 0,200  

όπου : 

Q, η µέση ηµερήσια παροχή ζήτησης νερού της υπόψη µονάδας, σε 
κ.µ./ηµέρα 

ΣΚi : To άθροισµα των επιµέρους ανηγµένων πληθυσµών, όλων των 
επιµέρους µονάδων µαζικής ζήτησης νερού 
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β :  συντελεστής που αφορά το µέγεθος της εγκατάστασης, ο οποίος 
παίρνει τις ακόλουθες τιµές : 

β = 320, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό ≤10.000 

β = 285, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό =40.000 

β = 250, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό =100.000 

β = 210, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό =500.000 

β = 170, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό ≥1.000.000 

Για ενδιάµεσους ισοδύναµους πληθυσµούς,  το β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή. 

σ :  συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει   
τις ακόλουθες τιµές : 

σ =  0,80 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου (φίλτρα υπό 
πίεση) , µικρής ή µέσης δυναµικότητας. 

σ = 1,10 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου (φίλτρα υπό 
πίεση) µεγάλης δυναµικότητας, άνω των 5.000 κ.µ. ανά ηµέρα.. 

σ = 1,70 όταν πρόκειται για εγκατάσταση βραδυδιυλιστηρίου  

ρ :  συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά η απαίτηση κάλυψης των δεξαµενών ταχείας ανάµιξης, 
κροκίδωσης, καθίζησης και διύλισης, λόγω ιδιαίτερα χαµηλών ή 
ιδιαίτερα υψηλών θερµοκρασιών,  ο οποίος παίρνει   τις ακόλουθες 
τιµές : 

ρ = 1,00 όταν δεν απαιτείται η κάλυψη των δεξαµενών.  

ρ = 1,15 όταν απαιτείται η κάλυψη των δεξαµενών µε οποιοδήποτε 
υλικό, 

κ :  συντελεστής απαίτησης πρόσθετων έργων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά η προσθήκη διάταξης περαιτέρω επεξεργασίας µείωσης 
φορτίου λόγω κακής ποιότητας νερού εισόδου,  ο οποίος παίρνει τις 
ακόλουθες τιµές: 

κ =  1,00 όταν δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα. 

κ =  1,15 όταν απαιτείται ιδιαίτερος τύπος δεξαµενών καθίζησης, πέραν 
της στατικής δεξαµενής και παράλληλα απαιτείται περαιτέρω 
επεξεργασία µείωσης φορτίου. 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις η συνολική αµοιβή 
προσαυξάνεται κατά 15%. 

Στην κατά τα ανωτέρω προεκτιµώµενη αµοιβή δεν περιλαµβάνεται η αµοιβή της 
µελέτης των Η/Μ έργων καθώς και η αµοιβή του λειτουργικού σχεδιασµού της 
εγκατάστασης, που αµείβονται ιδιαιτέρως βάσει των αντίστοιχων άρθρων. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.6     Υδραυλικές σήραγγες και µικροσήραγγες 
και ειδικά φρέατα πτώσης 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης υδραυλικών 
σηράγγων υπολογίζεται  συναρτήσει του µήκους της  σήραγγας βάσει του τύπου: 

Α=(30D1/2 +β) • L3/4 • τκ 

Όπου L: το µήκος της σήραγγας σε µέτρα 

 D: η εσωτερική διάµετρος της σήραγγας σε µέτρα 



 82

  β συντελεστής έως εξής: 

   για σήραγγα διαµέτρου ≤ D500 χλσ. β=250 

  για σήραγγα διαµέτρου D1000 χλσ. β=450 

  για σήραγγα διαµέτρου D1500 χλσ. β=550 

  για σήραγγα διαµέτρου D2000 χλσ. β=650 

  για σήραγγα διαµέτρου D3000 χλσ. β=800 

  για σήραγγα διαµέτρου D4000 χλσ. β=900 

  για σήραγγα διαµέτρου ≥ D5000 χλσ. 

  καθώς και για περιπτώσεις ειδικών φρεάτων πτώσης, 

  ανεξαρτήτως της διαµέτρου του φρέατος  β=950 

Για ενδιάµεσες τιµές διαµέτρων (πλην της περίπτωσης ειδικών φρεάτων 
πτώσεως) ο συντελεστής β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή. 

Στην ανωτέρω τιµή Α περιλαµβάνονται ανοιγµένα η αµοιβή για τη µελέτη όλων των 
αναγκαίων τεχνικών έργων και αγωγών. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.7   Εγγειοβελτιωτικά  έργα 

7.1  Μελέτη αρδευτικού δικτύου, αποστραγγιστικού δικτύου και δικτύου 
αγροτικής οδοποιίας 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης αρδευτικού 
δικτύου, αποστραγγιστικού δικτύου και δικτύου αγροτικής οδοποιίας υπολογίζεται 
συναρτήσει της αρδευόµενης έκτασης εντός της περιµέτρου της µελετώµενης  
περιοχής µε βάση τον τύπο: 

Α=β • F • τκ 

όπου F: η έκταση του δικτύου σε στρέµµατα. 

 β συντελεστής ως εξής:  

για αρδευόµενη έκταση εντός περιµέτρου ≤ 10.000στρ. β=30 

για αρδευόµενη έκταση εντός περιµέτρου 15.000στρ.  β=25 

για αρδευόµενη έκταση εντός περιµέτρου 25.000στρ. β=22 

για αρδευόµενη έκταση εντός περιµέτρου 35.000στρ.  β=20 

για αρδευόµενη έκταση εντός περιµέτρου ≥ 100.000 στρ. β=15 

στην περίπτωση ενδιάµεσων εκτάσεων ο β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή. 

Στην περίπτωση που δεν εκπονείται η µελέτη της αγροτικής οδοποιίας ο β 
µειώνεται κατά 5%. 

Στην περίπτωση που δεν εκπονείται η µελέτη του αποστραγγιστικού δικτύου ο β 
µειώνεται κατά 15%. 

Στην περίπτωση που δεν εκπονούνται µελέτες αγροτικές οδοποιίας και 
αποστραγγιστικού δικτύου ο β µειώνεται κατά 20%. 

7.2  Μελέτη έργων προσαγωγής αρδευτικών δικτύων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης έργων 
προσαγωγής αρδευτικών δικτύων  (σωλήνων ή διωρύγων) από την υδροληψία 
έως την κεφαλή του αρδευτικού δικτύου διανοµής υπολογίζεται συναρτήσει του 
µήκους βάσει του τύπου: 
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Α=
3/1

L

β
 • L • τκ 

όπου  L: το µήκος των έργων προσαγωγής σε µέτρα. 

 β συντελεστής ως εξής: 

 για εµβαδόν περιµέτρου αρδευτικού δικτύο    ≤ 10.000στρ. β=300 

 για εµβαδόν περιµέτρου αρδευτικού δικτύου 20.000στρ  β=475 

 για εµβαδόν περιµέτρου αρδευτικού δικτύου 30.000στρ.  β=675 

 για εµβαδόν περιµέτρου αρδευτικού δικτύου ≥100.000στρ.  β=750  

Για ενδιάµεσες εκτάσεις ο β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή 

7.3    Μελέτη ρουφρακτών και έργων υδροληψίας µε µικρά φράγµατα   

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης έργων 
Πολιτικού Μηχανικού ρουφρακτών και έργων υδροληψίας µε µικρά φράγµατα 
υπολογίζεται συναρτήσει της φρασσόµενης επιφάνειας βάσει του τύπου: 

Α=800 • F • τκ 

όπου  F η φρασσόµενη επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα (µ2) 

7.4  Μελέτη ακάλυπτων δεξαµενών αρδευτικού δικτύου 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης ακάλυπτων 
δεξαµενών αρδευτικού δικτύου υπολογίζεται συναρτήσει του ωφέλιµου όγκου 
δεξαµενής, βάσει του τύπου: 

Α=250 • V½  • τκ 

όπου: V: ο όγκος της δεξαµενής σε µ3 

7.5  Μελέτη έργων αντλιοστασίου άρδευσης ή αποχέτευσης - 
αποστράγγισης  

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης 
αντλιοστασίου, η οποία περιλαµβάνει πλήρη υδραυλικό σχεδιασµό και 
διαστασιολόγηση υγρών και ξηρών θαλάµων, καθορισµό διαστάσεων και 
σταθµών λειτουργίας, καθώς και µελέτη ανωδοµής, στην οποία θα υπάρχουν οι 
απαραίτητες προβλέψεις για την ορθή εγκατάσταση του πάσης φύσεως 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς όµως να περιλαµβάνεται η 
ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του πάσης φύσεως Η/Μ εξοπλισµού που 
εγκαθίσταται, υπολογίζεται συναρτήσει της επιφάνειας κάλυψης του 
αντλιοστασίου  βάση του τύπου: 

Α=150 • F • τκ 

F: η επιφάνεια κάλυψης του αντλιοστασίου σε τετραγωνικά µέτρα (µ2) 

Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις η αµοιβή προσαυξάνεται 
κατά 30% 

7.6  Μελέτη βελτιστοποίησης αρδευτικών δικτύων, και ελέγχου αρδευτικών 
δικτύων µε εφαρµογή οποιασδήποτε αποδεκτής µεθόδου 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης 
βελτιστοποίησης αρδευτικών δικτύων, και ελέγχου αρδευτικών δικτύων µε 
εφαρµογή οποιασδήποτε αποδεκτής µεθόδου υπολογίζεται συναρτήσει της 
έκτασης µε τον τύπο: 

Α= 0,5 • F • τκ 

όπου F η ελεγχόµενη έκταση του αρδευτικού δικτύου σε στρέµµατα 
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Για βελτιστοποίηση κάθε επιπλέον γενικής διάταξης η αµοιβή καθορίζεται στο 
50% της Α 

  

Άρθρο Υ∆Ρ.8   Λιµνοδεξαµενές 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης 
λιµνοδεξαµενών υπολογίζεται συναρτήσει της χωρητικότητας της δεξαµενής 
βάσει του παρακάτω τύπου και περιλαµβάνει:  

τη µελέτη του αναχώµατος για τη δηµιουργία της λίµνης κατάκλυσης 

τη µελέτη διαµόρφωσης της λεκάνης κατάκλυσης (εκσκαφές και 
επιχώσεις) 

τη µελέτη στεγάνωσης / στράγγισης της λεκάνης κατάκλυσης στην έκταση 
που απαιτείται 

τη µελέτη των έργων υδροληψίας προς και από τη λιµνοδεξαµενή και των 
έργων υπερχείλισης  

τη µελέτη των απαιτούµενων υποστηρικτικών έργων (οδοποιίας κλπ.) και 
των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της λιµνοδεξαµενής   

τη µελέτη θραύσης του αναχώµατος και διόδευσης του πληµµυρικού 
κύµατος  

Α=β • V • τκ 

όπου β συντελεστής ως εξής: 

 για λιµνοδεξαµενές όγκου ≤100.000µ3 β=0.60 

 για λιµνοδεξαµενές όγκου 300.000µ3  β=0.40 

 για λιµνοδεξαµενές όγκου 500.000µ3 β=0.30 

 για λιµνοδεξαµενές όγκου 1.000.000µ3  β=0.25 

 για λιµνοδεξαµενές όγκου ≥1.500.000 µ3  β=0.20 

Για ενδιάµεσους όγκους λιµνοδεξαµενών το β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή 

V: η χωρητικότητα της λιµνοδεξαµενής σε µ3. 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής των έργων προσαγωγής προς τις 
λιµνοδεξαµενές υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7.2 µε ενιαίο συντελεστή 
β=300  

 

Άρθρο Υ∆Ρ.9   Χωµάτινα,  λιθόρριπτα  και φράγµατα 
βαρύτητας 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης χωµάτινων, 
λιθόρριπτων και φραγµάτων βαρύτητας υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου του 
φράγµατος µε βάση τον τύπο: 

Α=( β + 500 • Q/V) • V • ρ • τκ 

όπου Q η παροχή σχεδιασµού του υπερχειλιστή σε µ3/δλ. 

 V ο όγκος του φράγµατος σε µ3.   και 

όπου β συντελεστής ως εξής: 

 για φράγµατα όγκου ≤ 500.000µ3    β=0,8 

 για φράγµατα όγκου 1.000.000µ3   β=0,55 
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 για φράγµατα όγκου 1.500.000µ3   β=0,40  

 για φράγµατα όγκου 2.000.000µ3   β=0,35  

 για φράγµατα όγκου ≥ 5.000.000µ3    β=0,25 

Για ενδιάµεσους όγκους φραγµάτων ο β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή. 

Όπου: ρ συντελεστής ως εξής:  

για φράγµατα αναχωµατικού τύπου (χωµάτινα, λιθόρριπτα) ρ=1,00 

για φράγµατα µε ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα   ρ=1,10 

για φράγµατα βαρύτητας    ρ=1,20 

Στην ανωτέρω τιµή περιλαµβάνεται η αµοιβή της πλήρους µελέτης του 
φράγµατος και των συναφών έργων (εκτροπής, εκκένωσης, υδροληψίας, 
υπερχείλισης, σήραγγες, οδοί και κτίρια εξυπηρέτησης του φράγµατος, κ.λπ.) της 
µελέτης θραύσης του φράγµατος και διόδευσης του πληµµυρικού κύµατος καθώς 
και η αµοιβή της µελέτης σεισµικότητας και σεισµικής επικινδυνότητας. Στην 
ανωτέρω αµοιβή δεν περιλαµβάνεται η µελέτη των ηλεκτροµηχανολογικών 
έργων.  

 

Άρθρο Υ∆Ρ.10  ∆ιαχείριση υδατικών πόρων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης διαχείρισης 
υδατικών πόρων, υπολογίζεται ανάλογα µε τον εκτιµώµενο χρόνο απασχόλησης 
µηχανικών διάφορων ετών εµπειρίας σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4.  του 
παρόντος κανονισµού και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές όπως αυτές θα 
ορισθούν. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.11 Ανάπτυξη υδραυλικών µοντέλων σε δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης για τον έλεγχο 
υφιστάµενων δικτύων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης για την 
ανάπτυξη υδραυλικών µοντέλων για τον έλεγχο υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης 
και αποχέτευσης υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους του δικτύου το οποίο 
περιλαµβάνεται στο υδραυλικό µοντέλο βάση του τύπου: 

Α=1100 • L • τκ 

όπου L το µήκος του δικτύου σε χλµ  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η, η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τα 
κατασκευασµένα έργα, απεικόνιση του δικτύου σε ενιαίο υπόβαθρο µε βάση 
υφιστάµενα τοπογραφικά διαγράµµατα,  η χρήση λογισµικού της αποδοχής της 
Υπηρεσίας, η εισαγωγή των στοιχείων στο µοντέλο, η διαδικασία της 
βαθµονόµησης του µοντέλου / επαλήθευσης των στοιχείων που έχουν εισαχθεί 
και την επαλήθευση του µοντέλου για 6 τουλάχιστον σενάρια που θα προτείνει ο 
Μελετητής και θα αποδεχθεί η Υπηρεσία. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η 
σύνταξη προδιαγραφών για την προµήθεια των απαιτούµενων οργάνων, και 
λογισµικού. 

Στην τιµή αυτή δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση των 
απαιτουµένων για την επαλήθευση οργάνων ούτε η παροχή του λογισµικού, 
εφόσον αυτά παραδοθούν στην Υπηρεσία. 
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Άρθρο Υ∆Ρ.12  Έλεγχος διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση πλήρους µελέτης 
ενός συστήµατος ελέγχου διαρροών σε δίκτυο ύδρευσης, το οποίο περιλαµβάνει 
την ανάπτυξη συστήµατος GIS του δικτύου, ανάπτυξη υδραυλικού µοντέλου, 
επαλήθευση και επιβεβαίωση του υδραυλικού µοντέλου, διαχωρισµό ζωνών 
ελέγχου διαρροών, υποβοήθηση της υπηρεσίας στην προµήθεια και 
εγκατάσταση των οργάνων µέτρησης παροχής πίεσης και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών, και στην υποβοήθηση της υπηρεσίας στο σηµειακό εντοπισµό 
διαρροών σε ποσοστό 20% του µήκους του δικτύου, υπολογίζεται µε βάσει το 
µήκος δικτύου που εισάγεται στο  υδραυλικό µοντέλο από τον τύπο: 

Α = 2500x L • τκ 

όπου L το µήκος του δικτύου σε χλµ 

Στην παραπάνω τιµή δεν περιλαµβάνεται το µέρος του απαιτούµενου εξοπλισµού 
σε προγράµµατα (Software) και όργανα µέτρησης ή εντοπισµού διαρροών, τα 
οποία µετά το τέλος της Σύµβασης θα παραµείνουν στην υπηρεσία. Σε 
περίπτωση που οι ζητούµενες υπηρεσίες είναι µέρος των ανωτέρω η κατανοµή 
της προσήκουσας αµοιβής γίνεται ως εξής: 

• Εντοπισµός δικτύου και καταγραφή σε GIS 30% 

• ∆ηµιουργία και επαλήθευση µοντέλου  40% 

• Χωρισµός σε µόνιµες ζώνες διαρροών  15% 

• Εντοπισµός διαρροών  15% 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.13 Υδρολογική µελέτη 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση υδρολογικής 
µελέτης, εξαρτάται από την έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήθος και την 
µορφή των διαθέσιµων υδρολογικών και λοιπών γενικά στοιχείων και 
υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: 

A = 600• (1+2,5•N1+5xN2+10•N3+3F 1/3) • (1+A1+A2+0,5A3) • (τκ) 

Όπου  Ν1: το πλήθος των βροχοµετρικών σταθµών 

Ν2: το πλήθος των βροχογραφικών και σταθµηµετρικών σταθµών 

Ν3: το πλήθος των σταθµηγραφικών σταθµών  

F:  η έκταση της λεκάνης απορροής στην µελετώµενη θέση σε τ.χλµ. 

Α1, Α2 και Α3 λαµβάνουν τιµή 0 ή 1 ως εξής: 

Α1=1 όταν γίνεται χρήση εξελιγµένου υδρολογικού ή στοχαστικού 
µοντέλου σε πολλές θέσεις ταυτοχρόνως.  

Α2=1 όταν γίνεται χρήση µοντέλου συνδυασµένης διαχείρισης δύο ή 
περισσότερων πηγών νερού. 

Α3=1 όταν γίνεται εκτίµηση στερεοπαροχής  

Το πλήθος των σταθµών προσµετράται µόνο όταν τα στοιχεία είναι αξιοποιήσιµα 
(π.χ µετρήσεις στάθµης παροχής στους σταθµηγράφους) 

Στην ανωτέρω τιµή δεν περιλαµβάνεται το κόστος αγοράς πρωτογενών 
υδρολογικών στοιχείων. 
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Άρθρο Υ∆Ρ.14 Υδραυλικός έλεγχος ανοµοιόµορφης ροής 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την µελέτη υδραυλικού ελέγχου 
ανοµοιόµορφης ροής υπολογίζεται βάση του τύπου: 

Α = 60•β• (5+20•L 2/3+2,5•F 1/3) • (τκ) 

όπου: 

β = 1 για τον έλεγχο µεγάλων τεχνικών οδοποιίας, γεφυρών και οχετών 
ανοίγµατος µεγαλυτέρου ή ίσου των 6,00 µέτρων (στο µήκος που δεν 
προκύπτει η ανάγκη µελέτης έργων διευθέτησης) και τον έλεγχο 
υφιστάµενων διευθετήσεων. 

β =  2 για την υδραυλική µελέτη οριοθέτησης ρεµάτων 

β = 3 για  την  πλήρη  µελέτη  οριοθέτησης  ρεµάτων,  σύµφωνα  µε  τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πληρότητας της κείµενης νοµοθεσίας 
(Ν.3010/02). Σε περίπτωση που η πλήρης µελέτη οριοθέτησης ρεµάτων 
χρησιµοποιεί υφιστάµενη µελέτη υδραυλικού ελέγχου, τότε η τιµή του 
συντελεστή β ισούται µε β=1,50 

L: το µήκος της ελεγχόµενης κοίτης σε χιλιόµετρα 

F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόµετρα 

Για το µήκος του τµήµατος για το οποίο προκύπτουν έργα διευθέτησης η αµοιβή 
αυτού προκύπτει βάσει των διατάξεων των άρθρων 4.3, 4.4 ανάλογα και µε τη 
διατοµή διευθέτησης.  

 

Άρθρο Υ∆Ρ.15  Χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.)  

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης ΧΥΤΑ, 
υπολογίζεται βάσει της απαιτούµενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ, η οποία 
περιλαµβάνει : 

µελέτη στεγάνωσης/στράγγισης της λεκάνης εναπόθεσης, καθώς και των 
έργων τµηµατικής ή/και ολικής τελικής κάλυψης, µετά την πλήρωση του 
ΧΥΤΑ, στην έκταση που απαιτείται, 

µελέτη διαµόρφωσης της λεκάνης εναπόθεσης (εκσκαφές και επιχώσεις), 

µελέτη των έργων συλλογής και προσωρινής ή τελικής επεξεργασίας των 
στραγγισµάτων 

µελέτη των έργων αντιπληµµυρικής προστασίας της λεκάνης εναπόθεσης 
και του γηπέδου του ΧΥΤΑ, καθώς και των απαιτούµενων υποστηρικτικών 
έργων (οδοποιίας κ.λπ.) 

υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Α= (10.000 +β • V) • τκ 

όπου β συντελεστής ως εξής: 

 για Χ.Υ.Τ.Α. όγκου ≤ 50.000µ3 β=1,25 

 για Χ.Υ.Τ.Α. όγκου 200.000µ3  β=1,00 

 για Χ.Υ.Τ.Α. όγκου 750.000µ3 β=0,80 

 για Χ.Υ.Τ.Α. όγκου ≥ 1.500.000µ3  β=0,50 

Για ενδιάµεσους όγκους Χ.Υ.Τ.Α.  ο β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή. 
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V: η µικτή χωρητικότητα της λεκάνης εναπόθεσης (όγκος εδαφικών στρώσεων 
µόνωσης και στράγγισης, όγκος στρώσεων τελικής κάλυψης καθώς και µικτός 
όγκος απορριµµάτων – προσωρινής κάλυψης)  σε µ3. 

Σε περίπτωση που ο Χ.Υ.Τ.Α. προβλέπεται να παραλάβει αφυδατωµένη ιλύ από 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων, τότε η αµοιβή προσαυξάνεται 
κατά 10%.  

Στην ανωτέρω αµοιβή δεν περιλαµβάνεται η µελέτη ευστάθειας των πρανών και 
του µετωπικού αναχώµατος, καθώς και η µελέτη των Η/Μ έργων. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.16  Υδραυλικά έργα εγκατάστασης 
επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων 

 

Η ενιαία προεκτιµώµενη αµοιβή (Α) για την εκπόνηση της υδραυλικής µελέτης 
έργων εγκαταστάσεως επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων, ήτοι : 

τη µελέτη του συνόλου των έργων που αφορούν τη γραµµή επεξεργασίας 
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα έργα 
εισόδου, προεπεξεργασίας µέτρησης και µερισµού παροχής σε οποιοδήποτε 
στάδιο επεξεργασίας της γραµµής αποβλήτων, ανεξάρτητα από το είδος της 
επεξεργασίας που θα επιλεγεί, δεξαµενών ή/και λοιπών κτιριακών 
εγκαταστάσεων και την µελέτη των πάσης φύσεως βοηθητικών έργων 
εξυπηρέτησης της εγκατάστασης πλήν του Η/Μ και λοιπού εξοπλισµού, 
υπολογίζεται συναρτήσει της δυναµικότητας της εγκατάστασης,  βάσει του τύπου: 

 

Α =  0,20 [1000 + β • (V/0,2) 0,60 • κ] • τκ 

όπου:  

V η παροχή Βιοµηχανικών Αποβλήτων του 24ωρου που προβλέπεται να 
εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την χρονική περίοδο της µέγιστης 
αιχµής σε m3.  

β : συντελεστής µεγέθους της εγκαταστάσεως 

β = 120, για εγκαταστάσεις µε παροχή ≤ 200 µ3/ ηµέρα 

β = 100, για εγκαταστάσεις µε παροχή 500 µ3/ ηµέρα 

β = 80, για εγκαταστάσεις µε παροχή 1500 µ3/ ηµέρα 

β = 50, για εγκαταστάσεις µε παροχή  ≥ 5000 µ3/ ηµέρα 

Για ενδιάµεσες παροχές, το β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή.  

κ : συντελεστής εξαρτώµενος από το φορτίο εισόδου της εγκατάσταση, που 
παίρνει τις ακόλουθες τιµές : 

κ = 1,00 όταν το  COD εισόδου είναι ≤ 3000 mg/l 

κ = 1,25 όταν το  COD εισόδου είναι >3000 mg/l 

Στην κατά τα ανωτέρω προεκτιµώµενη αµοιβή δεν περιλαµβάνεται η αµοιβή της 
µελέτης των Η/Μ έργων καθώς και η αµοιβή του λειτουργικού σχεδιασµού της 
εγκατάστασης, που αµείβονται ιδιαιτέρως βάσει των αντίστοιχων άρθρων. 
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Άρθρο Υ∆Ρ.17 Έλεγχος  υδραυλικού πλήγµατος 
αρδευτικών δικτύων µε εφαρµογή 
οποιασδήποτε αποδεκτής µεθόδου  

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης ελέγχου 
υδραυλικού πλήγµατος σε υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο, µε εφαρµογή 
οποιασδήποτε αποδεκτής µεθόδου υπολογίζεται συναρτήσει της έκτασης µε τον 
τύπο: 

Α=[0,50 • F/1000] • τκ 

όπου : 

 F, η ελεγχόµενη έκταση του αρδευτικού δικτύου σε m2 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.18 Λειτουργικός σχεδιασµός εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή 
βιοµηχανικών αποβλήτων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για τον λειτουργικό σχεδιασµό 
εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων, ο 
οποίος περιλαµβάνει την µελέτη επιλογής της µεθόδου επεξεργασίας καθώς και 
λειτουργικών λεπτοµερειών της επεξεργασίας, αµείβεται βάσει του παρακάτω 
τύπου :  

Α= β • (A1 + A2) • τκ 

 

Όπου: 

Α1 η αµοιβή του µελετητή υδραυλικών έργων, όπως αυτή προκύπτει από το 
αντίστοιχο Άρθρο του παρόντος Κεφαλαίου. 

Α2 η αµοιβή του µελετητή ηλεκτροµηχανολογικών έργων, όπως αυτή 
προκύπτει από το αντίστοιχο Άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου. 

Εφ’ όσον ο λειτουργικός σχεδιασµός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
αφορά συγκεκριµένο µόνο στάδιο του συνόλου της µελέτης, τότε η ως άνω 
αµοιβή αντιστοιχίζεται στις αµοιβές Α1 και Α2 του αντιστοίχου σταδίου της 
µελέτης.  

β  συντελεστής που αφορά στο είδος της εγκατάστασης και παίρνει τις 
ακόλουθες τιµές : 

β=0,05 για εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή ακαθάρτων και  

β=0,15 για εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων. 

∆ιευκρινίζεται ότι η αµοιβή του παρόντος άρθρου αποτελεί τη συνολική αµοιβή 
των καθύλη συµµετεχουσών κατηγοριών (9), (13) και (18) του άρθρου 2 του Ν. 
3316/05. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.19  Ηλεκτροµηχανολογικά  έργα 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης Η/Μ έργων 
πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων, η οποία περιλαµβάνει : 

µελέτη των πάσης φύσεως απαιτούµενων δικτύων υποδοµής και γενικά Η/Μ 
εγκαταστάσεων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά,  δίκτυα ύδρευσης, 
βιοµηχανικού νερού, πυρόσβεσης, ηλεκτρικής διανοµής τροφοδότησης 
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συσκευών, εγκατάσταση αυτοµατισµού,  ελέγχου,  τηλεχειρισµού, 
αντλιοστάσια, αεριστήρες, αεροφυλάκια, εγκαταστάσεις απαγωγής βιοαερίου 
και κάθε άλλη αναγκαία εγκατάσταση, 

υπολογίζεται συναρτήσει της δυναµικότητας της εγκατάστασης (ισοδύναµο 
πληθυσµό),   βάσει του τύπου: 

Α = β • ΣΙi 
0,60 • σ • κ • τκ 

όπου:  

ΣΙi  = Ι + ΣΚi 

Ι : ο ισοδύναµος πληθυσµός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από την 
εγκατάσταση κατά την χρονική περίοδο της µέγιστης αιχµής.  

Κ: Ο ανηγµένος πληθυσµός που αντιστοιχεί σε µονάδες µαζικής 
παραγωγής αποβλήτων που δεν συνδέονται γραµµικά µε πληθυσµό και 
προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από την µελετώµενη εγκατάσταση. Ο 
ανηγµένος πληθυσµός Κ θα υπολογίζεται ως εξής : 

K = 50% • (Q / 0,200) + 50% • (R/0,0.65) 

όπου : 

Q, η µέση ηµερήσια παροχή αποβλήτων της υπόψη µονάδας, σε 
κ.µ./ηµέρα 

R, η µέση ηµερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου της υπόψη 
εγκατάστασης, σε όρους SS (Αιωρούµενα Στερεά), µετρούµενη 
σε χιλιόγραµµα ανά ηµέρα. 

ΣΚi : To άθροισµα των επιµέρους ανηγµένων πληθυσµών, όλων των 
επιµέρους µονάδων µαζικής παραγωγής αποβλήτων 

 

β : συντελεστής που αφορά το µέγεθος της εγκατάστασης, ο οποίος παίρνει 
τις ακόλουθες τιµές : 

                β = 400 για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό ≤ 3.000 

β = 320, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = 10.000 

β = 285, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό =40.000 

β = 250, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό =100.000 

β = 210, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό =500.000 

β = 190, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό ≥1.000.000 

Για ενδιάµεσους ισοδύναµους πληθυσµούς,  ο β υπολογίζεται µε 
γραµµική παρεµβολή.  

 

σ : συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει   
τις ακόλουθες τιµές : 

σ = 0,35 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία 
υπερισχύουν οι φυσικές µέθοδοι επεξεργασίας ή υπάρχει ταύτιση 
των εγκαταστάσεων αερισµού και καθίζησης, ενώ παράλληλα 
απουσιάζει η γραµµή επεξεργασίας της ιλύος. 

σ = 1,00 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία δεν 
απαιτείται εγκατάσταση χώνευσης της ιλύος. 

σ = 1,40 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία απαιτείται 
και εγκατάσταση χώνευσης της ιλύος. 
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κ : συντελεστής απαίτησης τριτοβάθµιας επεξεργασίας, όπως ενδεικτικά 
αλλά όχι περιοριστικά, η απαίτηση δεξαµενής ή διάταξης µετααερισµού, και 
η εγκατάσταση µείωσης φορτίου µε φίλτρανση ή άλλη µέθοδο, που παίρνει 
τις ακόλουθες τιµές : 

κ = 1,00 όταν δεν απαιτείται τριτοβάθµια επεξεργασία 

κ = 1,15 όταν απαιτείται τριτοβάθµια επεξεργασία  

 

Άρθρο Υ∆Ρ.20  Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις  
αντλιοστασίων αποχέτευσης – 
αποστράγγισης 

Η ενιαία τιµή προεκτιµωµένης αµοιβής για την εκπόνηση των µελετών Η/Μ 
εγκαταστάσεων αντλιοστασίου λυµάτων ή αποστράγγισης που περιλαµβάνει 
Υδραυλικά, Ανυψωτικά, Εσχαρισµό, ∆οκούς έµφραξης, Ηλεκτρικά – 
Αυτοµατισµούς, Τηλεπικοινωνίες και λοιπές κύριες ή και βοηθητικές 
εγκαταστάσεις υπολογίζεται µε βάση την ακόλουθη σχέση: 

Α = [α  +  (Q • H)0,84 ] • λ • τκ 

όπου: Q η παροχή του αντλιοστασίου σε µ3/ώρα (χωρίς εφεδρεία). 

 H το µανοµετρικό ύψος σε µ  

 α συντελεστής εξαρτώµενος από το γινόµενο QxH 

  α = 3000 για Q•H ≤ 2.000 

  α = 0 για Q•H ≥ 10.000 

 Για ενδιάµεσες τιµές το α υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή 

 λ συντελεστής εξαρτώµενος από το είδος της εγκατάστασης 

 λ = 1,00 για το σύνολο των εγκαταστάσεων 

 λ = 0,37 για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (αντλίες, δικλείδες κλπ) 

 λ = 0,11 για τις εγκαταστάσεις εσχαρισµού κλπ έργων ανάντη 

 λ = 0,04 για τις ανυψωτικές εγκαταστάσεις 

λ= 0,40 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποσταθµό (Υ/Σ),   
τηλεπικοινωνίες και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.  

                         λ= 0,08 για τις εγκαταστάσεις αυτοµατισµού και τηλεελεγχου – 
τηλεχειρισµού. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.21  Ηλεκτροµηχανολογικές  εγκαταστάσεις 
αντλιοστασίων ύδρευσης – άρδευσης  

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση των µελετών Η/Μ 
εγκαταστάσεων κάθε αντλιοστασίου ύδρευσης ή άρδευσης που περιλαµβάνει 
υδραυλικές εγκαταστάσεις, ανυψωτικές εγκαταστάσεις, εσχαρισµό, δοκούς 
έµφραξης, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοµατισµούς, τηλεπικοινωνίες – 
τηλεχειρισµό και λοιπές κύριες ή βοηθητικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται µε βάση 
την ακόλουθη σχέση: 

Α = [α  +  (Q • H)0,84 ] • λ • τκ 

όπου: Q η παροχή του αντλιοστασίου σε µ3/ώρα (χωρίς εφεδρεία). 

 H το µανοµετρικό ύψος σε µ  

 α συντελεστής εξαρτώµενος από το γινόµενο Q•H 
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  α = 3000 για Q•H ≤ 2.000 

  α = 0 για Q•H ≥ 10.000 

 Για ενδιάµεσες τιµές το α υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή 

 λ συντελεστής εξαρτώµενος από το είδος της εγκατάστασης 

 λ = 1,00 για το σύνολο των εγκαταστάσεων 

 λ = 0,38 για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (αντλίες, δικλείδες κλπ) 

 λ = 0,10 για τις εγκαταστάσεις εσχαρισµού κλπ έργων ανάντη 

 λ = 0,04 για τις ανυψωτικές εγκαταστάσεις 

        λ = 0,05 για τις εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα 

λ= 0,36 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποσταθµό (Υ/Σ),   
τηλεπικοινωνίες και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.  

                         λ= 0,07 για τις εγκαταστάσεις αυτοµατισµού και τηλεελεγχου – 
τηλεχειρισµού. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.22      Ηλεκτροµηχανολογικές   εγκαταστάσεις 
θυροφραγµάτων 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση της Η/Μ µελέτης 
θυροφράγµατος (µηχανολογική, ηλεκτρολογική, αυτοµατισµού) υπολογίζεται από 
την ακόλουθη σχέση: 

A= [α + β • F • σ] • τκ   όπου: 

α =   5000 για τοξωτά θυροφράγµατα και  

        3000 για επίπεδα θυροφράγµατα 

        1000 για βιοµηχανικά θυροφράγµατα 

F η επιφάνεια του θυροφράγµατος σε µ2  ή η διατοµή της τάφρου 

β : συντελεστής που αφορά το είδος του θυροφράγµατος, ο οποίος παίρνει  τις 
ακόλουθες τιµές 

 β = 350 όταν πρόκειται για τοξωτά ή επίπεδα θυροφράγµατα  

 β =  80 όταν πρόκειται για βιοµηχανικά θυροφράγµατα 

σ : συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει   τις 
ακόλουθες τιµές : 

σ = 0,80 όταν πρόκειται για εγκατάσταση κινήσεως χωρίς εξωτερική πηγή 
ενέργειας 

σ = 1,0 όταν πρόκειται για εγκατάσταση κινήσεως µε εξωτερική πηγή ενέργειας 
(π.χ. ηλεκτρικός κινητήρας, υδραυλική εγκατάσταση) 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.23    Υδραυλικό πλήγµα αντλιοστασίου 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση µελέτης υδραυλικού 
πλήγµατος υπάρχοντος αντλιοστασίου µε εφαρµογή οποιασδήποτε αποδεκτής 
µεθόδου υπολογίζεται βάσει του τύπου :  

Α = [1000 + σ • L] • τκ    

Όπου:  σ = το πλήθος των καταθλιπτικών αγωγών και 

   L = το µήκος του µακρύτερου καταθλιπτικού αγωγού σε µ 
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Άρθρο Υ∆Ρ.24   Καθοδική προστασία 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για τις µετρήσεις και την εκπόνηση 
µελέτης καθοδικής προστασίας (υπογείων µεταλλικών αγωγών, δεξαµενών, 
κ.λπ.) υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: 

Α = F • σ • L/1000 • τκ 

Όπου: 

F η επιφάνεια του προστατευµένου αντικειµένου (σωλήνα, δεξαµενή 
κ.λπ.) σε µ2 

L  το µήκος του προστατευόµενου αγωγού σε µέτρα (µ) 

σ : συντελεστής αναλόγως της διατοµής, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες 
τιµές : 

 σ = 1,2 για διάµετρο < από DN 150 

 σ = 1,0 για διάµετρο µεταξύ DN 150 και DN 2000   

  σ = 0,8 για διάµετρο > από  DN 2000     

 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.25   Ηλεκτροµηχανολογικά  έργα φράγµατος 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελετών Η/Μ έργων 
φράγµατος πλην θυροφραγµάτων και συστήµατος ελέγχου υπολογίζεται µε τον 
τύπο: 

Α=0.03 (β+500•Q/V) • V  • τκ 

Όπου: Q η παροχή σχεδιασµού του υπερχειλιστή σε µ3/δλ. 

           V ο όγκος του φράγµατος σε µ3 

           β συντελεστής ως εξής: 

Για φράγµατα όγκου έως 500.000µ3  β=0,8 

Για φράγµατα όγκου 1.000.000µ3   β=0,55 

Για φράγµατα όγκου 1.500.000µ3   β=0,40 

Για φράγµατα όγκου 2.000.000µ3   β=0,35 

Για φράγµατα όγκου άνω των 5.000.000µ3 β=0,25 

Για ενδιάµεσους όγκους φραγµάτων ο β προκύπτει από γραµµική παρεµβολή. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.26   Εγκαταστάσεις συστήµατος ελέγχου, 
µετρήσεως και καταγραφής σε φράγµα 

Η ενιαία τιµή προεκτιµωµένης αµοιβής για την εκπόνηση µελέτης εγκαταστάσεως 
συστήµατος ελέγχου, µετρήσεως και καταγραφής των απαιτούµενων στοιχείων 
για τη λειτουργία φράγµατος, µεταφοράς των δεδοµένων και ελέγχου -
επεξεργασίας αυτών και τις αναγκαίες βοηθητικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται µε 
βάση τον κατωτέρω τύπο: 

Α = [1000 + 10 • Σ] • τκ 

Όπου:  

 Σ το πλήθος των σηµείων που ελέγχονται 
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Άρθρο Υ∆Ρ.27      Ηλεκτροµηχανολογικά έργα 

                               διυλιστηρίων νερού 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης έργων 
πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας νερού, η οποία περιλαµβάνει: 

   - µελέτη των πάσης φύσεως απαιτούµενων δικτύων υποδοµής και γενικά 
Η/Μ έργων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά το δίκτυο ύδρευσης, 
δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο νερού έκπλυσης, δίκτυο δοσοµέτρησης 
χηµικών, δίκτυο εκκένωσης, ηλεκτρικά δίκτυα, δίκτυα αυτοµατισµού,  
ελέγχου, τηλεχειρισµού και κάθε άλλης εγκατάστασης. 

   - µελέτη Η/Μ περιβάλλοντος χώρου, 

        υπολογίζεται συναρτήσει της δυναµικότητας της εγκατάστασης (ισοδύναµο 
πληθυσµό),  βάσει του τύπου: 

         Α=β • ΣΙi
0,60 • σ • κ • τκ 

Όπου: 

         ΣΙi = I + Σκi  

I:     Ο ισοδύναµος πληθυσµός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί κατά τη 

χρονική περίοδο της µέγιστης αιχµής. 

κ:     Ο ανηγµένος πληθυσµός που αντιστοιχεί σε µονάδες µαζικής ζήτησης 

νερού, που δεν συνδέονται γραµµικά µε πληθυσµό και προβλέπεται να 

εξυπηρετηθούν από την µελετώµενη εγκατάσταση. Ο ανηγµένος πληθυσµός κ θα 

υπολογίζεται ως εξής: 

           κ = Q / 0,200 

Όπου:  

Q, η µέση ηµερήσια παροχή ζήτησης νερού της υπόψη µονάδας, σε κ.µ./ηµέρα 

Σki: Το άθροισµα των επιµέρους ανηγµένων πληθυσµών, όλων των επιµέρους 

µονάδων µαζικής ζήτησης νερού. 

β: συντελεστής που αφορά το µέγεθος της εγκατάστασης, ο οποίος παίρνει τις 

ακόλουθες τιµές: 

β=320, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό ≤ 10.000 

β=285, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = 40.000 

β=250, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = 100.000 

β=210, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = 500.000 

β=170, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό ≥ 1.000.000 

Για ενδιάµεσους ισοδύναµους πληθυσµούς, το β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή. 

 



 95

σ: συντελεστής  που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει τις 
ακόλουθες τιµές: 

σ= 0,50 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου (φίλτρα υπό 
πίεση), µικρή ή µέσης δυναµικότητας. 

σ= 0,90 όταν πρόκειται για εγκατάσταση ταχυδιυλιστηρίου (φίλτρα υπό 
πίεση), µεγάλης δυναµικότητας, άνω των 5.000 κ.µ. ανά ηµέρα. 

σ= 1,20 όταν πρόκειται για εγκατάσταση βραδυδιυλιστηρίου. 

κ: συντελεστής απαίτησης πρόσθετων έργων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι 
περιοριστικά η προσθήκη διάταξης περαιτέρω επεξεργασίας, µείωσης φόρτου 
λόγω κακής ποιότητας νερού εισόδου, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιµές: 

κ=1,00 όταν δεν απαιτούνται πρόσθετα έργα. 

κ=1,15 όταν απαιτείται ιδιαίτερος τύπος δεξαµενών καθίζησης, πέραν της 
στατικής δεξαµενής και παράλληλα απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία 
µείωσης φόρτου. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.28  Τηλεµετρία και τηλέλεγχος διαρροών σε 
δίκτυα ύδρευσης 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση πλήρους µελέτης 
ενός συστήµατος τηλεµετρίας και τηλελέγχου το οποίο περιλαµβάνει την 
εγκατάσταση των οργάνων µέτρησης παροχής, πίεσης, των δικτύων µεταφοράς 
και του κεντρικού συστήµατος ελέγχου  υπολογίζεται µε βάσει τον ακόλουθο 
τύπο: 

Α=(1.000 • L) • τκ 

Όπου  L το µήκος του δικτύου σε χιλιόµετρα. 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.29 Ηλεκτροµηχανολογικές  εγκαταστάσεις 
χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.)  

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης ΧΥΤΑ, 
υπολογίζεται βάσει της απαιτούµενης χωρητικότητας του ΧΥΤΑ και περιλαµβάνει 
την µελέτη των έργων ύδρευσης, πυρόσβεσης, διαχείρισης και απαγωγής 
βιοαερίου και βιοµηχανικού νερού και Η/Μ Έργων επεξεργασίας αποβλήτων: 

Η αµοιβή Α υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Α= (3.000 +β • V) • τκ 

όπου β   συντελεστής ως εξής: 

 για Χ.Υ.Τ.Α. όγκου µέχρι 50.000 µ3 β=0,30 

 για Χ.Υ.Τ.Α. όγκου 200.000 µ3 β=0,25 

 για Χ.Υ.Τ.Α. όγκου 750.000 µ3 β=0,20 

 για Χ.Υ.Τ.Α. όγκου ≥ 1.500.000 µ3 β=0,125 

Για ενδιάµεσους όγκους Χ.Υ.Τ.Α.  το β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή. 

V: η µικτή χωρητικότητα της λεκάνης εναπόθεσης (όγκος εδαφικών 
στρώσεων µόνωσης και στράγγισης, όγκος στρώσεων τελικής κάλυψης 
καθώς και µικτός όγκος απορριµµάτων – προσωρινής κάλυψης)  σε µ3. 
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Σε περίπτωση που ο Χ.Υ.Τ.Α. προβλέπεται να παραλάβει αφυδατωµένη ιλύ από 
εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων, τότε η αµοιβή προσαυξάνεται κατά 
10% 

 

Άρθρο Υ∆Ρ.30 Ηλεκτροµηχανολογικές   εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων  

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση µελέτης Η/Μ έργων 
πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων, η οποία περιλαµβάνει : 

τη µελέτη του συνόλου των έργων που αφορούν την γραµµή επεξεργασίας 
βιοµηχανικών αποβλήτων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα έργα 
εισόδου, προεπεξεργασίας µέτρησης και µερισµού παροχής σε οποιοδήποτε 
στάδιο επεξεργασίας της γραµµής, ανεξάρτητα από το είδος της επεξεργασίας 
που θα επιλεγεί, δεξαµενών ή/και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων και την 
µελέτη των πάσης φύσεως απαιτούµενων υδραυλικών δικτύων υποδοµής και 
λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων υπολογίζεται συναρτήσει της δυναµικότητας 
της εγκατάστασης  βάσει του τύπου: 

Α = [1000 + β • (V/0,2) 0,60 • κ] • τκ 

όπου:  

V η παροχή Βιοµηχανικών Αποβλήτων του 24ωρου που προβλέπεται να 
εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την χρονική περίοδο της µέγιστης 
αιχµής σε µ3.  

β : συντελεστής µεγέθους της εγκαταστάσεως 

β = 120, για εγκαταστάσεις µε παροχή ≤ 200 µ3/ ηµέρα 

β = 100, για εγκαταστάσεις µε παροχή 500 µ3/ ηµέρα 

β = 80, για εγκαταστάσεις µε παροχή 1500 µ3/ ηµέρα 

β = 50, για εγκαταστάσεις µε παροχή  ≥ 5000 µ3/ ηµέρα 

Για ενδιάµεσες παροχές, το β υπολογίζεται µε γραµµική 
παρεµβολή.  

κ : συντελεστής εξαρτώµενος από το φορτίο εισόδου της εγκατάστασης που 
παίρνει τις ακόλουθες τιµές  

κ = 1,00 όταν  το COD εισόδου είναι ≤ 3.000 mg/l  

  κ = 1,25 όταν το COD εισόδου είναι > 3.000 mg/l   

                        (COD: Chemical Oxygen Demand) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Άρθρο ΠΕΡ.1 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

 

1. Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στον καθορισµό της ενιαίας τιµής 
προεκτιµώµενης αµοιβής περιβαλλοντικών µελετών, όπως αυτές αναφέρονται 
στην κατηγορία 27 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005 
(ΦΕΚ 42Α). Ειδικότερα, στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος 
κεφαλαίου ανήκουν: 

α) οι µελέτες εκείνες που απαιτούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, όπως αυτή καθορίζεται στην µε 
α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µε 
θέµα «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και 
Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 
4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» 
(ΦΕΚ 332Β), οι οποίες, σύµφωνα µε το στάδιο της διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά το οποίο εκπονούνται, αντιστοιχούν 
σε: 

• Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), 

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 

• Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ), 

• φάκελο στοιχείων που απαιτείται είτε κατά τη διαδικασία µε την οποία οι 
αρµόδιες αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη 
βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό ενός έργου ή µιας 
δραστηριότητας, είτε για την ανανέωση ισχύος της απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της µε 
α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ, 

β) η Περιβαλλοντική Θεώρηση (ΠΘ) που ενδέχεται να απαιτηθεί κατά την 
προετοιµασία του Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων, στα πλαίσια των 
προκαταρκτικών ενεργειών του κυρίου του έργου για την ανάθεση των 
συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α), 

γ) οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που εκπονούνται κατ’ εφαρµογή 
του άρθρου 21 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α), 

δ) οι µελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων που απαιτούνται για την 
κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 6 της µε α.η.π. 
50910/2727/16.12.2003 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, 
Γεωργίας και Εµπορικής Ναυτιλίας µε θέµα «Μέτρα και Όροι για τη 
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός 
∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 1909Β). 

2. Οι αµοιβές των περιβαλλοντικών µελετών των συναφών έργων τα οποία 
είναι σαφώς αυτοτελή, δηλαδή δεν εξυπηρετούν λειτουργικά το κύριο έργο, 
υπολογίζονται προσθετικά.  Ενδεικτικά ως αυτοτελές έργο νοείται ο βιολογικός 
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καθαρισµός σε σχέση µε την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, όχι όµως το 
παραπλευρο και τοπικό οδικό δίκτυο σε σχέση µε την κυρία οδό.    

3. Οι καθοριζόµενες στο παρόν άρθρο ενιαίες τιµές προεκτιµώµενης αµοιβής 
δεν αφορούν σε περιβαλλοντικές µελέτες βάσης ή πλαισίου (π.χ. οικολογική 
µελέτη, ειδικά οµοιώµατα, ωκεανογραφική µελέτη κ.λπ.) που ενδέχεται να 
απαιτηθούν πριν ή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΠΠΕ ή ΜΠΕ. Οι αµοιβές για 
αυτές τις περιβαλλοντικές µελέτες βάσης ή πλαισίου µπορούν να υπολογίζονται 
µε βάση τον ανθρωποχρόνο που απαιτείται για την εκπόνηση, το φυσικό µέγεθος 
της περιοχής µελέτης ή άλλη πρόσφορη µέθοδο. 

Άρθρο ΠΕΡ.2 Γενικοί κανόνες για τον υπολογισµό της 
ενιαίας τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής 
περιβαλλοντικών µελετών 

Για τον υπολογισµό της ενιαίας τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής των 
περιβαλλοντικών µελετών, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου 
ή της δραστηριότητας, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες. 

1. Ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής και συντελεστής επικαιροποίησης 

Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού, η προεκτιµώµενη 
αµοιβή, Α  σε € , των περιβαλλοντικών µελετών υπολογίζεται από τη σχέση 

Α = τκ·Σ(φ)     €  

όπου: 

τκ : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού.  

φ : το φυσικό αντικείµενο του έργου, εκφρασµένο σε µονάδες που 
καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισµού, 

Σ(φ)  :  η συνάρτηση προσδιορισµού της ενιαίας τιµής της προεκτιµώµενης 
αµοιβής µε βάση το φυσικό αντικείµενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά 
είδος και κατηγορία έργου στις επόµενες παραγράφους του παρόντος 
κεφαλαίου. 

2. Συντελεστής τύπου µελέτης 

Ο τύπος περιβαλλοντικής µελέτης που απαιτείται για κάθε έργο ή δραστηριότητα, 
καθορίζεται από την κατάταξή του σύµφωνα µε την µε α.η.π. 
15393/2332/5.8.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
µε θέµα την «κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β), όπως συµπληρώθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασµό µε τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί µε την µε α.η.π. 
11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ. Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό της 
ενιαίας τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής ο τύπος της µελέτης, ορίζεται ο 
συντελεστής Κ  µε τις εξής τιµές: 

Κ = 1,0  για ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου Ι, 

Κ = 0,7  για ΠΠΕ και ΜΠΕ  τύπου ΙΙ, 

Κ = 0,2  για ΠΕ. 

3. Προεκτιµώµενη αµοιβή Περιβαλλοντικής Θεώρησης 

Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την ΠΘ ενός έργου υπολογίζεται µε 
εκτίµηση των ανθρωποηµερών απασχόλησης περιβαντολλόγου µηχανικού.  
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4. Κατανοµή αµοιβής µεταξύ των σταδίων της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

Για µελέτες τύπου Ι και ΙΙ, η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής Σ(φ)  
κατανέµεται σε: 

35%�Σ(φ)  για την ΠΠΕ του σταδίου Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 
και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και 

65%�Σ(φ)  για τη ΜΠΕ στο στάδιο της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). 

Όταν για το έργο ή τη δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση µόνο του ενός εκ των 
δύο ανωτέρω σταδίων, η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής υπολογίζεται ως το 
αντίστοιχο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ποσοστό. Ειδικά για την απευθείας 
εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου ή δραστηριότητας, όταν δεν απαιτείται η τήρηση του 
σταδίου ΠΠΕΑ, η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής προσδιορίζεται ίση µε το 
80% της τιµής που θα αντιστοιχούσε σε εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ. 

Για τα έργα και τις δραστηριότητες της 3ης υποκατηγορίας της µε α.η.π. 
15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει, ο υπολογισµός της 
προεκτιµώµενης αµοιβής για τη ΜΠΕ ή ΠΕ που απαιτείται στο στάδιο της ΕΠΟ 
προϋποθέτει την ολοκλήρωση της τήρησης των οριζόµενων στη 2η παράγραφο 
του άρθρου 9 της µε α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ. 

5. Ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για υφιστάµενα έργα και 

δραστηριότητες 

Για επεκτάσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις και εκσυγχρονισµό όλων των έργων 
και δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, αλλά και για την ανανέωση των 
περιβαλλοντικών όρων, η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής των 
περιβαλλοντικών µελετών υπολογίζεται ως ορισµένο ποσοστό της τιµής Σ(φ)  
που θα αντιστοιχούσε σε όµοιο νέο έργο ή δραστηριότητα ίσου φυσικού µεγέθους 
φ . Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε δύο στάδια, λόγω των διαφοροποιούµενων 
εκβάσεων που χαρακτηρίζει τις σχετικές διαδικασίες. Αναλυτικά: 

α) Για την εκπόνηση του φακέλου στοιχείων που απαιτείται κατά την εφαρµογή 
του άρθρου 13 της µε α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ, προσδιορίζεται 
τιµή ίση µε το 25%  της Σ(φ).  

β) Εάν η διαδικασία του άρθρου 13 της µε α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 
ΚΥΑ οδηγήσει στην αναγκαιότητα εκπόνησης ΠΠΕ ή ΜΠΕ, προσδιορίζεται 
επιπλέον τιµή ίση µε: 

• το 55%  της Σ(φ) , εάν για το έργο υφίστανται ήδη περιβαλλοντικές µελέτες, ή 

• το 65%  της Σ(φ) , εάν για το έργο εκπονούνται περιβαλλοντικές µελέτες για 
πρώτη φορά. 

Η ανωτέρω τιµή κατανέµεται στην ΠΠΕ και τη ΜΠΕ µε τον τρόπο που 
καθορίστηκε στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ενώ σε περίπτωση που 
δεν απαιτείται εκπόνηση ΠΠΕ, παραλείπεται από την τιµή το σχετικό ποσοστό. 

Ειδικά για ΜΠΕ που αφορά µόνο στη λειτουργία υφιστάµενου έργου η ανωτέρω 
τιµή ορίζεται ίση µε το 45%  της Σ(φ) . 

6. Προδιαγραφές περιβαλλοντικών µελετών 

Οι ενιαίες τιµές περιβαλλοντικών µελετών που καθορίζονται ακολούθως, έχουν 
προσδιοριστεί µε βάση τις σύγχρονές επιστηµονικές και διαδικαστικές απαιτήσεις 
του αντικειµένου, καθώς και µε βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές µελετών, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 10.β του άρθρου 4 του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α), 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 
(ΦΕΚ 91Α), οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαβούλευσης µεταξύ των 
συναρµόδιων Υπηρεσιών. 
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Άρθρο ΠΕΡ.3 Έργα οδοποιίας, σιδηροδρόµοι, µέσα 
σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ 

1. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως έργα οδοποιίας νοούνται αυτά που 
έχουν καταταγεί στην 1η Οµάδα του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 
15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει, ενώ ως έργα 
σιδηροδρόµων, µέσων σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ νοούνται αυτά των 
στοιχείων 5, 6, 7,και 8 της 10ης Οµάδας του ίδιου Παραρτήµατος. 

Για το σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών ενός έργου οδοποιίας, 
σιδηροδρόµου, µέσου σταθερής τροχιάς ή τελεφερίκ, η ενιαία τιµή της 
προεκτιµώµενης αµοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση   

Σ(φ) = K·C·µ·ν·φ
0 . 8 0

 

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

φ  : το µήκος L µόνο του κυρίου  έργου σε km, ή σε περιπτώσεις 
µεµονοµένων µόνον κόµβων το µήκος του άξονα προσαυξηµένο µε το 
άθροισµα των µηκών όλων των κλάδων.  

µ : συντελεστής φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, ο οποίος 
υπολογίζεται ως εξής: 

Το µήκος του έργου, χωρίζεται σε τ  τµήµατα, µε τρόπο τέτοιο ώστε κάθε 
τµήµα να χαρακτηρίζεται από οµογενή χαρακτηριστικά φυσικού και 
πολιτισµικού περιβάλλοντος. Για κάθε ένα υποτµήµα, µήκους L i  km, 
προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος µ i , 
µε τις εξής τιµές: 

µ i  = 0 ,8  σε περιοχές χωρίς συγκεκριµένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές µορφολογίας ή χρήσεων γης σε 
µήκος τουλάχιστον 2 km, 

µ i  = 1 ,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριµένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον αλλά µε εναλλαγές µορφολογίας ή χρήσεων γης σε 
µήκος µικρότερο των 2 km, καθώς και εντός οικισµών ή σχεδίου 
πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης µε κηρυγµένους 
αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση µικρότερη των 200 m, 

µ i  = 1 ,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές µε συγκεκριµένο 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίµνες, παραλίες, δάση κ.ά.), 

µ i  = 1 ,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που 
προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισµικού τους 
περιβάλλοντος (π.χ. κηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή 
αισθητικοί δρυµοί κ.ά.), 

µ i  = 1 ,8 εντός των Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (περιοχές Natura 2000 και 
SPA) 

 Μετά τον προσδιορισµό των συντελεστών µ i , υπολογίζεται ο µ  ως 
σταθµισµένος µέσος όρος των µ i , µε συντελεστές στάθµισης τα ποσοστιαία 
µήκη κάθε τµήµατος, σύµφωνα µε την εξής σχέση: 

i
i

i 1

L

L

τ

=

µ = µ∑  

ν :  συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται µε 
τρόπο όµοιο µε το συντελεστή µ , ως σταθµισµένος µέσος όρος των 
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συντελεστών ν i  κάθε υποπεριοχής, µε συντελεστές στάθµισης τα 
ποσοστιαία µήκη και τιµές του ν i  ως εξής: 

ν i  = 1 ,0 όταν α  > 200 m,  

ν i  = 1 ,3 όταν 100 m < α ≤ 200 m,  

ν i  = 1 ,6 όταν α  < 100 m.  

όπου α  η απόσταση από αστικές ή αστικοποιηµένες περιοχές. Αστικές 
θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισµού ενώ 
αστικοποιηµένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών µε µέση 
πυκνότητα κτιρίων µεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο. 

Στην περίπτωση που σε ένα τµήµα του έργου και οι δύο συντελεστές µ i  και 
ν i  αξιολογούνται κατ’ αρχήν ως µεγαλύτεροι της µονάδας λόγω ιδιαίτερων 
συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισµικό όσο και στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον, κατά τον υπολογισµό των µ  και ν  λαµβάνεται υπόψη µόνο ο 
µεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως µονάδα. 

C  : συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας, του οποίου οι τιµές ορίζονται 
στους ακόλουθους πίνακες: 
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Πίνακας ΠΕΡ.3-1: Συντελεστής C  της σχέσης υπολογισµού της τιµής 
προεκτιµώµενης αµοιβής περιβαλλοντικών µελετών για έργα και 

δραστηριότητες οδοποιίας 

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C 

1 Αυτοκινητόδροµοι και οδοί ταχείας κυκλοφορίας 9.200 

2 
Βελτίωση υφιστάµενων οδών, ώστε να εξελιχθούν σε 
αυτοκινητοδρόµους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας 9.200 

3 Εθνικό οδικό δίκτυο 8.500 

4 Υπεραστικές οδοί διατοµής Γ ή ισοδύναµου ή µεγαλύτερης 8.500 

5 Επαρχιακό οδικό δίκτυο 6.600 

6 Υπεραστικές οδοί διατοµής ∆, Ε ή Ζ ή ισοδύναµων 4.900 

7 
Ελεύθερες και ταχείες αστικές λεωφόροι χαρακτηρισµένες από το 
Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή άλλο σχέδιο 9.200 

8 
Αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί από το Γ.Π.Σ. ή άλλο 
σχέδιο, ως οδικές αρτηρίες, ή αστικές οδοί µε τρεις και άνω 
λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας 

9.200 

9 
Περιφερειακές οδοί – περιµετρικοί δακτύλιοι πολεοδοµικών 
συγκροτηµάτων χαρακτηρισµένοι ή µη από Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο 8.300 

10 
Λοιπές αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί (από το Γ.Π.Σ. ή 
άλλο σχέδιο) ως συλλεκτήριες οδοί ή κατώτερες 8.300 

11 ∆ηµοτικές και κοινοτικές οδοί 

11.1 Εκτός Σχεδίων Πόλεων ή ορίων οικισµών 6.100 

11.2 
Εντός ορίων οικισµών εφόσον δεν προβλέπονται από Σχέδιο 
Πόλεως 7.400 

12 Υπεραστικές οδοί διατοµής Η ή ισοδύναµης ή µικρότερης 4.400 

13 Αγροτικές οδοί διατοµής Η ή ισοδύναµης ή µικρότερης 3.900 

14 ∆ασικοί δρόµοι 

14.1 ∆ασικοί δρόµοι που προτείνονται από τις ∆ασικές Υπηρεσίες 4.400 

14.2 
∆ασικοί δρόµοι που εξυπηρετούν ειδικές χρήσεις (π.χ. τουριστικές 
εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ) ή προτείνονται 
από µη ∆ασικές Υπηρεσίες 

6.100 

15 Μεµονωµένα έργα (*) 

15.1 Γέφυρες 13.100 

15.2 Αστικές σήραγγες 15.700 

15.3 Υπεραστικές σήραγγες 12.200 

15.4 
Μεµονωµένοι αστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόµβοι 
ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται  15.700 

15.5 
Μεµονωµένες αστικές οδικές ανισόπεδες διαβάσεις – 
διασταυρώσεις  9.200 

15.6 
Μεµονωµένοι υπεραστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόµβοι 
ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται  12.200 

(*) ως µεµονωµένο έργο νοείται το έργο το οποίο µελετάται ανεξάρτητα και όχι 
στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασµού.
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Πίνακας ΠΕΡ.3-2: Συντελεστής C  της σχέσης υπολογισµού της τιµής 
προεκτιµώµενης αµοιβής περιβαλλοντικών µελετών για έργα και 
δραστηριότητες σιδηροδρόµων, µέσων σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ. 

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C 

1 
Υπερυψωµένοι, επιφανειακοί και υπόγειοι µητροπολιτικοί 
σιδηρόδροµοι (Μετρό) 

9.200 

2 Τροχιόδροµοι (Τραµ) 8.300 

3 Σιδηρόδροµοι διπλής ή πολλαπλής γραµµής 8.300 

4 Σιδηρόδροµοι µονής γραµµής 6.100 

5 Ηλεκτροκίνηση υφιστάµενης σιδηροδροµικής γραµµής 1.300 

5 
Τελεφερίκ ή παρεµφερή µέσα µεταφοράς που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά ή κύρια για την εξυπηρέτηση επιβατών 

4.400 

2. Για τα τµήµατα εναλλακτικών λύσεων που απέχουν περισσότερο από 1 Km 
από τη χάραξη για την οποία υπολογίζεται η ενιαία τιµή, καταβάλλεται επιπλέον 
αµοιβή ίση µε το 50% της αναλογούσας αµοιβής. Σε περίπτωση που οι ως άνω 
αποµακρυσµένες εναλλακτικές λύσεις χαράσσονται εντός ζώνης 1 Km, τότε η 
ανωτέρω πρόβλεψη πρόσθετης αµοιβής εφαρµόζεται µόνον για µία εξ’ αυτών. 

 

Άρθρο ΠΕΡ.4   Αεροδρόµια 

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως αεροδρόµια νοούνται τα επιβατικά και 
εµπορικά αεροδρόµια του στοιχείου µε α.α. 9 της 10ης Οµάδας του 
Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ. 

Για το σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών ενός αεροδροµίου η ενιαία τιµή της 
προεκτιµώµενης αµοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = 0.26·log1 0 (κ) ·φ
1 , 5

 

όπου:  

φ : το µήκος του µεγαλύτερου διαδρόµου, σε m , 

κ  :  ο αριθµός κινήσεων (δηλαδή απογειώσεων και προσγειώσεων) του 
τελευταίου έτους. 

 

Άρθρο ΠΕΡ.5  Λιµενικά και υδραυλικά έργα 

1. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως υδραυλικά και λιµενικά έργα 
νοούνται αυτά που έχουν καταταγεί αντίστοιχα στην 2η και 3η Οµάδα του 
Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ. Για τις περιβαλλοντικές 
µελέτες ενός υδραυλικού ή λιµενικού έργου που απαιτούνται για τα στάδια ΠΠΕΑ 
και ΕΠΟ, η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής προσδιορίζεται από τη 
σχέση: 

Σ(φ) = K·C(φ)·µ·ν·φ 

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 
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φ : η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για τη συνολική τεχνική µελέτη 
του έργου (δηλαδή τη µελέτη του υδραυλικού ή του λιµενικού έργου), 
όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού. Η φ  αναφέρεται στο σύνολο των σταδίων της τεχνικής 
µελέτης του έργου (προκαταρκτικής µελέτης, προµελέτης και οριστικής 
µελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να τηρηθούν ή όχι 
στο εκάστοτε έργο. 

C(φ) :  ο  συντελεστής µεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως 
αυτές λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισµό της φ . Η τιµή του συντελεστή 
C(φ)  υπολογίζεται ως εξής: 

όταν φ  ≤ 40.000  τότε C(φ) = 0,35 

όταν 40.000 < φ < 2.000.000 τότε C(φ)  = 157·(log1 0 φ)
- 4

 

όταν φ  ≥ 2.000.000 τότε C(φ)  = 0,10  

µ : συντελεστής φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, ο οποίος 
υπολογίζεται ως εξής: 

Η περιοχή µελέτης, εµβαδού Ε  σε m
2 , χωρίζεται σε τ  υποπεριοχές µε 

τρόπο τέτοιο ώστε κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από οµογενή 
χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος. Για κάθε µία 
υποπεριοχή, εµβαδού E i , προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και 
πολιτισµικού περιβάλλοντος µ i , µε τις εξής τιµές: 

µ i  = 0 ,8  σε περιοχές χωρίς συγκεκριµένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές µορφολογίας ή χρήσεων 
γης, 

µ i  = 1 ,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριµένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον αλλά µε εναλλαγές µορφολογίας ή χρήσεων γης, 
καθώς και εντός οικισµών ή σχεδίου πόλης, πλην των 
περιπτώσεων γειτνίασης µε αρχαιολογικούς χώρους σε 
απόσταση µικρότερη των 200 m, 

µ i  = 1 ,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές µε 
συγκεκριµένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίµνες, 
παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούµενων των συνήθων 
περιπτώσεων συνδυασµού λιµενικών έργων και παραλίων, 
όπου λαµβάνεται µ i  = 1 ,0 , 

µ i  = 1 ,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που 
προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισµικού 
τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή 
αισθητικοί δρυµοί κ.ά.), 

µ i  = 1 ,8  εντός των Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (περιοχές Natura 
2000 και SPA). 

Μετά τον προσδιορισµό των συντελεστών µ i , υπολογίζεται ο µ  ως 
σταθµισµένος µέσος όρος µε συντελεστές στάθµισης τα ποσοστιαία 
εµβαδά κάθε υποπεριοχής, σύµφωνα µε την εξής σχέση: 

i
i

i 1 E

τ

=

Ε
µ = µ∑  

ν :  συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται µε 
τρόπο όµοιο µε το συντελεστή µ , ως σταθµισµένος µέσος όρος των 
συντελεστών ν i  κάθε υποπεριοχής, µε συντελεστές στάθµισης τα 
ποσοστιαία εµβαδά και τιµές του ν i  ως εξής: 
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ν i  = 1 ,0 όταν α  > 200 m,  

ν i  = 1 ,3 όταν 100 m < α ≤ 200 m,  

ν i  = 1 ,6 όταν α  < 100 m.  

όπου α  η απόσταση από αστικές ή αστικοποιηµένες περιοχές. Αστικές 
θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισµού ενώ 
αστικοποιηµένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών µε µέση 
πυκνότητα κτιρίων µεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο. 

Εάν σε µια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές µ i  και ν i  αξιολογούνται 
κατ’ αρχήν ως µεγαλύτεροι της µονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών 
τόσο στο φυσικό και πολιτισµικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, 
κατά τον υπολογισµό των µ  και ν  λαµβάνεται υπόψη µόνο ο 
µεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως µονάδα. 

 

Άρθρο ΠΕΡ.6 Συστήµατα υποδοµής που απαιτούνται για 
τη διαχείριση και διάθεση µη-επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων 

Για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης µη-επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων, οι οποίες έχουν καταταγεί στα στοιχεία µε α.α. 3, 4, 5 και 6 της 4ης 
Οµάδας του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία 
τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών 
προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = Κ·C ⋅φ 0 . 3
 

όπου: 

Κ  : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

φ  : ο ισοδύναµος πληθυσµός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η 
εγκατάσταση 

C  : συντελεστής είδους έργου, του οποίου οι τιµές ορίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
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Πίνακας ΠΕΡ.6-1: Συντελεστής C  της σχέσης υπολογισµού της τιµής 
προεκτιµώµενης αµοιβής περιβαλλοντικών µελετών για ορισµένα 

συστήµατα υποδοµής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διάθεση µη-
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

α.α. Είδος έργου ή δραστηριότητας C 

1 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης µη-επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων µε θερµική ή χηµική επεξεργασία 

3.500 

2 Υγειονοµική ταφή µη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 3.300 

3 
Μεµονωµένες εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης καθώς και 
µεµονωµένες εγκαταστάσεις µηχανικής διαλογής στερεών 
αποβλήτων 

2.600 

4 
Μεµονωµένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών 
ή/και παραγωγής βιοαερίου ή/και παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από µη-επικίνδυνα στερεά απόβλητα 

3.400 

 

Άρθρο ΠΕΡ.7 Συστήµατα υποδοµής που απαιτούνται για 
την επεξεργασία και διάθεση αστικών 
λυµάτων 

Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων, οι οποίες 
έχουν καταταγεί στα στοιχεία µε α.α. 10, 11, 12 και 13 της 4ης Οµάδας του 
Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιµή της 
προεκτιµώµενης αµοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών, 
περιλαµβανόµενων αυτών που απαιτούνται για τους αγωγούς διάθεσης 
επεξεργασµένων λυµάτων, προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = Κ·C 1 ·φ
0 . 7

 + C 2  

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

φ : ο ισοδύναµος πληθυσµός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η 
εγκατάσταση ή ο εξυπηρετούµενος ισοδύναµος πληθυσµός της 
εγκατάστασης που παράγει την προς επεξεργασία και εναπόθεση 
ιλύ, 

C 1  και C 2  : συντελεστές είδους έργου, των οποίων οι τιµές ορίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας ΠΕΡ.7-1: Συντελεστές C1  και  C2  της σχέσης υπολογισµού της 
τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής περιβαλλοντικών µελετών για 
ορισµένα συστήµατα υποδοµής που απαιτούνται για την 
επεξεργασία και διάθεση αστικών λυµάτων 

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C1  C2  

1 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών 
λυµάτων µε διάθεσή τους σε µη ευαίσθητο αποδέκτη 

18 4.000 

2 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών 
λυµάτων µε διάθεσή τους σε ευαίσθητο αποδέκτη ή στο 
έδαφος 

20 5.000 

3 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών 
λυµάτων µε διάθεσή τους για τον εµπλουτισµό υπόγειου 
υδροφορέα. 

19 4.500 

4 
Μεµονωµένοι χώροι επεξεργασίας και εναπόθεσης ιλύων 
από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων 

14 2.500 

 

Άρθρο ΠΕΡ.8 Τουριστικές εγκαταστάσεις και εργασίες 
πολεοδοµίας 

1. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καταταγεί στα στοιχεία µε 
α.α. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 και 9 της 6ης Οµάδας του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 
15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για το 
σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = Κ·µ·(C 1 ·φ
0 . 7

 + C 2 )  

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

φ : ο αριθµός κλινών του ξενοδοχειακού καταλύµατος ή ο αριθµός 
ατόµων στην εξυπηρέτηση των οποίων σκοπεύει η ειδική τουριστική 
εγκατάσταση, κατ΄ αντιστοιχία µε το φυσικό µέγεθος που 
χρησιµοποιείται για την κατάταξη της εγκατάστασης σύµφωνα µε τον 
Πίνακα 6 του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 
ΚΥΑ, 

µ : συντελεστής φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, µε τις εξής 
τιµές: 

µ = 1,8  εντός των Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (περιοχές 
Natura 2000 και SPA), 

µ = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που 
προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή 
πολιτισµικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί 
χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυµοί κ.ά.), 

µ = 1,0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

C 1  και C 2  : συντελεστές είδους έργου, των οποίων οι τιµές ορίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας ΠΕΡ.8-1: Συντελεστές C1  και C2  της σχέσης υπολογισµού της 
τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής περιβαλλοντικών µελετών για ορισµένες 

τουριστικές εγκαταστάσεις 

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C1  C2  

1 
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα εκτός σχεδίων πόλεων και 

εκτός ορίων οικισµών 
275 4000 

2 
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα εντός σχεδίου πόλεων ή 

ορίων οικισµών 
300 5000 

3 

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε οικισµούς που έχουν 

χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί ή σε τµήµατα πόλεων που 

έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά κέντρα 

320 5000 

4 
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα: οργανωµένες 

τουριστικές κατασκηνώσεις,  τουριστικές επιπλωµένες 

επαύλεις ή κατοικίες κ.λπ. 

270 4000 

5 Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής 

5.1 
Χιονοδροµικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις και οι 
συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 

350 2000 

5.2 Συνεδριακά κέντρα εντός τουριστικών εγκαταστάσεων 275 2000 

5.3 Συνεδριακά κέντρα αυτοτελή 300 5000 

5.4 
Κέντρα τουρισµού, υδροθεραπευτήρια, 
θαλασσοθεραπευτήρια, αεροθεραπευτήρια και οι 
συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 

275 5000 

6 
Ξενώνες (ξενώνες νεότητας, ειδικών οµάδων ατόµων, 
γηροκοµεία κ.λπ.) 

250 3000 

7 Κατασκηνώσεις 250 3000 

2. Για τις νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καταταγεί στο στοιχείο 
µε α.α. 10 της 6ης Οµάδας του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 
15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για το 
σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = K·µ·(550·φ
0 . 7

 + 5000)  

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

φ : ο αριθµός κλινών της νοσοκοµειακής εγκατάστασης, 

µ : συντελεστής φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, µε τις εξής τιµές: 

µ = 1,8  εντός των Ειδικών Ζωνών ∆ιατήρησης (περιοχές Natura 2000 και 
SPA), 

µ = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που 
προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισµικού τους 
περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί 
δρυµοί κ.ά.), 



 109

µ = 1,0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

3. Για τα γήπεδα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν καταταγεί στα 
στοιχεία µε α.α. 11.α και 11.β της 6ης Οµάδας του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 
15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για το 
σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = Κ·(C 1 ·φ
0 . 7

 + C 2 )  

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

φ : ο αριθµός θέσεων των κερκίδων, όταν τέτοιες προβλέπονται, ή η 
έκταση, σε m

2 , της αθλητικής εγκατάστασης, κατ΄ αντιστοιχία µε 
φυσικό µέγεθος που χρησιµοποιείται για την κατάταξη σύµφωνα µε 
τον Πίνακα 6 του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 
ΚΥΑ, 

C 1  και C 2  : συντελεστές είδους έργου, του οποίου οι τιµές ορίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας ΠΕΡ.8-2: Συντελεστές C1  και C2  της σχέσης υπολογισµού της τιµής 

προεκτιµώµενης αµοιβής περιβαλλοντικών µελετών για ορισµένες αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C1  C2  

1 
Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις µε κερκίδες (ανοικτά ή 

κλειστά) 
70 8000 

2 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες 40 5000 

4. Για τα κτίρια γραφείων, τις αίθουσες θεάτρου, κινηµατογράφων, συναυλιών 
ή τον συνδυασµό αυτών, τα κέντρα πολιτισµού, τα θεµατικά πάρκα και τα 
εκθεσιακά κέντρα που έχουν καταταγεί στα στοιχεία µε α.α. 13, 14, 15, 16 και 17 
αντίστοιχα της 6ης Οµάδας του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 
15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για το 
σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = Κ·C·φ
0 . 7  

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

φ : το συνολικό εµβαδόν, σε m
2 , πλην της περίπτωσης των αιθουσών 

θεάτρου, κινηµατογράφων, συναυλιών ή του συνδυασµού αυτών, όπου φ  
είναι ο αριθµός ατόµων, 

C  : συντελεστής είδους έργου, του οποίου οι τιµές ορίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
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Πίνακας ΠΕΡ.8-3: Συντελεστής C  της σχέσης υπολογισµού της τιµής 
προεκτιµώµενης αµοιβής περιβαλλοντικών µελετών για κτίρια γραφείων, 
αίθουσες θεάτρου, κινηµατογράφων, συναυλιών ή συνδυασµού αυτών, 

κέντρα πολιτισµού, θεµατικά πάρκα και εκθεσιακά κέντρα 

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C 

1 Κτίρια γραφείων 90 

2 
Αίθουσες θεάτρου, κινηµατογράφων, συναυλιών ή συνδυασµός 
αυτών 

90 

3 Κέντρα πολιτισµού (πολιτιστικά κέντρα, µουσεία κ.λπ.) 100 

4 Θεµατικά πάρκα 90 

5 Εκθεσιακά κέντρα (στεγασµένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι) 70 

5. Για τους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, που έχουν καταταγεί στο 
στοιχείο µε α.α. 18 της 6ης Οµάδας του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π. 
15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για το 
σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = 350·Κ·φ
0 . 7  

όπου: 

Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, 

φ : ο αριθµός οχηµάτων του χώρου στάθµευσης. 

Άρθρο ΠΕΡ.9 Ειδικές περιβαλλοντικές  µελέτες 

Η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για µια Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη 
(ΕΠΜ) επί περιοχής µελέτης µε εµβαδόν φ , σε m 2 , προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = 6·( log1 0 φ)
5
 

Άρθρο ΠΕΡ.10 Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασµού 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

Η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για τη Μελέτη ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Μ∆ΣΑ) µιας Περιφέρειας της Χώρας, µε εξυπηρετούµενο πληθυσµό 
φ  ατόµων, προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Σ(φ) = 160·φ
0 . 5  

στην περίπτωση που για τη συγκεκριµένη Περιφέρεια δεν υφίσταται εγκεκριµένο 
Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α). Για την ίδια 
περίπτωση, εάν η Σ(φ)  υπολογίζεται µικρότερη από 90.000 , τότε αυτή 
προσδιορίζεται ως ίση µε 90.000 . 

Για τις Μ∆ΣΑ που εκπονούνται στο πλαίσιο επικαιροποίησης εγκεκριµένου 
ΠΕΣ∆Α, προσδιορίζεται ενιαία τιµή ίση µε το 50%  της παραπάνω περίπτωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, 
ΣΤΑΤΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 

 ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

Άρθρο ΟΙΚ. 1    Αρχιτεκτονικές Μελέτες 
 

Άρθρο ΟΙΚ.1.1  Αρχιτεκτονικές  Μελέτες Κτιριακών Έργων 
και Έργων ∆ιαµόρφωσης Ελευθέρων 
Χώρων. 

 

1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση των Αρχιτεκτονικών Μελετών 
υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Α=   

3

3,178

100)(

τκ

νο

µ
κ

•

•ΣΒ•ΤΑ•Ε
+    �1,06 τκνο •ΣΑ•ΣΒ•ΤΑ•Ε• )(  

 

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά µέτρα (µ2) που 
εκφράζει το φυσικό αντικείµενο 

 ΤΑο = Βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών ανά µ2 κτιρίου ή 
έργου. 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιµής Αφετηρίας 
Αµοιβών ανά µ2 συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου. 

 ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

  κ και µ = συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία της µελέτης 

 τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος 
κανονισµού 

 Οι συντελεστές ΣΒν, ΣΑ, κ και µ ορίζονται στον πίνακα Ι α της παρ.7. 

2.  Τα κτιριακά έργα εντάσσονται σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες, σύµφωνα 
µε το Πίνακα Ια της παρ. 7 του άρθρου αυτού. Τα έργα διαµόρφωσης 
ελευθέρων χώρων εντάσσονται στην κατηγορία V του ως άνω πίνακα. 

3.  Η βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας αµοιβών (ΤΑ0) δηλαδή η αµοιβή ανά 
µονάδα φυσικού αντικειµένου, Ε ως παραπάνω, ορίζεται για όλες τις 
κατηγορίες σε 9,75 €/µ2. 

4.  Ο Συντελεστής Βαρύτητας (ΣΒν) για κάθε είδος κτιρίου ή έργου ορίζεται 
λαµβάνοντας ως µονάδα (1) τον συντελεστή των κατοικιών µέσης 
κατηγορίας του πίνακα Ια. 

5.  Η κατηγοριοποίηση των έργων και ο καθορισµός του ΣΒν γίνεται µε βάση 
τους αντικειµενικούς παράγοντες που καθορίζουν τον βαθµό δυσκολίας 
κάθε µελέτης (µέγεθος κτιρίου, κατηγορία, είδος ανά κατηγορία, ποιότητα). 

6. Ο συντελεστής ΣΑ ορίζεται στον πίνακα Ια της παρ. 7. 

7. Πίνακας Ια Υπολογισµού Αµοιβών Αρχιτεκτονικών Μελετών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Ια 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΑο, ΣΒν και ΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ή ΧΡΗΣΗ ΤΑο  ΣΒν ΣΑ 
[1] [2] [3] [4]  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι      

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 ΚΤΙΡΙΑ ΜΟΝΟΡΟΦΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΗ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ. 

κ = 0,80 

µ = 29,00 

    
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 9,75€ 0,50 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ      

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ.:  
κ = 1,00 

µ = 36,00 

•∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ 9,75€ 0,51 1 
    

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ      

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΣ. 

κ = 2,10 

µ = 50,00 

•ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 9,75 € 1,00 1 

•ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 9,75 € 1,40 1 
•ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,00 1 
•ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 9,75 € 1,00 1 
•ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   

9,75 € 1,00 1 

•ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

9,75 € 1,00 1 

•ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 1,71 1 
•ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  9,75 € 1,32 1 
•ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9,75 € 0,71 1 
•ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  9,75 € 0,90 1 
•ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 0,85 1 
•ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9,75 € 0,65 1 
•Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΙ  9,75 € 3,50 1 
•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,27 1 
•ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ  9,75 € 2,4 1 
•ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ      9,75 € - 1 
• ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. 
9,75€ - 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV     

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η΄ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 
κ = 2,40 

µ = 52,00 

•ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  9,75 € 1,71 1 
•ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-  9,75 € 3,25 1 
•ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 9,75 € 3,25 1 
•ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 9,75 € - 1 
•ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  9,75 € - 1 
•ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  9,75 € 3,13 1 
•Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 9,75 € 3,37 1 
•ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 9,75 € 1,45 1 
•∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 1,54 1 
•ΜΟΥΣΕΙΑ  9,75 € 2,75 1 
•ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,4 1 
•ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  9,75 € 1,4 1 
•ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,64 1 
•ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  9,75 € 1,32 1 

 •ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  9,75 € 1,32 1 
•ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,13 1 
•ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  9,75 € 1,60 1 
•ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 9,75 € 1,60 1 
•ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 2,20 1 
•ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ  9,75 € 1,77 1 
•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,70 1 
•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  9,75 € 2,17 1 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V      

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
ΕΡΓΟ Η ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣ 
ΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η΄ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ. 
κ = 2,90 

µ = 63,00 

•ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  9,75 €  1 
•ΕΠΙΠΛΩΣΗ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 9,75 €  1 
•ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ  9,75 €  1 
•ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ Ως ΜΝΗΜΕΙΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ 
Η΄ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ    

•ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ 
ΜΝΗΜΕΙΑ, ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ. 
 

   

•∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

9,75 € 0,15 1 

• ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ) ΑΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, 
∆ΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΧΥΤΕΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

9,75 € 0,20 1 

• ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η’ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ Η’ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η’ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

9,75 € 0,30 1 

• ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η’ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ Η’ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η’ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΧΥΤΕΥΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

9,75 € 0,40 1 

Οι επιµέρους ειδικές κατασκευές που προβλέπονται στη 

µελέτη των ελευθέρων χώρων αµείβονται ( αρχιτεκτονικά, 

στατικά, ηλεκτροµηχανολογικά), επιπρόσθετα, κατά τις 

οικείες διατάξεις. 

   

 

Άρθρο ΟΙΚ.1.2  Παθητική Πυροπροστασία 

Όπου απαιτείται Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιµώµενη αµοιβή 
της υπολογίζεται σύµφωνα µε τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.Ι.Ι.Ι. στον οποίο η 
ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & µ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 
και 35 για όλες τις κατηγορίες µελετών. 

 

Άρθρο ΟΙΚ.1.3  Αποτύπωση Κτιρίου  

Όπου απαιτείται αποτύπωση υφισταµένου κτιρίου, το οποίο δεν είναι 
χαρακτηρισµένο ως µνηµείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό, η προεκτιµώµενη 
αµοιβή της, είναι ίση µε το 75% της αµοιβής προµελέτης που αντιστοιχεί στο 
υπόψη κτίριο, θεωρουµένου ως νέου.  
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Άρθρο ΟΙΚ. 2       Στατικές Μελέτες 
 
Άρθρο ΟΙΚ.2.1   Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 
 
1.  Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται 

από τον τύπο: 
  

Α=   

3

3,178

100)(

τκ

νστο

µ
κ

•

•ΣΒ•Σ•ΤΑ•Ε
+  �1,06 τκστνο •Σ•ΣΒ•ΤΑ•Ε• )(  

Η ως άνω προκύπτουσα αµοιβή, εφόσον είναι µεγαλύτερη από την 
οριζόµενη στη παρ. ΟΙΚ 1.1.1., αποτελεί και την προεκτιµώµενη αµοιβή 
Αρχιτεκτονικής µελέτης. 

2.  Στον τύπο της προηγούµενης παρ.1 έχει εισαχθεί ο συντελεστής Σστ, ο 
οποίος είναι ο συντελεστής Στατικής Μελέτης και είναι το ποσοστό 
συµµετοχής του φέροντα οργανισµού στην τιµή µονάδας του φυσικού 
αντικειµένου (ΤΑ0), που έχει ορισθεί στην παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Ο 
Συντελεστής Σστ, ορίζεται στον Πίνακα Ιβ. 

3.  Οι στατικές µελέτες για κάθε είδος κτιρίου θα κατατάσσονται αναλόγως του 
είδους της φέρουσας κατασκευής στις κατηγορίες του Πίνακα Ιγ της παρ.6, 
για τον ορισµό των συντελεστών κ και µ. 

4. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ0 είναι οι ίδιοι του Πίνακα Ια και ορίζονται στη 
παρ. ΟΙΚ 1.1.1. 

5. Όπου απαιτείται αποτύπωση του Φέροντος Οργανισµού υφισταµένου 

κτιρίου, το οποίο δεν είναι χαρακτηρισµένο ως µνηµείο ή διατηρητέο ή 

παραδοσιακό, η προεκτιµώµενη αµοιβή της, είναι ίση µε το 75% της 

αµοιβής προµελέτης που αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουµένου ως 

νέου.  
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6. Πίνακας Ι β Υπολογισµού Αµοιβών Στατικών Μελετών. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΑο = 
 ΒΑΣΙΚΗ 

ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΒν 

Σστ = 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 [2] [3] [5] [4] 

 •∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 9,75 € 0,50 0,70 
 •∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ  9,75 € 0,51 0,70 
 •ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 9,75 € 1,00 0,35 
 •ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 9,75 € 1,40 0,30 
 •ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,00 0,30 
 •ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 9,75 € 1,00 0,30 
 •ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   9,75 € 1,00 0,30 
 •ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 9,75 € 1,00 0,30 
 •ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 1,71 0,35 
 •ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  9,75 € 1,32 0,30 
 •ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9,75 € 0,71 0,55 
 •ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  9,75 € 0,90 0,35 
 •ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 0,85 0,35 
 •ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9,75 € 0,65 0,40 
 •Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΙ  9,75 € 3,50 0,70 
 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,27 0,28 
 •ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ  9,75 € 2,4 0,28 
 •ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  9,75 € - - 
 •ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  9,75 € 1,71 0,27 
 •ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  9,75 € 3,25 0,28 
 •ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ - - - 
 •ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  - - - 
 •ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  9,75 € 3,13 0,24 
 •Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 9,75 € 3,37 0,30 
 •ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 9,75 € 1,45 0,30 
 •∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 1,54 0,27 
 •ΜΟΥΣΕΙΑ  9,75 € 2,75 0,30 
 •ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,40 0,30 
 •ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  9,75 € 1,40 0,30 
 •ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,64 0,28 
 •ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  9,75 € 1,32 0,32 
 •ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  9,75 € 1,32 0,30 
 •ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,13 0,30 
 •ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  9,75 € 1,60 0,32 
 •ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 9,75 € 1,60 0,32 
 •ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 2,20 0,30 
 •ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ  9,75 € 1,77 0,30 
 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,70 0,28 
 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  9,75 € 2,17 0,28 
 •ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ή ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΑ, ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ  
 - 

 
 • ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΗΜΑΤΩΝ 9,75 € 

  
- 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ιβ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΑ0, ΣΒν και Σστ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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7.  Πίνακας Ι γ Κατηγορίες Μελετών Φέρουσας Κατασκευής Κτιρίων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ιγ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ κ µ 

Ι 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι µελέτες απλών φερουσών κατασκευών που 
απαιτούν στοιχειώδεις µόνον υπολογισµούς, όπως µελέτες κατασκευών µέχρι 
διωρόφου από τοιχοποιία και οποιασδήποτε φέρουσας κατασκευής δαπέδων και 
στεγών, ελαφρές ξύλινες κατασκευές, βοηθητικές κατασκευές εργοταξίου 
(συνήθη ικριώµατα, προστατευτικά προστεγάσµατα κ.λ.π.) 

2 26 

ΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι µελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν 
απλούς υπολογισµούς αλλά ακριβέστερους της προηγουµένης κατηγορίας, 
καθορισµό και απεικόνιση των φερόντων στοιχείων όπως µελέτες κατασκευών 
µέχρι διωρόφου µικτής κατασκευής από υποστυλώµατα από οπλισµένο 
σκυρόδεµα και τοιχοποιίες, δοκούς και πλάκες απλής διάταξης, σιδηρές 
κατασκευές απλών κτιρίων των οποίων οι κύριοι φορείς (δοκοί και 
υποστυλώµατα) προβλέπονται αποκλειστικά από πρότυπα ελάσµατα, απλές 
µεταλλικές στέγες ανοίγµατος µέχρι 10 µ. 
 

2,4 28 

ΙΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι µελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν 
πλήρη στατικό υπολογισµό όλων των φερόντων στοιχείων βάσει των 
χρησιµοποιούµενων µεθόδων και βοηθηµάτων, όπως µελέτες σκελετών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, που υπολογίζονται ως επίπεδοι φορείς, πλαισίων από 
ευθύγραµµες ράβδους, σιδηρές κατασκευές, τοίχοι αντιστήριξης από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, έργων αντιστήριξης γειτονικών κτιρίων, ξύλινων κατασκευών µε 
ιδιάζουσα µορφή και γενικά κάθε φύσης  στατικές µελέτες των έργων που δεν 
εµπίπτουν στις λοιπές κατηγορίες. 
 

3 37 

IV 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι µελέτες φερουσών κατασκευών που απαιτούν 
ιδιάζοντες στατικούς υπολογισµούς (εξαιρουµένων των αντισεισµικών µελετών 
των έργων των προηγούµενων κατηγοριών), όπως µελέτες σκελετών από 
οποιοδήποτε υλικό που υπολογίζονται σαν φορείς στο χώρο κελυφών, πτυχωτών 
φορέων, και εν γένει φορέων ειδικής µορφής προεντεταµένων κατασκευών, σιλό, 
υδατοπύργων, ιστών τρούλων, ειδικών θεµελιώσεων, τόξων, αναρτηµένων 
στεγών, συµµείκτων φορέων και σιδηρών κατασκευών. 

3,7 35 

 

Άρθρο ΟΙΚ.2.2   Αντισεισµικός υπολογισµός  

Σε περίπτωση έργων για τα οποία απαιτούνται υπολογισµοί σε δυναµικές 
ενέργειες, όπως αντισεισµικών και άλλων αναλόγων:  

1. Η αµοιβή της µελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά 80%. 

2. Η αµοιβή µελέτης των κατηγοριών Ι & ΙΙ υπάγεται στην κατηγορία ΙΙΙ  
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Άρθρο ΟΙΚ. 3      Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτες 

Άρθρο ΟΙΚ.3.1   Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές 
Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων 

 

Α. Προεκτιµώµενη Αµοιβή Μελέτης 
1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επί µέρους 

µελέτης Η/Μ Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: 
 

Α= 

3

3,178

100)(

τκ

νο

µ
κ

•

•ΣΒ•Σ•ΤΑ•Ε
+

HM

�1,06 τκνο •Σ•ΣΒ•ΤΑ•Ε• HM)(  

2. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ 0  είναι οι ίδιοι του πίνακα Ια και  

ορίζονται στην παρ. ΟΙΚ.1.1.1. 
 
3. Ο συντελεστής ΣΗΜ είναι συντελεστής κάθε επί µέρους µελέτης 

εγκατάστασης και είναι το ποσοστό συµµετοχής της εγκατάστασης 

αυτής στη τιµή µονάδας του φυσικού αντικειµένου (ΤΑ 0 ) που έχει 

ορισθεί στη παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Οι συντελεστές ΣΗΜ ορίζονται 
στον πίνακα Ιδ’. Στον ΠΙΝΑΚΑ Ιδ έχει ορισθεί το άθροισµα των επί 
µέρους συντελεστών του ΠΙΝΑΚΑ Ιδ’, που είναι το µέγιστο ποσοστό 
συµµετοχής των Η/Μ εγκαταστάσεων στην τιµή ΤΑο εφ’ όσον 
µελετώνται όλες. 

 
4. Οι µελέτες ΗΜ εγκαταστάσεων κατατάσσονται σε κατηγορίες, 

αναλόγως του είδους κάθε επί µέρους εγκατάστασης σύµφωνα µε τον 
πίνακα Ιε για τον ορισµό των συντελεστών κ και µ. 

 
5. Για κατηγορίες έργων αρχιτεκτονικών µεγαλύτερες της ΙΙΙ η αµοιβή 

µελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων προσαυξάνεται κατά 20%. 
 
6. Σε κτίρια που οι κύριοι χώροι έχουν καθαρό ύψος (από τελειωµένο 

δάπεδο έως το κάτω µέρος της πλάκας οροφής ή ψευδοροφής ≥ 4,50 
µ η αµοιβή των µελετών που επηρεάζονται από το ύψος (θέρµανση, 
κλιµατισµός – αερισµός, πυρανίχνευση, φωτισµός, µεγαφωνική, 
ανελκυστήρες, λοιπά ασθενή) οµοίως προσαυξάνεται κατά 20%. 

 
7. Για είδη εγκαταστάσεων που δεν περιλαµβάνονται στον Πίνακα Ιδ ο 

υπολογισµός της αντίστοιχης αµοιβής γίνεται µε τον συντελεστή ΣΗΜ 
της πλέον συγγενούς κατηγορίας. Τα παραπάνω εφαρµόζονται 
αντιστοίχως και για κτήρια που οµοίως δεν αναφέρονται στον Πίνακα 
Ιδ. 
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8. Πίνακας Ιδ, Υπολογισµός Αµοιβών Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΤΑο = 
 ΒΑΣΙΚΗ 

ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ 

ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΒν 

ΣΗΜ = 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Η/Μ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

% 

 [2] [3] [5] [4] 

 •∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 9,75 € 0,50 30,00 
 •∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ  9,75 € 0,51 30,00 
 •ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 9,75 € 1,00 30,00 
 •ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 9,75 € 1,40 37,00 
 •ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,00 40,00 
 •ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 9,75 € 1,00 28,00 
 •ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ   9,75 € 1,00 28,00 
 •ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 9,75 € 1,00 35,00 
 •ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 1,71 34,00 
 •ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  9,75 € 1,32 30,00 
 •ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9,75 € 0,71 30,00 
 •ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  9,75 € 0,90 35,00 
 •ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 0,85 35,00 
 •ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 9,75 € 0,65 25,00 
 •Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΙ  9,75 € 3,50 30,00 
 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Β' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,27 38,00 
 •ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ  9,75 € 2,4 42,00 
 •ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  9,75 € - - 
 •ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  9,75 € 1,71 39,00 
 •ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ-ΧΩΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  9,75 € 3,25 42,00 
 •ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ - - - 
 •ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  - - - 
 •ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  9,75 € 3,13 46,00 
 •Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ 9,75 € 3,37 40,00 
 •ΠΟΛΥΙΑΤΡΙΑ ΙΚΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 9,75 € 1,45 36,00 
 •∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 9,75 € 1,54 37,00 
 •ΜΟΥΣΕΙΑ  9,75 € 2,75 38,00 
 •ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,40 40,00 
 •ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ  9,75 € 1,40 38,00 
 •ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 9,75 € 1,64 42,00 
 •ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  9,75 € 1,32 38,00 
 •ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  9,75 € 1,32 40,00 
 •ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 9,75 € 1,13 40,00 
 •ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  9,75 € 1,60 38,00 
 •ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 9,75 € 1,60 38,00 
 •ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ  9,75 € 2,20 40,00 
 •ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ  9,75 € 1,77 40,00 
 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΑΞΗΣ  9,75 € 1,70 40,00 
 •ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ  9,75 € 2,17 42,00 

 
Ο Συντελεστής κάθε επί µέρους Η/Μ µελέτης φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ιδ’. 
Η στήλη «ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ» του ΠΙΝΑΚΑ Ιδ’ είναι το µέγιστο ποσοστό 
συµµετοχής των Η/Μ εγκαταστάσεων για κάθε είδος κτιρίου όπως φαίνεται στον 
Πίνακα Ιδ εφ’ όσον µελετώνται όλες, δεδοµένου ότι η θέρµανση εµπεριέχεται 
στον ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ και το ποσοστό της θα αφαιρείται από το συνολικό άθροισµα 
των ποσοστών των επί µέρους Η/Μ µελετών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ιδ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΣΗΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο Συντελεστής ΣΗΜ είναι ο µέγιστος στην περίπτωση που µελετούνται όλες οι επί 

µέρους µελέτες εγκαταστάσεων του Πίνακα Ιδ΄ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ιδ’ 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΗΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΣΗΜ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ % 

ΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 
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ΚΤΙΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2,00 2,00 2,00 1.50 0,00 7,00 11,00 7,00 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00 3,50 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 37,00 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,00 6,00 10,00 6,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 28,00 

ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,00 6,00 10,00 6,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 28,00 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - 
ΛΥΚΕΙΑ  - ΤΕΕ 2,50 2,50 2,00 1,50 0,00 6,00 10,00 6,00 2,00 1,00 0,50 0,50 0,00 3,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 33,00 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ - ΤΕΙ - 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - 
ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 3,50 3,50 2,00 1,50 1,50 8,00 10,00 6,00 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00 3,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 39,00 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΜΟΥΣΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 2,00 2,00 2,00 1,50 0,50 8,00 12,0 6,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,50 3,00 1,00 1,50 0,00 0,00 1,00 38,00 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,00 8,00 12,00 6,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 38,00 

ΘΕΑΤΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ – 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΙ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,50 9,00 13,00 8,00 2,00 1,00 0,50 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 42,00 

ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,50 9,00 13,00 7,00 2,00 1,00 0,50 1,50 1,00 3,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 40,00 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2,50 2,50 2,50 1,50 0,50 9,00 13,00 7,00 2,00 1,00 0,50 1,50 1,00 4,00 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 42,00 
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ   

 2,00 2,00 2,50 1,50 1,00 7,00 11,00 7,00 2,00 1,50 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 38,00 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ  2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 8,00 12,00 7,00 0,00 1,00 0,50 0,50 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 34,00 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΕΡΑΣΤ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 8,00 12,00 6,50 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΙ-
ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2,50 2,50 2,00 1,50 1,50 9,00 13,00 7,00 2,00 0,50 0,50 0,50 1,00 4,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 40,00 

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2,00 2,00 2,50 2,50 0,00 0,00 8,00 5,00 2,00 0,50 0,00 0,50 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2,50 2,00 2,00 1,00 1,50 9,00 13,00 7,00 2,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 38,00 

ΚΛΕΙΣΤΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 3,50 2,00 2,00 1,00 1,50 8,00 12,00 7,00 2,00 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 1,00 38,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ – 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  3,00 3,00 2,50 1,50 1,50 9,00 12,00 7,00 2,00 1,00 0,50 0,50 1,50 4,00 1,00 1,50 3,00 0,50 0,00 46,00 

Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 4,00 3,50 2,00 1,00 1,00 8,00 11,00 7,00 2,00 0,50 0,50 0,00 1,50 3,00 1,00 0,50 0,00 0,00 1,50 40,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2,50 2,50 1,50 0,50 0,00 6,00 10,00 6,00 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 4,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 30,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 
Β' ΤΑΞΗΣ 3,00 3,00 1,50 1,50 1,50 6,00 10,00 6,00 2,00 1,00 1,00 0,50 1,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 38,00 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α 
ΤΑΞΗΣ 3,50 3,00 1,50 1,50 1,50 7,00 11,00 6,50 2,00 1,00 1,00 0,50 1,00 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ --
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 3,50 3,00 1,50 1,50 1,50 8,00 12,00 7,00 2,00 1,00 1,00 0,50 1,50 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 42,00 

ΚΤΙΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ  

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 2,00 2,00 2,50 1,50 0,00 0,00 3,00 4,00 0,00 1,50 0,50 0,50 1,50 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 3,00 3,00 2,50 1,50 1,50 5,00 5,00 7,00 2,00 0,50 0,00 0,50 0,50 4,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 35,00 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 3,00 3,00 2,50 1,50 2,00 5,00 5,00 6,50 2,00 0,50 0,00 0,50 0,50 4,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 35,00 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,00 2,00 2,50 1,50 1,00 7,00 11,00 7,00 2,00 1,50 0,50 1,00 1,50 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 40,00 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2,00 2,00 2,50 1,50 1,00 7,00 11,00 7,00 2,00 1,50 0,50 1,00 1,50 4,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 40,00 

ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 0,00 12,00 8,00 2,00 2,00 0,50 1,00 1,50 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 40,00 
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 2,00 2,00 3,00 3,00 0,00 9,00 14,00 10,00 0,00 2,00 0,50 1,50 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 

Υ∆ΑΤΟΠΥΡΓΟΙ 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 
ΚΤΙΡΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΩΣ 
ΜΝΗΜΕΙΑ, ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ, 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ 
ΑΣΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 



9.  Πίνακας Ιε, Κατηγορίες Μελετών Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Κτιρίων  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ιε 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ κ µ 

Ι 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µελέτες εκλογής είδους, µεγέθους και διατάξεως 
µηχανηµάτων εξυπηρετούντων τη λειτουργία του κτιρίου άνευ µελέτης των 
τροφοδοτούντων τα µηχανήµατα ταύτα παντός είδους δικτύων, ήτοι µελέται 
συνιστάµεναι εξ ενιαίων µηχανηµάτων σηµαντικής αξίας ή τυποποιηµένης συνήθους 
κατασκευής ως και τοιαύται περιλαµβάνουσαι σύνολον µηχανηµάτων απάντων 
επιλεγοµένων προς ολοκλήρωσιν των εγκαταστάσεων βάσει απλών συλλογισµών ή 
σχετικής επιλογής. Ενδεικτικώς ως ανήκουσαι στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι 
κάτωθι µελέτες εγκαταστάσεων: 
− Εξοπλισµός µαγειρείου ή κυλικείου (µαγειρικές συσκευές, ψυκτικές συσκευές, 

βραστήρες, φούρνοι, θερµατοτράπεζες, µηχανές πλύσεως σκευών, µηχανές 
αποφλοιώσεως γεωµήλων, φορητά ψυγεία, ψύκτες ύδατος κ.λπ.) 

− Εξοπλισµός πλυντηρίου (πλυντικές µηχανές, στυπτικές µηχανές, στεγνωτικές 
µηχανές, αποσκληρυντικές µηχανές κ.λπ.) 

− Εγκαταστάσεις πυροσβέσεως µε φορητούς πυροσβεστήρες (όχι µε νερό). 
− Καπνοσυλλέκτες 
− Αποτεφρωτικοί κλίβανοι 
− Συγκροτήµατα εξοπλισµού ιατρείων ή νοσοκοµείων (βραστήρες, αποστειρωτήρες, 

µηχανήµατα ακτίνων κ.λπ.) συγκροτήµατα συσκευών τυποποιηµένης συνήθους 
κατασκευής που εξυπηρετούν συγκεκριµένη χρήση. 

1,50 20,00 

ΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µελέτες συνήθων εγκαταστάσεων εξυπηρετικών του 
έργου που περιλαµβάνουν τα µηχανήµατα, τα εξαρτήµατα, τις συσκευές και τα δίκτυα, 
εφ’ όσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως. 
Ενδεικτικώς ως ανήκουσες στην κατηγορία αυτή αναφέρονται οι κάτωθι µελέτες 
εγκαταστάσεων 
− Ανυψωτικά και µεταφορικά συστήµατα συνήθους τυποποιηµένης κατασκευής 

(ανελκυστήρες ευθύγραµµοι, γερανογέφυρες, κυλιόµενες κλίµακες, συγκροτήµατα 
µεταφορικών ταινιών, κυλιόµενοι τάπητες κ.λπ.) 

− Συγκροτήµατα επεξεργασίας ύδατος 
− Εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, συνήθεις µετά των ειδών υγιεινής (δίκτυον 

αποχετεύσεως, βόθροι, δεξαµενές καθιζήσεως, λιποσυλλέκτες κ.λπ.) 
− Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις µε νερό µη αυτόµατο, ως δεξαµενές, αντλίες, 

πυροσβεστικές φωλεές, διάφορα εξαρτήµατα κ.λπ. 
− Εγκαταστάσεις τηλεφωνικού δικτύου µετά ή άνευ τηλεφωνικού κέντρου 
− Εγκαταστάσεις ενδοσυνεννοήσεως 
− Εγκαταστάσεις ηλεκτρικών σηµάνσεων (κώδωνες, εγκαταστάσεις συναγερµού, 

ανιχνεύσεως πυρκαγιάς κ.λπ.) 
− Εγκαταστάσεις παροχής οξυγόνου, πεπιεσµένου αέρα, υγραερίου, φωταερίου και 

αερίων εν γένει (συσκευές παραγωγής ή αποθηκεύσεως αερίου, δίκτυο διανοµής, 
µετρητές εξαρτήµατα παροχής, στόµια κ.λπ.) 

− Εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτηµάτων 
− Εγκαταστάσεις αναρροφήσεως (κενού) 
− Συνήθεις εγκαταστάσεις φωτισµού ανοικτών χώρων (οδοί µέσα σε συγκροτήµατα 

οικοδοµών, περιβάλλων χώρος κτιρίων, γυµναστήρια, στάδια, χώροι 
αποθηκεύσεων κ.λπ.). 

− Εγκαταστάσεις µεταφοράς µε πεπιεσµένο αέρα 
− Εγκαταστάσεις θερµοµονώσεων 
− Εγκαταστάσεις ηχοµονώσεων 
− ∆ιατάξεις αναζητήσεως προσώπων. ∆ιατάξεις ελέγχου πορείας νυχτοφυλάκων 
− Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις 
− Εγκαταστάσεις φωτοσηµάνσεως 
− Εγκαταστάσεις ηλεκτροακουστικές (µετάδοση ήχου µουσικής) 
− Εγκαταστάσεις τηλεόρασης, ως εσωτερικά ανοικτά ή κλειστά κυκλώµατα 

τηλεοράσεως 
Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων. Εγκαταστάσεις που δεν περιλαµβάνονται στις 
υπόλοιπες κατηγορίες. 
 
 
 
 

2,00 35,00 
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ΙΙΙ 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µελέται ειδικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν το 
έργο και περιλαµβάνουν τα µηχανήµατα, τα εξαρτήµατα, τις συσκευές και τα δίκτυα εφ’ 
όσον αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εγκαταστάσεως.  Έτσι στην κατηγορία αυτή 
περιλαµβάνονται µελέτες εγκαταστάσεων που απαιτούν εµπεριστατωµένη 
αντιµετώπιση, µελέτες που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις. 
- Εγκαταστάσεις θερµάνσεως µε νερό ή ατµό. 
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού (µετά φωτιστικών σωµάτων) και κινήσεως 

(υποσταθµός, πίνακες διανοµής, δίκτυα, συσκευές, όργανα, εξαρτήµατα, γειώσεις 
κλπ). 

- Λεβητοστάσια παραγωγής υπέρθερµου νερού υπό πίεση και δίκτυα διανοµής του. 
- Εγκαταστάσεις φωτισµού ειδικών απαιτήσεων (π.χ. εκθέσεων, αρχαιολογικών 

χώρων και µνηµείων, σκηνών θεάτρου, πινακοθηκών, διακοσµητικοί φωτισµοί 
κλπ). 

- Ειδικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων, ινστιτούτων και βιοµηχανιών. 
- Εγκαταστάσεις µε µη συνήθη υλικά ή προοριζόµενες για πειραµατικούς σκοπούς. 
- Εγκαταστάσεις αυτοµάτων δικτύων κατασβέσεως πυρκαγιάς µε νερό ή διοξείδιο 

του άνθρακα. 
- Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας και τηλεσηµάνσεως που απαιτούν ειδικές 

γνώσεις. 
- Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων µε ειδική προστασία. 
- Εγκαταστάσεις γειώσεων υψηλής στάθµης για εργαστηριακούς σκοπούς. 
-   Παροχή και διανοµή ύδατος πόλεως και θερµού τοιούτου (πιεστικά δοχεία, 

δεξαµενές αντλίες, θερµαντήρες, δίκτυο διανοµής θερµού – ψυχρού ύδατος, 
υδραυλικοί υποδοχείς κ.λπ.) 

-      Κεντρικό Σύστηµα – ελέγχου και παρακολούθησης. 
 

2,30 45,00 

IV 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται µελέτες υπολογισµού και σχεδίασης εγκαταστάσεων, 
µηχανηµάτων, συσκευών εξαρτηµάτων και δικτύων εξυπηρετικών του κτιρίου που 
απαιτούν ειδικό σχεδιασµό.   
Ενδεικτικά στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 
- Εγκαταστάσεις κλιµατισµού και αερισµού. 
- Λεβητοστάσια παραγωγής ατµού και δίκτυα διανοµής του. 
Εις περίπτωσιν αµφιβολίας περί της κατηγορίας εις ην υπάγεται το έργον αποφασίζει 
περί ταύτης, εάν µεν πρόκειται περί έργων του ∆ηµοσίου ή Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, ο οικείος φορέας ή η εποπτεύουσα το Νοµικόν Πρόσωπον 
∆ηµοσίου ∆ικαίου αρχή, εάν δε πρόκειται περί ιδιωτικών έργων, η αρµοδία 
Πολεοδοµική Υπηρεσία. 
Πέραν της διακρίσεως των µελετών εις τας ανωτέρω κατηγορίας, αι µελέται των 
Κτιριακών έργων διακρίνονται επίσης εις: 
α) Μελέτες έργων εκτελουµένων εξ υπαρχής. 
β) Μελέτας επεκτάσεως υφισταµένων έργων. 
γ) Μελέτες µεταρρυθµίσεως ή αποκαταστάσεως, δηµιουργούσες εις τον Μελετητήν 

ευθύνας δυσαναλόγους προς την δαπάνην των προς εκτέλεσιν εργασιών. 

2,50 45,00 
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Άρθρο ΟΙΚ.3.2 Ενεργητική πυροπροστασία (έκδοση 
αδείας από Πυροσβεστική Υπηρεσία) 

 
Όπου απαιτείται µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, η προεκτιµώµενη αµοιβή 
της υπολογίζεται σύµφωνα µε τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.1.1.1 στον οποίο η 
ΤΑ0 πολλαπλασιάζεται επί 3%. Οι συντελεστές κ & µ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,3 
και 45 για όλες τις κατηγορίες µελέτης. 

 

Άρθρο ΟΙΚ.3.3 Αποτύπωση εγκατάστασης κτιρίου 

Όπου απαιτείται αποτύπωση εγκατάστασης υφισταµένου κτιρίου, το οποίο δεν 
είναι χαρακτηρισµένο ως µνηµείο ή διατηρητέο ή παραδοσιακό, η προεκτιµώµενη 
αµοιβή της, είναι ίση µε το 75% της αµοιβής προµελέτης της εγκατάστασης που 
αντιστοιχεί στο υπόψη κτίριο, θεωρουµένου ως νέου.  

 

Άρθρο ΟΙΚ.4       Λοιπές Μελέτες 

Άρθρο ΟΙΚ.4.1  Μελέτη Θερµοµόνωσης  

Όπου απαιτείται Μελέτη Θερµοµόνωσης, η προεκτιµώµενη αµοιβή της 
υπολογίζεται σύµφωνα µε τον γενικό τύπο, της παρ. ΟΙΚ.Ι.Ι.Ι. στον οποίο η ΤΑο 
πολλαπλασιάζεται επί 5%. Οι συντελεστές κ & µ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 και 
35 για όλες τις κατηγορίες µελετών. 

 

Άρθρο ΟΙΚ.4.2 Μελέτη χρονικού προγραµµατισµού 
Όπου απαιτείται µελέτη χρονικού προγραµµατισµού η προεκτιµώµενη αµοιβή της 
υπολογίζεται µε τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.Ι.Ι.Ι. στον οποίο η ΤΑο 
πολλαπλασιάζεται επί 20%. Οι συντελεστές κ και µ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,3 
και 45 για όλες τις κατηγορίες µελετών. 

 

Άρθρο ΟΙΚ.4.3  Μελέτη ∆ιοίκησης Έργου 
Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη ∆ιοίκηση Έργου, υπολογίζεται για όλες τις 
κατηγορίες µε τον γενικό τύπο της ΟΙΚ.Ι.Ι.Ι, και συντελεστές κ=2,3 & µ=45. 
 

Άρθρο ΟΙΚ.5   Γενικές & Ειδικές ∆ιατάξεις 

1. Οι κατά τα προηγούµενα υπολογιζόµενες αµοιβές αφορούν σε κτίρια αµιγούς 
χρήσεως και η προεκτιµώµενη αµοιβή υπολογίζεται κατά είδος κτιρίου. 

2. Στην περίπτωση που ένα κτίριο περιλαµβάνει περισσότερες της µιας χρήσεις 
(όπως κατοικία, πολυκαταστήµατα, γραφεία κ.λπ.), τότε η αµοιβή της 
αρχιτεκτονικής µελέτης υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
χρήσης στη συνολική δόµηση µε κατατοµή των κοινοχρήστων σε κάθε 
χρήστη. Για την αµοιβή των µελετών των στατικών και των Η/Μ 
εγκαταστάσεων θα λαµβάνεται ενιαίο το κτίριο µε ΣΒν το µεγαλύτερο. 

3. Ο Συντελεστής Βαρύτητας (Σβν) όπου δεν υπάρχει, θα υπολογίζεται ως το 
πηλίκον της δαπάνης ανά µ2 κτιρίου, ή έργου, (διαιρούµενης δια 100) προς τη 
βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας ΤΑ0. 

4. Η βασική ενιαία Τιµή Αφετηρίας ΤΑ0 αναπροσαρµόζεται µε το συντελεστή (τκ) 
του άρθρου ΓΕΝ.3  του παρόντος κανονισµού. 

5. Η κατανοµή, κατά στάδιο, των αµοιβών των Μελετών, γίνεται ως ακολούθως: 
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                          Μελέτες 

Στάδιο µελέτης    Αρχιτεκτονική      Στατική Η/Μ 

Προµελέτη 35% 35% 35% 

Οριστική µελέτη 25% 25% 25% 

Μελέτη εφαρµογής 

(χωρίς τεύχη δηµοπράτησης) 

40% 40% 40% 

Στο στάδιο της προµελέτης των αρχιτεκτονικών περιλαµβάνεται και το 
προσχέδιο, το οποίο αποτιµάται δε ποσοστό 20% της ολικής αµοιβής. 

Όπου απαιτείται Προκαταρκτική Μελέτη, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο στάδιο, η 
αµοιβή της υπολογίζεται στο 15% του συνόλου των αµοιβών των µελετών του 
Έργου.  

Όπου απαιτείται Μελέτη Σκοπιµότητας ή Μελέτη Κόστους - Οφέλους, η 
προεκτιµώµενη αµοιβή της υπολογίζεται στο 5% του συνόλου των αµοιβών 
των µελετών του Έργου. 

6. Για συγκροτήµατα κτιρίων η αµοιβή κάθε επί µέρους Μελέτης υπολογίζεται για 
κάθε κτίριο ξεχωριστά. 

7. Για µελέτες πολλαπλής εφαρµογής οι αµοιβές κάθε επί µέρους Μελέτης 
υπολογίζονται ως ακολούθως: 

1. Η αµοιβή της µελέτης νοείται για µια εφαρµογή της. Σε περίπτωση 
επανάληψης εφαρµογής της ίδιας µελέτης, η αµοιβή υπολογίζεται για κάθε 
επανάληψη σε ποσοστό επί της πλήρους αµοιβής ως εξής: 

1η Εφαρµογή 100/100 της αµοιβής πλήρους µελέτης 

2η Εφαρµογή 50/100 της αµοιβής πλήρους µελέτης 

3η Εφαρµογή 30/100 της αµοιβής πλήρους µελέτης 

4η Εφαρµογή 20/100 της αµοιβής πλήρους µελέτης 

5η Εφαρµογή και οι πέραν αυτής 10/100 της αµοιβής της πλήρους 
µελέτης       για κάθε εφαρµογή. 

2. Στην περίπτωση µελετών που αναφέρονται σε τύπους οικοδοµών 
οιασδήποτε χρήσης, που κατασκευάζονται µε την ίδια µελέτη σε σειρά, µε 
οποιαδήποτε µέθοδο, εκτός της προκατασκευής, σε οποιαδήποτε θέση, τα 
ποσοστά της αµοιβής της επανάληψης υπολογίζονται ως εξής: 

α) Για την 1η και µέχρι την 4η εφαρµογή της µελέτης ισχύουν τα 
αντίστοιχα ποσοστά της προηγουµένης παραγράφου,  

β) Για την 5η  και µέχρι τις χίλιες πεντακόσιες (1500) εφαρµογές της 
µελέτης ισχύουν τα ποσοστά της 5ης εφαρµογής της µελέτης της 
προηγουµένης παραγράφου. 

γ) Για καθεµιά, πέρα από τις χίλιες πεντακόσιες και µέχρι τις τρεις 
χιλιάδες εφαρµογές καταβάλλεται στον µελετητή ποσοστό 0,5% επί 
της προεκτιµώµενης αµοιβής κάθε κτίσµατος κατοικίας ή οικοδοµής 
άλλης χρήσης. Για τις πέρα από τις τρεις χιλιάδες εφαρµογές της 
µελέτης δεν καταβάλλεται αµοιβή. 

8. Για επεκτάσεις κτιρίων (προσθήκες κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος) οι αµοιβές 
κάθε επί µέρους Μελέτης προσαυξάνονται κατά 30%. 
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9. Για διαρρυθµίσεις ή µεταρρυθµίσεις υφισταµένων κτιρίων οι αµοιβές κάθε επί 
µέρους Μελέτης προσαυξάνονται κατά 50%. 

10. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την τροποποίηση µελέτης κατά τον χρόνο 
εκπόνησής της, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου αλλά µε εντολή του 
Εργοδότη, υπολογίζεται µε την εφαρµογή των τύπων των παρ. ΟΙΚ.1.1.1, 
ΟΙΚ.2.1.1 και ΟΙΚ.3.1.1. όπου ως Ε λαµβάνεται το εµβαδόν της 
τροποποιούµενης επιφάνειας. 

11. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τον έλεγχο Μελέτης ανέρχεται στο 20% της 
αντίστοιχης προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση της µελέτης, 
επικαιροποιηµένη. 

12. Στην αµοιβή των µελετών κτιριακών έργων δεν περιλαµβάνεται η αµοιβή 
σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης.   

13. ∆εν περιλαµβάνονται στις κατά τα ανωτέρω αµοιβές των µελετών οι δαπάνες 
και η αµοιβή για τις εξής εργασίες ή επί µέρους µελέτες: 

α) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε τοπογραφικών εργασιών, οι οποίες 
αµείβονται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις περί αµοιβών. 

β) Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις και η σύνταξη γεωλογικών εκθέσεων 
κάθε µορφής ή έκτασης και η εκτέλεση κάθε φύσης ερευνητικών 
γεωλογικών εργασιών. 

γ) Οι γεωτεχνικές εκθέσεις και οι συναφείς ερευνητικές και 
εργαστηριακές εργασίες και η αξιολόγηση των συµπερασµάτων. 

δ) Οι κάθε φύσεως εδαφολογικές εργασίες, έρευνες και µελέτες. 

ε) Οι κάθε φύσης δαπάνες και αµοιβές, που απαιτούνται για την 
έκδοση γνωµοδοτήσεων ειδικών συµβούλων, οι οποίοι 
µετακαλούνται από τον Μελετητή µετά από εντολή του Εργοδότη. 

στ) Οι εργασίες για τη κατασκευή προπλασµάτων και φωτορεαλιστικών 
απεικονίσεων. 

η) Τα σχέδια µηχανηµάτων και συσκευών που διατίθενται ως αυτούσιες 
µονάδες στο εµπόριο. 

θ) Οι πάσης φύσεως δαπάνες τυχόν µεταφράσεων της µελέτης. 

ι) Η αµοιβή µελετών έργων υποδοµής και περιβάλλοντα χώρου και 
γενικώς οι αµοιβές µελετών που αµείβονται µε άλλες διατάξεις 
αµοιβών 

ια) Οι µελέτες ΣΑΥ – ΦΑΥ 

14. Οι αµοιβές για τις παρακάτω µελέτες, οι οποίες θα εκπονούνται όταν 
απαιτούνται για το συγκεκριµένο κτίριο, θα αµείβονται σύµφωνα µε το Άρθρο 
4 παρ. 2 του Ν. 3316/2005: 

• Η αµοιβή Μελέτης Ειδικού Φωτισµού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
για την ανάδειξη Κτιρίων και Ελεύθερων Χώρων. 

• Η αµοιβή Μελέτης Φωτισµού σκηνής θεάτρου 

• Η αµοιβή Μελέτης Εγκατάστασης σκηνής θεάτρου 

• Η αµοιβή Ακουστικής Μελέτης των χώρων των κτιρίων µεταξύ τους και 
ως προς το περιβάλλον 

• Η αµοιβή Ηχοµόνωσης – Ηχοπροστασίας µεταξύ των χώρων των 
κτιρίων µεταξύ τους και ως προς το περιβάλλον 
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• Η αµοιβή Ακουστικών Μετρήσεων και Μετρήσεων Θορύβου 
Περιβάλλοντος. 

• Η αµοιβή Μελέτης Υγροµόνωσης. 

• Η αµοιβή Μελέτης Κατεδάφισης Κτιρίου. 

• Η αµοιβή µελέτης Μεταφορικών ταινιών, φυσικού αερίου και 
ανυψωτικών συστηµάτων, η αµοιβή µελέτης πνευµατικών συστηµάτων 
και πεπιεσµένου αέρα, η αµοιβή µελέτης συστηµάτων ασφαλείας, η 
αµοιβή µελέτης αποτεφρωτικού κλιβάνου, η αµοιβή µελέτης κεντρικής 
αποστείρωσης, η αµοιβή µελέτης µαγειρείου – κυλικείου, η αµοιβή 
µελέτης πλυντηρίου ρούχων, η αµοιβή µελέτης λοιπών εξοπλισµών 
που δεν περιγράφονται στα προηγούµενα 

15.   Σε περίπτωση που, µε απόφαση του Εργοδότη, παραλειφθούν ένα ή 
περισσότερα στάδια µελέτης, η µελέτη του εκπονούµενου σταδίου θα 
προσαυξάνεται κατά το 50% του /των παραληφθέντος/ ων σταδίου / 
ων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ – ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Πεδίο Εφαρµογής 

Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται οι ενιαίες τιµές 
προεκτιµώµενων αµοιβών για την εκπόνηση γεωλογικών, υδρογεωλογικών και 
γεωφυσικών ερευνών και µελετών.  Η παρακάτω αναφερόµενες τιµές 
αναπροσαρµόζονται µε τον συντελεστή (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος 
κανονισµού. 

Στα άρθρα ΓΛΕ1 έως ΓΛΕ18 καθορίζονται οι προεκτιµώµενες αµοιβές για την 
εκπόνηση γεωλογικών ερευνών και µελετών στα πλαίσια των κατωτέρω τεχνικών 
έργων: 

α)  Οδικά Έργα (µελέτες οδών κάθε κατηγορίας) και Σιδηροδροµικές Γραµµές. 
Αναλυτικότερα : 

• Χάραξη (περιλαµβάνονται και οι γεωλογικές έρευνες και µελέτες για την 
ευστάθεια και έδραση επιχωµάτων και πρανών ορυγµάτων και την 
καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής ορυγµάτων, δανειοθαλάµων και 
λατοµείων) 

• Τεχνικά και σήραγγες (περιλαµβάνεται και το οπλισµένο έδαφος) 

• Κατολισθήσεις 

• Αντιστηρίξεις, βελτίωση συνθηκών εδαφών θεµελίωσης και λοιπών 
γεωτεχνικών έργων 

• Οδοστρώµατα 

β)  Υδραυλικά Έργα (περιλαµβάνονται φράγµατα, λιµνοδεξαµενές, διευθετήσεις 
ποταµών και χειµάρρων, δίκτυα, αγωγοί µεταφοράς, διώρυγες κλπ) 

γ)  Λιµενικά Έργα, Έργα Προστασίας Ακτών, Εξέδρες 

δ)  Έργα Πολιτικών Αερολιµένων 

ε) Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 

Στα άρθρα ΓΛΕ 19 έως ΓΛΕ 22 καθορίζονται οι προεκτιµώµενες αµοιβές για την 
εκπόνηση γεωφυσικών ερευνών και µελετών, οι οποίες εκπονούνται είτε αυτόνοµα, 
είτε στα πλαίσια γεωλογικών µελετών Τεχνικών Έργων, µελετών Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού, Υδρογεωλογικών µελετών κλπ. 

Στα άρθρα ΓΛΕ 23 έως ΓΛΕ 25 καθορίζονται οι προεκτιµώµενες αµοιβές για την 
εκπόνηση γεωλογικών ερευνών και µελετών, οι οποίες γίνονται στα πλαίσια µελετών 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Αναλυτικότερα : 

α)  Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς Πολεοδόµηση Περιοχές  

β)  Υδρογεωτεχνικές Μελέτες για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος 
κοιµητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυµοτοµικού 
σχεδίου πλησίον αυτού. 

γ)  Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση νέου ή την επέκταση 
υπάρχοντος κοιµητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του 
ρυµοτοµικού σχεδίου πλησίον αυτού. 
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δ)  Υδρογεωλογικές Μελέτες για την προστασία ιαµατικών πηγών σε 
πολεοδοµούµενες περιοχές. 

Στα άρθρα ΓΛΕ 26 έως ΓΛΕ 46 καθορίζονται οι προεκτιµώµενες αµοιβές για την 
εκπόνηση υδρογεωλογικών µελετών µε σκοπό την ανεύρεση, αξιοποίηση και 
προστασία του υπόγειου υδατικού δυναµικού σε συνδυασµό µε την ορθολογική 
διαχείριση των υδατικών πόρων. Περιλαµβάνονται ακόµα οι µελέτες τεχνητού 
εµπλουτισµού καθώς επίσης και οι µελέτες, στις οποίες συντάσσονται µαθηµατικά 
προσοµοιώµατα υπόγειων υδροφορέων και διασποράς ρύπων στους υπόγειους 
υδροφορείς. 

Προδιαγραφές Εκπόνησης Μελετών 

Οι προεκτιµώµενες αµοιβές, που καθορίζονται µε την παρούσα απόφαση, 
αντιστοιχούν στις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές : 

Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ 

• Υ. Α. µε αρ. ∆ΜΕΟ/δ/ο/212/27.02.2004 περί “Έγκρισης Οδηγιών Μελετών 
Οδικών Εργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) – Τεύχος 11, Γεωλογικών - Γεωτεχνικών”. 

• Υ. Α. µε αρ. ∆ΜΕΟ/γ/ο/285/19.02.2003 περί “Έγκρισης Οδηγιών Μελετών 
Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) – Τεύχος 08, Οδικές Σήραγγες”.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΠΛΗΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 

• Υ. Α. µε αρ. 6019/ΦΕΚ 29Β/11.2.1986 περί “Έγκρισης των Προδιαγραφών 
Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων” (Ε 
104-85).  

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

• Υ. Α. 16374/3696/ΦΕΚ 723Β/15-7-98 περί ‘’Έγκρισης προδιαγραφών για την 
εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση 
περιοχές’’. 

• Υ. Α. 26882/5769/ΦΕΚ 838∆/23-10-98 περί ‘’Καθορισµού δικαιολογητικών για 
την µείωση των αποστάσεων των ιδρυοµένων ή επεκτεινοµένων κοιµητηρίων’’. 

• Υ. Α. 34510/7766/ΦΕΚ 35Β/26.1.1999 περί ‘’Έγκρισης προδιαγραφών για την 
εκπόνηση υδρογεωλογικών µελετών για την προστασία ιαµατικών πηγών σε 
πολεοδοµούµενες περιοχές’’ 

Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

• Εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές Υδρογεωλογικών Μελετών ∆ηµόσιων 
Φορέων. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.1   Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις  

Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις περιλαµβάνουν την µελέτη των 
αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, την συγκέντρωση και αξιολόγηση 
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, τις εργασίες υπαίθρου και την φωτογράφηση 
χαρακτηριστικών θέσεων. 

Στο γεωλογικό χάρτη διαχωρίζονται οι γεωλογικοί σχηµατισµοί µε διάκριση των 
γεωλογικών ορίων τους (ορατό, µεταβατικό ή ασαφές, καλυµµένο), 
απεικονίζονται τα τεκτονικά στοιχεία, αναγράφεται ο βαθµός αποσάθρωσης, 
διακρίνονται οι περιοχές γεωλογικής αστάθειας και οι γεωλογικά ευαίσθητες 
περιοχές, εντοπίζονται οι θέσεις των τεκτονικών διαγραµµάτων, των 
γεωερευνητικών εργασιών και των σηµείων εµφάνισης νερού. Στο υπόµνηµα του 
γεωλογικού χάρτη γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε γεωλογικό σχηµατισµό. 
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Η κλίµακα χαρτογράφησης είναι η ίδια µε την κλίµακα των αντίστοιχων χαρτών του 
µελετητή του έργου σε κάθε στάδιο µελέτης. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α της γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από τον 
τύπο:  

A = κ1 * Ε 0,6   €, όπου 

κ1 = συντελεστής  

Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τµήµατος σε km2 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ1 για κάθε κλίµακα 
χάρτη:  

Κλίµακα κ1 

1: 50.000 1850 

1: 25.000 2350 

1: 20.000 2600 

1: 10.000 3300 

1 : 5.000 5280 

1 : 2.000 7220 

1 : 1.000 9250 

1 : 500 11800 

1 : 200 16450 

1 : 100 20950 

1 : 50 26700 

1 : 20 43700 

1 : 10 46900 

Στο στάδιο της οριστικής γεωλογικής µελέτης η αποζηµίωση της γεωλογικής 
χαρτογράφησης και µηκοτοµής µη συνεχόµενων τµηµάτων της χάραξης θα 
υπολογίζεται χωριστά για κάθε τµήµα. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη του γεωλογικού χάρτη δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από 2.500€. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.2   Γεωλογικές Μηκοτοµές  

Στις γεωλογικές µηκοτοµές σχεδιάζονται η αλληλουχία των γεωλογικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής (γεωλογικοί σχηµατισµοί, τεκτονικές δοµές, υπόγεια 
νερά κλπ) καθώς επίσης και πληροφοριακά στοιχεία (από ειδικούς και βοηθητικούς 
θεµατικούς χάρτες, εκτίµηση εκσκαψιµότητας, καταλληλότητας υλικών κ.λπ). 

Εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες, αυτές απεικονίζονται στις 
γεωλογικές µηκοτοµές. Τα στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων που 
απεικονίζονται στη γεωλογική µηκοτοµή είναι οι γεωλογικοί σχηµατισµοί (µε 
χρώµα), η λιθολογική περιγραφή (µε ράστερ), τα αποτελέσµατα NSPT και RQD.  

Η κλίµακα σύνταξης των γεωλογικών µηκοτοµών είναι η ίδια µε την κλίµακα των 
αντίστοιχων µηκοτοµών του µελετητή του έργου σε κάθε στάδιο µελέτης. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για ένα (1) χιλιόµετρο µήκους γεωλογικής µηκοτοµής 
καθορίζεται σε ποσοστό 14 % επί της προεκτιµώµενης αµοιβής της αντίστοιχης 
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γεωλογικής χαρτογράφησης σε µήκος ενός (1) χιλιοµέτρου επί το συνολικό µήκος 
των λύσεων οδοποιίας και προσαυξάνεται, εφόσον απεικονίζονται ερευνητικές 
γεωτρήσεις, σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο :  

Μ = κ1 * Ρ 0,6 *14% * Σ + 3 * γ  €, όπου 

κ1 = συντελεστής (σύµφωνα µε το άρθρο  ΓΛΕ 1) 

Ρ = εύρος γεωλογικής χαρτογράφησης σε km 

Σ = συνολικό µήκος µηκοτοµών οδοποιίας σε km 

γ = συνολικό µήκος γεωτρήσεων σε m 

Το συνολικό µήκος των µηκοτοµών θα πρέπει να ταυτίζεται µε το συνολικό µήκος 
των λύσεων της µελέτης οδοποιίας, αφού αφαιρεθούν τυχόν 
αλληλοεπικαλυπτόµενα τµήµατα. 

O ανωτέρω τρόπος υπολογισµού ισχύει εφόσον το συνολικό επιµετρούµενο 
µήκος των µηκοτοµών υπερβαίνει το ένα (1) km. Για µηκοτοµή µήκους 
µικρότερου του ενός (1) χιλιοµέτρου, τότε η αµοιβή της γεωλογικής µηκοτοµής 
προκύπτει ως ποσοστιαία αναλογία 14% επί της αµοιβής της γεωλογικής 
χαρτογράφησης µε την προαναφερθείσα προσαύξηση, εφόσον απεικονίζονται 
ερευνητικές γεωτρήσεις. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.3   Γεωλογικές Τοµές και ∆ιατοµές 

Συντάσσονται τόσες γεωλογικές τοµές και διατοµές, ώστε να δίδεται σαφής εικόνα 
του τεχνικογεωλογικού προσοµοιώµατος.  

Στις γεωλογικές τοµές και διατοµές παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία της γεωλογικής 
οριζοντιογραφίας. Στην περίπτωση των βραχωδών σχηµατισµών παρουσιάζεται το 
επικρατέστερο πλέγµα ασυνεχειών της βραχόµαζας. 

Εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες, αυτές απεικονίζονται στις 
γεωλογικές τοµές και διατοµές. Τα στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων που 
απεικονίζονται στις γεωλογικές τοµές και διατοµές είναι οι γεωλογικοί 
σχηµατισµοί (µε χρώµα), η λιθολογική περιγραφή (µε ράστερ), τα αποτελέσµατα 
NSPT και RQD.  

Οι κλίµακες σύνταξης των γεωλογικών τοµών και διατοµών είναι συνήθως ίδιες ή 
και µεγαλύτερες µε αυτές της γεωλογικής χαρτογράφησης του αντίστοιχου 
σταδίου, ενώ για τα τεχνικά οι διατοµές γίνονται συνήθως στην κλίµακα των 
διατοµών των τεχνικών. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη των γεωλογικών τοµών και διατοµών 
καθορίζεται από τον τύπο: 

∆ = κ2 * µ +  3 * γ  €, όπου 

κ2 = συντελεστής 

µ = συνολικό µήκος τοµών και διατοµών σε m 

γ = συνολικό µήκος γεωτρήσεων, οι οποίες δεν έχουν απεικονισθεί στις 
γεωλογικές µηκοτοµές σε m 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ2 για κάθε κλίµακα 
χάρτη:  
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Κλίµακα κ2 

1: 50.000 0,15 

1: 25.000 0,19 

1: 20.000 0,21 

1: 10.000 0,27 

1 : 5.000 0,35 

1 : 2.000 0,48 

1 : 1.000 0,60 

1 : 500 0,78 

1 : 200 1,07 

1 : 100 1,36 

1 : 50 1,74 

1 : 20 2,84 

1 : 10 3,05 

 

Άρθρο ΓΛΕ.4   Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεµατικοί Χάρτες 

Οι ειδικοί θεµατικοί χάρτες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και εκπονούνται µόνον 
αφού προηγηθεί γεωλογική χαρτογράφηση, οι αντίστοιχες για το θέµα 
παρατηρήσεις υπαίθρου και άλλες απαιτούµενες γεωλογικές αξιολογήσεις. 

Όσο αφορά στα οδικά έργα, οι ειδικοί θεµατικοί χάρτες, σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ, 
τ.11, κεφ.3, παρ.1.4 είναι οι παρακάτω : 

• Χάρτης τεχνικής γεωµορφολογίας και προβληµατικών περιοχών. 
Συντάσσεται κατά το στάδιο της αναγνωριστικής γεωλογικής µελέτης της 
χάραξης. 

• Τεχνικογεωλογικός χάρτης και γεωλογικής επικινδυνότητας. Συντάσσεται 
κατά το στάδιο της οριστικής γεωλογικής µελέτης της χάραξης.  

• Χάρτης υπεδαφικών ισοϋψών. Συντάσσεται κατά το στάδιο της οριστικής 
γεωλογικής µελέτης της χάραξης, όπου είναι αναγκαίος και υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία, κατά την σύνταξη µελετών κατολισθήσεων, κατά το στάδιο της 
προµελέτης των Τεχνικών, κατά την σύνταξη µελετών αντιστηρίξεων, 
βελτίωσης εδαφών και λοιπών γεωτεχνικών έργων κλπ  

• Χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάµων. Συντάσσεται στα πλαίσια 
της γεωλογικής µελέτης για την επιλογή δανειοθαλάµων και καταλληλότητας 
προϊόντων ορυγµάτων κατά το στάδιο της προµελέτης οδοποιίας ή σε 
αυτόνοµες µελέτες δανειοθαλάµων, αποθεσιοθαλάµων και λατοµείων. 

Στα πλαίσια εκπόνησης γεωλογικών µελετών Τεχνικών Έργων είναι δυνατόν να 
απαιτηθεί η σύνταξη βοηθητικών θεµατικών χαρτών σε δυσχερείς γεωλογικά 
περιοχές ή σε περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν 
στοιχεία για την περιοχή. Οι βοηθητικοί θεµατικοί χάρτες εκπονούνται µόνον 
αφού προηγηθεί γεωλογική χαρτογράφηση και αντίστοιχες µετρήσεις. 

Παραδείγµατα από τέτοιους χάρτες δίνονται παρακάτω: 

• Υδρολιθολογικός/Υδρογεωλογικός χάρτης. Περιλαµβάνει στοιχεία και 
πληροφορίες για την επίδραση του επιφανειακού και υπόγειου νερού στα 
τεχνικά έργα (υδρολιθολογικές ενότητες, σηµεία εµφάνισης νερού, µετρήσεις 
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στάθµης, ισοπιεζοµετρικές καµπύλες εφόσον υπάρχει επαρκής κάναβος, 
επιφανειακές συγκεντρώσεις νερού κλπ).  

• Χάρτης κλίσεων ανάγλυφου και αστάθειας. Αποτυπώνονται οι κλίσεις του 
ανάγλυφου, εντοπίζονται οι χαρακτηριστικές γεωµορφές του, οι οποίες 
µπορούν να επηρεάσουν τα προβλεπόµενα έργα καθώς και οι ζώνες αστάθειας 
(εκδηλωµένης ή δυνητικής) του φυσικού ανάγλυφου. 

• Τεκτονικός/Νεοτεκτονικός χάρτης. Αποτυπώνονται όλα τα τεκτονικά στοιχεία 
αλπικής και µεταλπικής παραµόρφωσης της ευρύτερης περιοχής 
ενδιαφέροντος. 

• Χάρτης ανάλυσης υδρογραφικού δικτύου. Μετά από µετρήσεις του 
υδρογραφικού δικτύου συντάσσονται χάρτες που απεικονίζουν την πυκνότητα 
και τη συχνότητα του υδρογραφικού δικτύου. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για κάθε ειδικό ή βοηθητικό θεµατικό χάρτη καθορίζεται 
σε ποσοστό 30% επί της αµοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.5   Γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής 

Η γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής συµπεριλαµβάνει την αποτύπωση 
ερευνητικών ορυγµάτων, υφιστάµενων τεχνητών πρανών και ερευνητικών 
φρεάτων. 

Για την αποτύπωση όλων των στοιχείων, σύµφωνα µε τις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ. 3, 
παρ. 1.6, η προεκτιµώµενη αµοιβή, Κ, καθορίζεται από τον τύπο: 

Κ = κ3 * Μ0,6   €, όπου 

κ3 = συντελεστής 

Μ = η επιφάνεια της ανοικτής εκσκαφής σε m2 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ3 για κάθε κλίµακα 
χάρτη:  

 

Κλίµακα κ3 

1 : 200 75 

1 : 100 95 

1 : 50 120 

1 : 20 200 

1 : 10 210 

Άρθρο ΓΛΕ.6   Γεωλογική Χαρτογράφηση Υπογείων Έργων 
και Σπηλαίων 

Η γεωλογική χαρτογράφηση του εσωτερικού ερευνητικής στοάς ή σήραγγας, 
σπηλαίου ή εγκοίλου, σε στάδιο µελέτης καθώς επίσης και σήραγγας σε φάση 
κατασκευής, περιλαµβάνει την αξιοποίηση των στοιχείων της επιφανειακής 
γεωλογίας, όσο και των στοιχείων που προέκυψαν από την αξιολόγηση των 
γεωτρήσεων και των άλλων ερευνητικών εργασιών. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή Ζ για τη χαρτογράφηση σηράγγων - ερευνητικών 
στοών καθώς και σπηλαίων - εγκοίλων καθορίζεται από τον τύπο : 

Ζ = κ4 * µ 0,6   €, όπου 
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κ4 = συντελεστής 

µ = µήκος του χαρτογραφηθέντος τµήµατος σε m για τις σήραγγες – στοές ή η 
µεγαλύτερη διάσταση του χαρτογραφηθέντος τµήµατος σε m για σπήλαια – 
έγκοιλα. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ4 για κάθε κλίµακα 
χάρτη:  

Κλίµακα κ4 (υπόγεια έργα) κ4(σπήλαια) 

   1 : 200 540 600 

1 : 100 680 750 

1 : 50 870 960 

1 : 20 1.430 1570 

1 : 10 1.530 1680 

 

Άρθρο ΓΛΕ.7  Προσδιορισµός Ποιότητας Πετρώµατος 

Ο προσδιορισµός του RQD γίνεται κατά την εξέταση των πυρήνων γεωτρήσεων 
σε βραχώδεις σχηµατισµούς. Υπολογίζεται ως εκατοστιαία αναλογία του 
συνολικού µήκους των µεγαλύτερων από 10 cm πυρήνων προς το συνολικό 
µήκος της πυρηνοληψίας.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τον προσδιορισµό ποιότητας πετρώµατος 
καθορίζεται ανά µέτρο γεώτρησης σε : 

RQD = 2,0 €/m   

 

Άρθρο ΓΛΕ.8   Τεκτονικά ∆ιαγράµµατα – ∆υνητικές 
Ολισθήσεις 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη λήψη, καταγραφή και περιγραφή των στοιχείων 
της βραχοµάζας (ασυνέχειες), την επεξεργασία τους, τη σύνταξη τεκτονικών 
διαγραµµάτων και τον καθορισµό των δυνητικών ολισθήσεων πρανών µε βάση 
τα στοιχεία που προκύπτουν από τη σύνταξη κάθε τεκτονικού διαγράµµατος 
(σπουδαιότητα, τύπος, προσανατολισµοί ασυνεχειών, γωνία τριβής) και τη 
στερεογραφική προβολή των στοιχείων του έργου (διεύθυνση, κλίση πρανών), 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 3, παρ. 1.7.1, καθορίζεται 
για κάθε τεκτονικό διάγραµµα από τον τύπο: 

Τ∆ = 700 + (10 * τ) €/τεµ., όπου  

τ = το πλήθος των µετρήσεων του τεκτονικού διαγράµµατος, οπωσδήποτε 
µεγαλύτερο των 60 και µικρότερο ή ίσο των 100. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.9  Ταξινοµήσεις Βραχόµαζας 

Οι ταξινοµήσεις βραχοµάζας γίνονται σε βραχώδη πρανή, σε επιφανειακά ή 
υπόγεια έργα, µε ένα ή περισσότερα συστήµατα από τα διεθνώς παραδεκτά 
(RMR, GSI, Q). 

Τα αποτελέσµατα της ταξινόµησης σε κάθε ένα από τα συστήµατα συνοδεύονται 
από αντίστοιχο πληροφοριακό έντυπο, όπου παρουσιάζονται λεπτοµερώς όλες 
οι γεωλογικές - γεωτεχνικές παράµετροι στις οποίες βασίζεται η ταξινόµηση. 



 135

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την ταξινόµηση αυτή ανά θέση και ανά σύστηµα 
ταξινόµησης καθορίζεται από τον τύπο : 

ΤΒ = 1.050 €/τεµ. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.10  Καταγραφές Σηµείων Εµφάνισης Νερού και 
Γεωερευνητικών Εργασιών 

Η καταγραφή των σηµείων εµφάνισης νερού (πηγές, πηγάδια, υδρογεωτρήσεις) 
γίνεται µε την χρήση GPS στην ευρύτερη περιοχή του έργου και περιλαµβάνει τα 
στοιχεία που αναφέρονται στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ.3, παρ.1.8. 

Η καταγραφή των γεωερευνητικών εργασιών (ερευνητικές γεωτρήσεις, φρέατα, 
ορύγµατα, στοές, διασκοπήσεις µε διατρητικό φορείο, γεωφυσικές διασκοπήσεις 
κ.λπ.), οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί είτε κατά το παρελθόν, είτε κατά την 
διάρκεια της τρέχουσας µελέτης του έργου περιλαµβάνει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ.3, παρ.1.9. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την καταγραφή κάθε σηµείου εµφάνισης νερού ή 
κάθε γεωερευνητικής εργασίας καθορίζεται ως εξής: 

α)  για καταγραφή µέχρι και των πρώτων 200 σηµείων, η τιµή καθορίζεται ανά 
σηµείο σε 105 €/τεµ. 

β)  για καταγραφή των υπολοίπων σηµείων, πέραν των 200, η τιµή καθορίζεται ανά 
σηµείο σε 90 €/τεµ. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.11    Μετρήσεις Σηµείων Εµφάνισης Νερού και 
Γεωερευνητικών Εργασιών 

Οι µετρήσεις στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα στα πηγάδια, στις ερευνητικές 
γεωτρήσεις και στις υδρογεωτρήσεις καθώς και οι µετρήσεις παροχής πηγών 
πραγµατοποιούνται κατά τα αναφερόµενα στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ.3, παρ.1.8. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για κάθε µέτρηση σε σηµείο εµφάνισης νερού ή 
γεωερευνητικής εργασίας καθορίζεται σε 45 €/σηµείο.  

Η ελάχιστη αµοιβή για κάθε σειρά µετρήσεων σε µία χρονική περίοδο καθορίζεται 
σε 1.000 €, η οποία δεν εφαρµόζεται, εφόσον πρόκειται για την ίδια χρονική 
περίοδο µε αυτή της καταγραφής. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.12    Καταγραφές Υφιστάµενων Πρανών 

Αναφέρεται στην καταγραφή υφισταµένων τεχνητών πρανών σε χαρακτηριστικές 
θέσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου, προκειµένου να αντληθούν 
πληροφορίες για διανοίξεις ορυγµάτων σε παρόµοιους γεωλογικούς 
σχηµατισµούς µε αυτές του έργου και να επιλεγούν οι κρίσιµες γεωλογικές τοµές 
στις οποίες θα γίνουν οι κατάλληλοι γεωτεχνικοί υπολογισµοί, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 3, παρ. 1.10. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για κάθε ένα από τα καταγραφόµενα πρανή καθορίζεται 
από τον τύπο: 

Π = 400 €/τεµ. 

Εφόσον η καταγραφή υφιστάµενων πρανών γίνεται στα πλαίσια αυτόνοµης 
µελέτης υφιστάµενων πρανών, η προεκτιµώµενη αµοιβή για την τεχνική έκθεση, 
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η οποία την συνοδεύει καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας 
απόφασης, όπου : 

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών για την καταγραφή των 
υφισταµένων πρανών, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φάση µελέτης για 
την οποία συντάσσεται η έκθεση. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.13     ∆ανειοθάλαµοι - Αποθεσιοθάλαµοι - 
Λατοµεία 

Η έρευνα και µελέτη δανειοθαλάµων – αποθεσιοθαλάµων - λατοµείων εκπονείται 
συνήθως παράλληλα µε την οριστική γεωλογική µελέτη του έργου. Σε ειδικές 
περιπτώσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας µπορεί να 
εκπονηθεί ως αυτόνοµη µελέτη. 

Η εκπόνηση της έρευνας και µελέτης δανειοθαλάµων – αποθεσιοθαλάµων - 
λατοµείων γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 2, παρ. 
Α1.1 και παρ. Α2.2 και κεφ. 3, παρ. 1.4.4. 

13.1  Γεωλογικός Χάρτης 

Γίνεται επέκταση της γεωλογικής χαρτογράφησης πέραν των ορίων της 
χαρτογραφηµένης περιοχής στα πλαίσια της γεωλογικής µελέτης του έργου, 
εφόσον αυτή συνήθως δεν επαρκεί για να καθοριστούν περιοχές λήψης δανείων 
υλικών, απόθεσης προϊόντων εκσκαφών ή λήψης υλικών από λατοµεία.  

Η σύνταξη του γεωλογικού χάρτη γίνεται συνήθως σε κλίµακα 1 : 5.000 έως 1 : 
20.000. 

Εφόσον πρόκειται για αυτόνοµη µελέτη γίνεται γεωλογική χαρτογράφηση στην 
περιοχή που εκπονείται η έρευνα και µελέτη δανειοθαλάµων – αποθεσιοθαλάµων 
– λατοµείων. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την γεωλογική χαρτογράφηση καθορίζεται από το 
άρθρο ΓΛΕ 1 της παρούσας απόφασης. 

13.2     Καταγραφή Θέσεων 

Περιλαµβάνει την καταγραφή όλων των ενεργών ή ανενεργών θέσεων λήψης 
αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή του έργου και των προϋπαρχουσών 
θέσεων που έχουν λειτουργήσει ως δανειοθάλαµοι και ως αποθεσιοθάλαµοι για 
άλλα τεχνικά έργα.  

Τα στοιχεία της καταγραφής (θέση, είδος υλικών, εκσκαψιµότητα, εµβαδόν, είδος 
βλάστησης, νερά, πάχος, µέση απόσταση από το έργο κλπ) παρουσιάζονται σε 
καταγραφικά έντυπα ή σε πίνακα. Επίσης γίνεται φωτογραφική τεκµηρίωση για 
κάθε θέση. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για κάθε θέση καταγραφής καθορίζεται σε 100 €/τεµ. 

13.3 Χάρτης ∆ανείων Υλικών και Αποθεσιοθαλάµων 

Περιλαµβάνει τον χαρακτηρισµό των γεωλογικών σχηµατισµών ως προς την 
καταλληλότητα τους για την χρήση ως δάνεια υλικά για τα διάφορα έργα, τον 
χαρακτηρισµό των γεωλογικών σχηµατισµών ως προς την εκσκαψιµότητα τους, 
τις θέσεις που έχουν καταγραφεί, την υπόδειξη περιοχών στις οποίες θα 
επικεντρωθεί η γεωτεχνική, στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το είδος 
της βλάστησης και καλλιέργειας. 

Εφόσον ο χάρτης αυτός συντάσσεται µετά την εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας 
συµπεριλαµβάνει τα αποτελέσµατα και την αξιολόγησή τους, το όριο της 
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χωροθέτησης του δανειοθαλάµου ή του αποθεσιοθαλάµου, του όγκου απόληψης 
ή απόθεσης υλικών κλπ. 

Ο χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάµων θεωρείται ειδικός θεµατικός 
χάρτης και η προεκτιµώµενη αµοιβή καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ.4 της 
παρούσας απόφασης. 

 

13.4  Άλλες Ερευνητικές Εργασίες 

Για την εκπόνηση της έρευνας και µελέτης δανειοθαλάµων – αποθεσιοθαλάµων - 
λατοµείων είναι δυνατό να απαιτηθούν και άλλες εργασίες, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του έργου και την ιδιαιτερότητα της περιοχής, όπως : 

• Σύνταξη Χάρτη Υπεδαφικών Ισοϋψών. Αφορά την χάραξη των ισοπαχών του 
µανδύα αποσάθρωσης, των ισοβαθών του βραχώδους υποβάθρου κ.λπ. και 
συντάσσεται εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία. 

• Γεωλογικές Τοµές – ∆ιατοµές. Συντάσσονται για την εκτίµηση του όγκου των 
δανείων υλικών, του πάχους του µανδύα αποσάθρωσης κλπ, εφόσον υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία. 

• Τεκτονικά ∆ιαγράµµατα – ∆υνητικές Ολισθήσεις. Συντάσσονται στην 
περίπτωση µελέτης ευστάθειας βραχωδών σχηµατισµών σε µέτωπα εκσκαφής. 

13.5     Τεχνική Έκθεση 

Η Τεχνική Έκθεση περιλαµβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω για κάθε περίπτωση :  

α)  για τα λατοµεία (είδος πετρώµατος, φυσική κατάσταση, εκσκαψιµότητά, 
πάχος ακατάλληλων υπερκείµενων, όγκος αποθεµάτων, ευστάθεια µετώπου, 
απόσταση από το έργο, συνθήκες προσπέλασης, υπόγεια ή επιφανειακά 
νερά, χρήσεις γης, ιδιοκτησιακό καθεστώς κλ.π.  

β) για τους δανειοθαλάµους (είδος υλικών, εκσκαψιµότητα, επιφανειακή 
ανάπτυξη, µέγιστο και ελάχιστο πάχος, όγκος αποθεµάτων, συνθήκες 
προσπέλασης, απόσταση από το έργο κλ.π.  

γ)  για τους αποθεσιοθαλάµους (συνθήκες ευστάθειας, εκδήλωση και δίαιτα των 
υπογείων νερών, παρεµπόδιση επιφανειακών απορροών, κ.λπ.) 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την τεχνική έκθεση, η οποία συνοδεύει την έρευνα 
και µελέτη δανειοθαλάµων – αποθεσιοθαλάµων - λατοµείων καθορίζεται από το 
άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης, όπου : 

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών για την έρευνα δανειοθαλάµων – 
αποθεσιοθαλάµων – λατοµείων, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φάση 
µελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.14       Πετρογραφικές Αναλύσεις 

Περιλαµβάνει τον ακριβή προσδιορισµό των χαρακτηριστικών ορυκτών ενός 
συµπαγούς πετρώµατος, ώστε να δοθεί η ακριβής ονοµασία του (ειδικά των 
ηφαιστειακών, πλουτωνίων και µεταµορφωµένων πετρωµάτων). Περιλαµβάνει 
επίσης την επί τοις εκατό συµµετοχή του κάθε ορυκτού, τις υπάρχουσες 
εξαλλοιώσεις, το µέγεθος και τη µορφή των κόκκων και το τυχόν υπάρχον 
συνδετικό υλικό.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για κάθε πετρογραφική ανάλυση καθορίζεται σε 170 
€/τεµ.  



 138

 

Άρθρο ΓΛΕ.15    Ορυκτολογικές Αναλύσεις 

Περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των ορυκτών ενός κατάλληλου δείγµατος 
χαλαρού υλικού κυρίως για την διερεύνηση ύπαρξης διογκούµενων υλικών όπως 
αργιλικών ορυκτών ή κρυστάλλων ανυδρίτη. 

Η ορυκτολογική εξέταση ενός κατάλληλου δείγµατος πραγµατοποιείται µε την 
µέθοδο περίθλασης ακτίνων Χ, µε τη µέθοδο της διαφορικής θερµικής ανάλυσης 
είτε µε άλλη πρόσφορη και επιστηµονικά αποδεκτή µέθοδο. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για κάθε ορυκτολογική ανάλυση καθορίζεται σε 200 
€/τεµ.  

 

Άρθρο ΓΛΕ.16        Σεισµοτεκτονική Έρευνα 

Η έρευνα σχετικά µε το σεισµοτεκτονικό καθεστώς µιας περιοχής στα πλαίσια 
εκπόνησης µελετών σεισµικής επικινδυνότητας περιλαµβάνει τα αναφερόµενα 
στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 3, παρ. 1.12.6. 

16.1    Γεωλογικός – Νεοτεκτονικός Χάρτης 

Για την σύνταξη του γεωλογικού – νεοτεκτονικού χάρτη της ευρείας περιοχής 
κατασκευής του έργου, τον προσδιορισµό του είδους και του εύρους τυχόν 
κατακόρυφων κινήσεων, την χαρτογράφηση των πρόσφατων τεκτονικών δοµών, 
τον χαρακτηρισµό των ενεργών ρηγµάτων, τον προσδιορισµό των γεωµετρικών 
και δυναµικών τους χαρακτηριστικών καθώς και του πεδίου των τάσεων µε το 
οποίο συνδέεται η δράση τους, την µελέτη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών 
εικόνων, η προεκτιµώµενη αµοιβή καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 1 της 
παρούσας απόφασης. 

Εφόσον στην περιοχή έρευνας έχει εκπονηθεί γεωλογική χαρτογράφηση στα 
πλαίσια του έργου που µελετάται, σε κλίµακα αντίστοιχη µε τις ανάγκες σύνταξης 
του χάρτη που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, τότε η προεκτιµώµενη αµοιβή 
καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης. 

16.2       Μελέτη Σεισµικότητας 

Για την µελέτη της σεισµικότητας της περιοχής ενδιαφέροντος (αξιολόγηση 
χαρτών ισόσειστων καµπυλών και ερµηνεία της ανάπτυξης των σεισµικών 
εντάσεων κλπ), η προεκτιµώµενη αµοιβή καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα 
ανάλογα µε την έκταση σε km2 : 

Έκταση (km2) € 

< 100 8.600 

101 - 400 10.700 

401 - 800 16.100 

>800 21.400 

16.3      Άλλες Έρευνες Πεδίου 

Εφόσον απαιτηθούν και άλλες έρευνες πεδίου ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής σε σχέση µε το έργο που µελετάται, όπως γεωφυσικές έρευνες και 
διάνοιξη ερευνητικών τάφρων, τότε οι προσήκουσες αµοιβές τους καθορίζονται 
από τα αντίστοιχα άρθρα. 
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Άρθρο ΓΛΕ.17     Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης 

Το Τεύχος της Γεωλογικής Μελέτης (Τεχνικογεωλογική Έκθεση) περιλαµβάνει 
ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες ανάλογα µε το στάδιο και το είδος της 
γεωλογικής µελέτης : εισαγωγή, γεωλογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής έργου 
(γεωµορφολογία, γεωλογία, τεκτονική, σεισµικότητα, υδρογεωλογία), 
τεχνικογεωλογική αξιολόγηση ερευνητικών γεωτρήσεων, τεχνικογεωλογικά 
χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηµατισµών (ανοµοιοµορφία, ευκολία στην 
αποσάθρωση, διαπερατότητα, εκτίµηση συνθηκών ευστάθειας των πρανών, 
εκσκαψιµότητα, καταλληλότητα υλικών κλπ), χαρακτηριστικά βραχόµαζας, 
τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά µήκος του έργου, σύγκριση των διαφορετικών 
λύσεων µε τεχνικογεωλογικά κριτήρια, δάνεια υλικά – λατοµεία, συµπεράσµατα – 
προτάσεις. 

Η αµοιβή της Τεχνικογεωλογικής Έκθεσης που συντάσσεται και αφορά στις 
γεωλογικές εργασίες, οι οποίες έχουν εκτελεσθεί στα πλαίσια της γεωλογικής 
µελέτης, καθορίζεται από τον τύπο : 

ΓΛΕ = 25% * Α, όπου 

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν 
κατά τη φάση µελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για σύνταξη της τεχνικογεωλογικής έκθεσης δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη από  500 €. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.18    Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής 
Αξιολόγησης 

Η Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Αξιολόγησης συντάσσεται µόνο 
εφόσον έχει υποβληθεί η γεωλογική µελέτη και η γεωτεχνική αξιολόγηση.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την Έκθεση Κοινής Γεωλογικής – Γεωτεχνικής 
Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ. 1, παρ. 1.2.3 
καθορίζεται από τον τύπο: 

Ε = (ΓΛΕ + ΓΤA)* 20%, όπου: 

ΓΛΕ + ΓΤA = συνολική αµοιβή του τεύχους της γεωλογικής µελέτης, σύµφωνα µε 
το άρθρο ΓΛΕ 17 και της γεωτεχνικής αξιολόγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 
ΓMΕ.1.3, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φάση µελέτης για την οποία 
συντάσσεται η έκθεση. 

Η αµοιβή διανέµεται εξ ηµισείας στον γεωλόγο και γεωτεχνικό µελετητή.  

 

Άρθρο ΓΛΕ.19 Εισκόµιση – Αποκόµιση Εξοπλισµού 
Γεωφυσικής Έρευνας 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την µεταφορά του συνόλου των απαιτούµενων 
οργάνων και συσκευών της γεωφυσικής έρευνας και του προσωπικού για την 
εκτέλεση αυτής από την έδρα του Αναδόχου στην περιοχή έρευνας και ειδικότερα 
στην πρώτη θέση εργασίας, για την εγκατάσταση σε κατάσταση ετοιµότητας στη 
θέση αυτή και την αποκόµιση των παραπάνω οργάνων και συσκευών και του 
προσωπικού από την τελευταία θέση γεωφυσικής έρευνας στην έδρα του 
αναδόχου µε φορτηγό αυτοκίνητο 3/4 ton καθορίζεται ως κατωτέρω: 
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19.1      Οδική µεταφορά  

ΟΜ = 200 + (2,7 * Τ)  €/τεµ., όπου 

Τ = χιλιοµετρική απόσταση σε χλµ από την έδρα του Αναδόχου µέχρι την πρώτη 
θέση έρευνας 

19.2    Θαλάσσια µεταφορά  

ΘΜ = 500 + (2,7 * Τ)  €/τεµ., όπου 

Τ = χιλιοµετρική απόσταση σε km οδικής και θαλάσσιας µεταφοράς από την έδρα 
του Αναδόχου µέχρι την πρώτη θέση έρευνας 

 

Άρθρο ΓΛΕ.20 Μετακίνηση Συνεργείου Εκτέλεσης 
Γεωφυσικών Ερευνών από θέση σε θέση 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για µία ώρα µετακίνησης του συνεργείου εκτέλεσης των 
γεωφυσικών ερευνών από θέση σε θέση έρευνας αποτελούµενο από αυτοκίνητο 
3/4 ton, απασχόληση γεωλόγου για έλεγχο και παροχή οδηγιών και εργάτη 
ανειδίκευτου  καθορίζεται σε  35 €/ώρα. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.21  Εκτέλεση, Επεξεργασία και Παρουσίαση 
Αποτελεσµάτων Γεωφυσικών Εργασιών 

21.1     Γενικά 

Για την εκτέλεση γεωφυσικών µετρήσεων σε γραµµές (τοµές) στην επιφάνεια του 
εδάφους, µέσα σε γεωτρήσεις ή µεταξύ γεωτρήσεων, µε τις βοηθητικές εργασίες 
που απαιτούνται για τον ακριβή προσδιορισµό των σηµείων λήψης µετρήσεων 
και γενικά για την προετοιµασία εκτέλεσης της µεθόδου, µε τη λήψη και τον 
έλεγχο ποιότητας των µετρήσεων, µε την επεξεργασία των µετρήσεων και τη 
σύνταξη των κατάλληλων διαγραµµάτων (τοµών, χαρτών κλπ.) µε χρήση 
κατάλληλου λογισµικού, την παρουσίαση των αποτελεσµάτων και µε όλες τις 
σχετικές εργασίες, η προεκτιµώµενη αµοιβή των γεωφυσικών µετρήσεων 
καθορίζεται από τον γενικό τύπο: 

Α = µ * β * π  €, όπου: 

µ = το µήκος της γραµµής (τοµής) ή της γεώτρησης, σε m 

β = συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση δ µεταξύ των σηµείων 
µέτρησης ή των θέσεων των ηλεκτροδίων, γεωφώνων κ.α. στοιχείων λήψης 
µετρήσεων κατά µήκος της γραµµής ή της γεώτρησης (βήµα προόδου) και από 
το µήκος µ της γραµµής µετρήσεων 

π = συντελεστής µεθόδου. 

Οι συντελεστές, οι οποίοι εφαρµόζονται για κάθε µία γεωφυσική µέθοδο 
ξεχωριστά παρουσιάζονται αναλυτικά στα ακόλουθα υποάρθρα. 

21.2       Γεωηλεκτρικές ∆ιασκοπήσεις (VES) 

Για την εκτέλεση µίας γεωηλεκτρικής διασκόπησης σε µία θέση µε ανάπτυγµα ΑΒ 
µήκους µ (σε m), οι συντελεστές είναι : 

Α = µ * β * 2,0 

Οι τιµές του συντελεστή β δίνονται για κάθε ανάπτυγµα ΑΒ στον ακόλουθο 
πίνακα : 
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 Ανάπτυγµα ΑΒ (m) Β 

100 2,19 

128 1,73 

160 1,40 

200 1,14 

260 0,90 

320 0,74 

400 0,63 

500 0,54 

640 0,45 

800 0,39 

1000 0,34 

1280 0,29 

1600 0,25 

2000 0,29 

2500 0,32 

≥ 3200 0,34 

 

21.3       Μετρήσεις Γεωραντάρ (Ground Penetrating Radar) 

Για την εκτέλεση των µετρήσεων γεωραντάρ σε µία γραµµή (τοµή) στην 
επιφάνεια του εδάφους µήκους µ (σε µέτρα), η αµοιβή είναι : 

Α = µ * β * π 

Οι τιµές του συντελεστή π, ανάλογα µε το βάθος x εφαρµογής της µεθόδου, 
δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

Βάθος εφαρµογής x (m) π 

0 < x ≤ 1 1,5 

1 < x ≤ 10 2,3 

x > 10 3,4 

 

 

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα µε το µήκος µ της 
γραµµής (τοµής) : 

β = 7 * µ-0,07 
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21.4  Μετρήσεις Σεισµικής ∆ιάθλασης και Σεισµικής Ανάκλασης 
(Seismic Refraction, Seismic Reflection) 

Για την εκτέλεση των µετρήσεων σεισµικής διάθλασης / σεισµικής ανάκλασης σε 
µία γραµµή (τοµή) στην επιφάνεια του εδάφους µήκους µ (σε m), η αµοιβή είναι : 

Α = µ * β * π 

Οι τιµές του συντελεστή π, ανάλογα µε την µέθοδο και τις παραλλαγές της, 
δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Μέθοδος π 

Σεισµική διάθλαση, 
µε καταγραφή P ή S κυµάτων 

11 

Σεισµική διάθλαση, 
µε καταγραφή P και S κυµάτων 

13 

Σεισµική ανάκλαση 18 

 

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα µε την απόσταση δ 
µεταξύ των θέσεων των γεωφώνων κατά µήκος της γραµµής και ανάλογα µε το 
µήκος της γραµµής µ : 

β = 14 * δ-0,43 * µ-0,16 

 

21.5 Μετρήσεις Ηλεκτρικής Τοµογραφίας (Resistivity Imaging) 

Για την εκτέλεση των µετρήσεων ηλεκτρικής τοµογραφίας σε µία γραµµή (τοµή) 
στην επιφάνεια του εδάφους µήκους µ (σε m), η αµοιβή είναι : 

Α = µ * β * π 

Οι τιµές του συντελεστή π, ανάλογα µε τα επίπεδα (σειρές) διερεύνησης ν, 
δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Επίπεδα (σειρές) διερεύνησης π 

1 < ν ≤ 6 2,5 

6 < ν ≤ 10 5,0 

ν >10 6,8 

 

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα µε την απόσταση δ 
µεταξύ των θέσεων των ηλεκτροδίων κατά µήκος της γραµµής και ανάλογα µε το 
µήκος της γραµµής µ : 

β = 12 * δ-0,43 * µ-0,16 
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21.6 Ηλεκτροµαγνητικές Μετρήσεις (VLF, EM) 

Για την εκτέλεση των ηλεκτροµαγνητικών µετρήσεων VLF σε µία γραµµή (τοµή) 
στην επιφάνεια του εδάφους µήκους µ (σε m), η αµοιβή είναι : 

Α = µ * β * 0,80 

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα µε την απόσταση δ 
µεταξύ των σηµείων µέτρησης κατά µήκος της γραµµής και ανάλογα µε το µήκος 
της γραµµής µ : 

β = 14 * δ-0,43 * µ-0,16 

 

21.7 Μαγνητικές Μετρήσεις, Μετρήσεις Ειδικής Αντίστασης και 
Ηλεκτροµαγνητικές Μετρήσεις (εκτός VLF) (Magnetic, Resistivity, 
EM) 

Για την εκτέλεση µαγνητικών µετρήσεων / µετρήσεων ειδικής αντίστασης / 
ηλεκτροµαγνητικών µετρήσεων (εκτός VLF) σε µία γραµµή (τοµή) στην επιφάνεια 
του εδάφους µήκους µ (σε m), η αµοιβή είναι : 

Α = µ * β * 1,2 

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα µε την απόσταση δ 
µεταξύ των σηµείων µέτρησης κατά µήκος της γραµµής και ανάλογα µε το µήκος 
της γραµµής µ : 

β = 10 * δ-0,43 * µ-0,16 

 

21.8 Βαρυτικές Μετρήσεις (Gravity) 

Για την εκτέλεση των βαρυτικών µετρήσεων σε µία γραµµή (τοµή) στην επιφάνεια 
του εδάφους µήκους µ (σε m), η αµοιβή είναι : 

Α = µ * β * 4,0 

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα µε την απόσταση δ 
µεταξύ των σηµείων µέτρησης κατά µήκος της γραµµής και ανάλογα µε το µήκος 
της γραµµής µ : 

β = 14 * δ-0,43 * µ-0,16 

 

 

21.9 ∆ιαγραφίες Γεωτρήσεων (Borehole logging) 

Για την εκτέλεση διαγραφιών µέσα σε µία γεώτρηση µήκους µ (σε µέτρα), η 
αµοιβή είναι : 

Α= µ * π 

Οι τιµές του συντελεστή π δίνονται στον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα µε το είδος της 
διαγραφίας : 
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Α/Α Είδος ∆ιαγραφίας ∆ιεθνής Ονοµασία π 

1 Φυσική Ακτινοβολία Γ Natural Gamma spectroscopy 5,0 

2 Ηλεκτρική ∆ιαγραφία Electric Log 9,0 

3 Ηλεκτρική – Φυσική ακτινοβολία Γ 
Electric Log- Natural Gamma 
spectroscopy 

10,5 

4 Εστιασµένη Ηλεκτρική Αντίσταση Focused Electric Log/Guard Log 10,5 

5 Ποιότητα Υδροφορίας Water Quality Log 10,5 

6 Θερµοκρασία - Αγωγιµότητα Temperature-Conductivity Log 8,0 

7 Υποβρύχια Κάµερα Submersible Camera Log 11,0 

8 Πορώδες Porosity Log 13,5 

9 Ροόµετρο Impeller Flowmeter Log 9,0 

10 Αζιµουθιακή Καθετότητα Gyroscopic verticality Log 9,5 

11 Σεισµικά Πλήρους Κυµατοµορφής Sonic Log 11,0 

12 Πυκνότητα Density Log 12,0 

13 Ακουστική Απεικόνιση Acoustic Televiewer Log 16,0 

14 Οπτική Απεικόνιση Optical Televiewer Log 16,0 

15 ∆ιάµετρος Γεώτρησης 3 Arm Caliber Log 6,5 

 

21.10 Μετρήσεις Ταχύτητας Σεισµικών Κυµάτων, Ηλεκτροµαγνητικών Κυµάτων 

και Τοµογραφίας µεταξύ Γεωτρήσεων(Seismic/Electromagnetic 

Crosshole, Downhole, Tomography) 

Για την εκτέλεση των µετρήσεων ταχύτητας σεισµικών / ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων µεταξύ γεωτρήσεων, µε λήψη σε 1 ή 2 γεωτρήσεις µήκους µ, και για την 
εκτέλεση των µετρήσεων σεισµικής / ηλεκτροµαγνητικής τοµογραφίας µεταξύ 
γεωτρήσεων µήκους µ (σε m), η αµοιβή είναι : 

Α = 0,17 * µ * β * π  

Ως µήκος µ λαµβάνεται το µήκος µίας µόνο γεώτρησης από αυτές που 
χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της µεθόδου. 

Οι τιµές του συντελεστή π δίνονται στον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα µε την 
µέθοδο και τις παραλλαγές της: 

 

 

Μέθοδος π 

Downhole 70 

Μετρήσεις ταχύτητας µε λήψη σε 1 γεώτρηση 100 

Μετρήσεις ταχύτητας µε λήψη σε 2 γεωτρήσεις 200 

Τοµογραφία µεταξύ γεωτρήσεων 300 

 
Οι τιµές του συντελεστή β, ανάλογα µε το µήκος της γεώτρησης και την 
απόσταση µεταξύ των σηµείων µέτρησης κατά µήκος της γεώτρησης, δίνονται 
στον ακόλουθο πίνακα: 
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Κατακόρυφη 
απόσταση µεταξύ 
σηµείων µέτρησης 

(µέτρα) 

Μήκος γεώτρησης (µέτρα) 

0 - 100 101 - 200 >200 

0,5 36,0 39,6 43,2 

1,0 18,0 19,8 21,6 

2,0 9,0 9,9 10,8 

5,0 3,6 4,0 4,3 

≥ 10,0 1,8 2,0 2,2 

Άρθρο ΓΛΕ.22  Τεύχος Γεωφυσικής Έκθεσης 

Στη γεωφυσική έκθεση αναφέρονται όλα τα δεδοµένα των µετρήσεων υπαίθρου, 

τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας αυτών, δίνεται η ερµηνεία και η αξιολόγηση 

των αποτελεσµάτων σε συνδυασµό µε τα διαθέσιµα γεωλογικά, γεωτεχνικά και 

λοιπά γεωφυσικά και γεωεπιστηµονικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση αυτόνοµης γεωφυσικής µελέτης, η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη 

σύνταξη της γεωφυσικής έκθεσης καθορίζεται από τον τύπο του ΓΛΕ 17 της 

παρούσας απόφασης, όπου : 

Α = συνολικό κόστος των γεωφυσικών ερευνών πεδίου, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φάση µελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση. 

Σε περίπτωση γεωφυσικής µελέτης, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια γεωλογικής ή 

υδρογεωλογικής µελέτης του ίδιου µελετητή, η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη 

της γεωφυσικής έκθεσης καθορίζεται από τον τύπο : 

Κ = 20 % * Α, όπου 

Α = συνολικό κόστος των γεωφυσικών ερευνών πεδίου, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φάση µελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.23   Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας σε 
Περιοχές προς Πολεοδόµηση  

α)  Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών και Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων. Η 
προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικών συνθηκών και 
τεχνικογεωλογικών στοιχείων καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 1 της παρούσας 
απόφασης.  

Η αποζηµίωση της γεωλογικής χαρτογράφησης µη συνεχόµενων τµηµάτων 
πολεοδοµούµενων περιοχών θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τµήµα και η 
αµοιβή για τη σύνταξη του γεωλογικού χάρτη, επειδή περιλαµβάνει και άλλα 
στοιχεία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 3.000 €. 

β)  Χάρτης Πληροφόρησης. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη του χάρτη 
πληροφόρησης, ο οποίος θεωρείται βοηθητικός θεµατικός χάρτης επί του 
αντίστοιχου χάρτη της παρ.α. του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 
4 της παρούσας απόφασης.  
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γ)  Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τον 
χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας, ο οποίος θεωρείται ειδικός θεµατικός χάρτης επί 
του αντίστοιχου χάρτη της παρ. α του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από το άρθρο 
ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης.  

δ)  Τεχνική Έκθεση. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής 
έκθεσης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την τεχνική έκθεση δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από 2.200 €. 

 

Άρθρο ΓΛΕ.24  Υδρογεωτεχνικές Μελέτες για Κοιµητήρια ή 
παρακείµενες περιοχές 

24.1 Γεωλογική Χαρτογράφηση 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης 
σε κλίµακα 1:2.000 και έκταση 1 km περιµετρικά από το υφιστάµενο, 
επεκτεινόµενο ή υπό ίδρυση  κοιµητήριο καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 1 της 
παρούσας απόφασης  

24.2 Υδρολιθολογικός – Υδρογεωλογικός Χάρτης 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη του Υδρολιθολογικού – 
Υδρογεωλογικού χάρτη καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας 
απόφασης  

24.3 Χάρτης Υδρογραφικού ∆ικτύου 

Για την σύνταξη χάρτη υδρογραφικού δικτύου ως βοηθητικού, σε κλίµακα 1:5.000 
και σε έκταση ίση µε την έκταση των υδρολογικών λεκανών, στην οποία 
εντάσσονται τα ρέµατα και οι λοιπές επιφανειακές απορροές που καταγράφονται 
εντός της περιοχής που ορίζεται σε 1 km περιµετρικά από το υφιστάµενο ή νέο 
κοιµητήριο, η  προεκτιµώµενη αµοιβή καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της 
παρούσας απόφασης. 

24.4 Τεχνική Έκθεση 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από 
το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την τεχνική έκθεση δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από 2.200 €. 

Άρθρο ΓΛΕ.25  Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για 
Κοιµητήρια ή παρακείµενες περιοχές 

25.1 Γεωλογική Χαρτογράφηση 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης, 
σε κλίµακα 1:2.000 και έκταση 1 km περιµετρικά από το υφιστάµενο, 
επεκτεινόµενο ή υπό ίδρυση  κοιµητήριο, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 1 της 
παρούσας απόφασης. 

25.2 Χάρτης Μορφολογικών Κλίσεων 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη του χάρτη Μορφολογικών  Κλίσεων 
στην ίδια κλίµακα και έκταση µε τον χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης 
καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης.  
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25.3 Τεχνικογεωλογική Χαρτογράφηση 

Για την σύνταξη της Τεχνικογεωλογικής χαρτογράφησης στην ίδια κλίµακα και 
έκταση µε τον χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης, η  προεκτιµώµενη αµοιβή 
καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης. 

25.4 Τεχνική Έκθεση 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από 
το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την τεχνική έκθεση δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από 2.200 €. 

Άρθρο ΓΛΕ.26  Υδρογεωλογικές Έρευνες και Μελέτες - 
Γενικά 

Αντικείµενο των υδρογεωλογικών µελετών είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση των 
υδρογεωλογικών συνθηκών και αναφέρονται τόσο στο ποιοτικό όσο και στο 
ποσοτικό καθεστώς των υπόγειων νερών.  

Στόχος των µελετητικών εργασιών είναι η ορθολογική αξιοποίηση του υπόγειου 
υδατικού δυναµικού πάντα στα πλαίσια της συνολικής διαχείρισης και προστασίας 
των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής ή υδρογεωλογικής λεκάνης. Η πλήρης 
και ολοκληρωµένη υδρογεωλογική µελέτη µιας περιοχής προϋποθέτει την 
συστηµατική διερεύνηση και αξιολόγηση των υφιστάµενων συνθηκών και την 
εκτέλεση σειράς αλληλοεξαρτώµενων ερευνητικών εργασιών υπαίθρου και γραφείου. 

Αναλυτικότερα περιλαµβάνονται οι µελέτες, οι οποίες αντιµετωπίζουν µεµονωµένα ή 
συνδυαστικά τα παρακάτω αντικείµενα : 

• Μελέτες αξιοποίησης και εκµετάλλευσης υδατικού δυναµικού 

• Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων 

• Μελέτες στις οποίες συντάσσονται µαθηµατικά προσοµοιώµατα υπόγειων 
υδροφορέων και διασποράς ρύπων στους υπόγειους υδροφορείς. 

• Μελέτες τεχνητού εµπλουτισµού υπόγειων υδροφορέων 

• Υδρογεωλογικές µελέτες επιλογής κατάλληλης θέσης για την δηµιουργία Χώρου 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) 

Άρθρο ΓΛΕ.27  Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο ΓΛΕ 1 της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο ΓΛΕ.28 Υδρογεωλογικές Τοµές 

Η σύνταξη των υδρογεωλογικών τοµών γίνεται σε ίδια ή µεγαλύτερη κλίµακα µε 
αυτή του υδρογεωλογικού χάρτη µε σκοπό να δοθεί η γεωλογική δοµή, τα 
υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που συνθέτουν το υδρογεωλογικό 
καθεστώς. 

Άρθρο ΓΛΕ.29  Βοηθητικοί – Θεµατικοί Χάρτες 

Η υδρογεωλογική µελέτη πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σειρά 
βοηθητικών - θεµατικών χαρτών στους οποίους παρουσιάζονται τα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στην διαµόρφωση των υδρογεωλογικών 
συνθηκών. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις ερευνητικές εργασίες 
υπαίθρου, η επεξεργασία τους γίνεται στο γραφείο και παρουσιάζονται στους 
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βοηθητικούς – θεµατικούς χάρτες. Η σύνταξη των χαρτών αυτών γίνεται σε ίδια ή 
µεγαλύτερη κλίµακα µε αυτή του γεωλογικού χάρτη. Ενδεικτικά οι βοηθητικοί – 
θεµατικοί χάρτες είναι οι κατωτέρω : 

• Υδρολιθολογικός χάρτης. Περιλαµβάνει τον χαρακτηρισµό των 
γεωλογικών σχηµατισµών σε υδρολιθολογικές ενότητες ανάλογα µε το 
είδος και την τιµή της διαπερατότητας τους. 

• Γεωµορφολογικός χάρτης. Περιλαµβάνει την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 
του τοπογραφικού ανάγλυφου και του υδρογραφικού δικτύου καθώς και την 
απεικόνιση των ειδικών µορφολογικών στοιχείων. 

• Υδρολογικός χάρτης. Περιλαµβάνει τους υδρολογικούς, υδροµετρικούς κλπ. 
σταθµούς µέτρησης και τις µέσες ετήσιες ισοϋέτιες καµπύλες. 

• Τεκτονικός χάρτης. Περιλαµβάνει τα όρια των αλπικών, νεογενών και 
τεταρτογενών σχηµατισµών και την πλήρη απεικόνιση των τεκτονικών 
στοιχείων µε τις κλίσεις και τον προσανατολισµό τους. Στους βραχώδεις 
σχηµατισµούς γίνονται µικροτεκτονικές αναλύσεις µε λεπτοµερή απεικόνιση 
και περιγραφή των ασυνεχειών. 

• Πιεζοµετρικός χάρτης. Συντάσσεται µε βάση τις µετρήσεις της στάθµης του 
υδροφόρου ορίζοντα σε µία περίοδο. Στο χάρτη παρουσιάζονται τα σηµεία στα 
οποία πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις στάθµης του υπόγειου νερού, οι 
ισοπιεζοµετρικές καµπύλες, κατά την περίοδο µέτρησης και οι κύριοι και 
δευτερεύοντες άξονες αποστράγγισης του υπόγειου νερού.  

• Χάρτης διακύµανσης στάθµης. Συντάσσεται µόνο όταν υπάρχουν µετρήσεις 
µίας τουλάχιστον περιόδου υψηλής και µίας χαµηλής στάθµης της υπό µελέτη 
περιοχής και απεικονίζει την µεταβολή της στάθµης µεταξύ των δύο αυτών 
περιόδων ή την µεταβολή της στάθµης µεγαλύτερου χρονικού διαστήµατος. 

• Υδροχηµικός χάρτης. Συντάσσεται µε βάση τα αποτελέσµατα των χηµικών 
αναλύσεων συγκεκριµένης χρονικής περιόδου (υψηλής ή χαµηλής στάθµης) 
και απεικονίζει το ποιοτικό καθεστώς των υπόγειων νερών και την 
περιεκτικότητα τους σε στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σχετικά µε το 
αντικείµενο της υδρογεωλογικής µελέτης.  

• Χάρτης τρωτότητας ή ρυπαντικής επιδεκτικότητας. Συντάσσεται µε βάση 
τα στοιχεία της υδρογεωλογικής έρευνας υπαίθρου και µε ειδική αξιολόγηση 
της υδρολιθολογικής κατάταξης των γεωλογικών σχηµατισµών, των 
υφιστάµενων ή δυνητικών πηγών ρύπανσης και τα στοιχεία για το ποιοτικό 
καθεστώς των υπόγειων νερών.  

• Χάρτης προτεινόµενων έργων και επεµβάσεων. Περιλαµβάνει την 
ταξινόµηση των υδροφορέων ανάλογα µε την καταλληλότητα και δυνατότητα 
εκµετάλλευσης, τις πιθανά προτεινόµενες θέσεις ή περιοχές ανόρυξης 
υδρογεωτρήσεων εκµετάλλευσης ή έρευνας ή τεχνητού εµπλουτισµού των 
υπόγειων νερών καθώς και τις οποιεσδήποτε επεµβάσεις διαχείρισης και 
προστασίας του υπόγειου υδατικού δυναµικού και των υδατικών πόρων 
συνολικά. 

Στα πλαίσια εκπόνησης της υδρογεωλογικής µελέτης είναι δυνατή η σύνταξη και 
άλλων βοηθητικών χαρτών ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της 
περιοχής έρευνας. 

Οι βοηθητικοί – θεµατικοί χάρτες συντάσσονται µετά την σύνταξη του γεωλογικού 
χάρτη, ο οποίος αποτελεί και την βάση τους.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη των βοηθητικών – θεµατικών χαρτών 
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης. 
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Στην περίπτωση που η κλίµακα του βοηθητικού χάρτη είναι µεγαλύτερη από την 
κλίµακα του γεωλογικού χάρτη, τότε ως συντελεστής κλίµακας λαµβάνεται 
εκείνος του βοηθητικού χάρτη.  

Άρθρο ΓΛΕ.30  Απογραφή Σηµείων Εµφάνισης Νερού 

Η απογραφή των σηµείων εµφάνισης νερού (πηγές, φρέατα, γεωτρήσεις κλπ.) 
περιλαµβάνει την συγκέντρωση στοιχείων και την κατάρτιση µητρώου σε ειδικό 
απογραφικό έντυπο στο οποίο αναγράφονται όλα τα τεχνικά και υδρολογικά – 
υδρογεωλογικά (ποσοτικά και ποιοτικά) χαρακτηριστικά των υδροσηµείων καθώς 
και τα στοιχεία χρήσης νερού. Περιλαµβάνεται επίσης η επισήµανση της θέσης 
του υδροσηµείου σε χάρτη µε την χρήση GPS. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την απογραφή των σηµείων εµφάνισης νερού 
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΛΕ 10 της παρούσας απόφασης. 

 Άρθρο ΓΛΕ.31  Μετρήσεις Στάθµης 

Περιλαµβάνει την επιλογή των καταλληλότερων χαρακτηριστικών υδροσηµείων 
(φρέατα, γεωτρήσεις, πηγές), την κατάρτιση δικτύου σταθµηµετρήσεων και την 
πραγµατοποίηση µετρήσεων της στάθµης των υπόγειων νερών ή της παροχής 
χωρίς την χρήση µυλίσκου στα επιλεγµένα υδροσηµεία .  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή ανά µέτρηση καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο ΓΛΕ 
11 της παρούσας απόφασης. 

 

 

Άρθρο ΓΛΕ.32 Μετρήσεις Παροχής 

32.1   Χωρίς Μυλίσκο 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για κάθε µέτρηση παροχής πηγής ή χειµάρρου µικρής 
παροχής σε αγωγό χωρίς την χρήση µυλίσκου καθορίζεται σε 45 €/τεµ.  

32.2   Με Μυλίσκο 

Για την µέτρηση της παροχής πηγής, χειµάρρου ή ποταµού, όπου απαιτείται η 
χρήση µυλίσκου, θα πρέπει προηγουµένως να έχει διαµορφωθεί η κοίτη του µε 
κανονική κατά το δυνατόν διατοµή. Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται για την 
µέτρηση της παροχής, είναι οι πιο κάτω : 

α)  Μέθοδος των πολλαπλών σηµείων : χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις  που 
απαιτείται µεγάλη ακρίβεια, και είναι η πιο χρονοβόρα µέθοδος. 

β)   Μέθοδος των τριών σηµείων : είναι η πιο συχνά εφαρµοζόµενη µέθοδος, η 
δε ταχύτητα µετριέται σε τρία σηµεία τα οποία ευρίσκονται σε βάθος 0,2, 0,6 
και 0,8 m κάτω από την επιφάνεια του νερού  

γ)  Μέθοδος των δύο σηµείων : εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που δεν είναι 
δυνατόν να εφαρµοσθεί η προηγούµενη µέθοδος, οπότε µετράται η 
ταχύτητα σε δύο σηµεία τα οποία ευρίσκονται σε βάθος 0,2 και 0,8 m 
βάθους κάτω από την επιφάνεια του νερού. 

δ)  Μέθοδος του ενός σηµείου : µε την µέθοδο αυτή γίνεται µέτρηση σε ένα 
µόνο σηµείο, σε βάθος 0,6 m κάτω από την επιφάνεια του νερού. 
Εφαρµόζεται όταν το βάθος του νερού είναι µικρότερο των 0,8 µ., οπότε δεν 
είναι δυνατή η εφαρµογή της µεθόδου των δύο σηµείων. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή ανά µέτρηση ταχύτητας σε ένα σηµείο περιλαµβάνει 
τον κατάλληλο εξοπλισµό για την εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου, το αναγκαίο 
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προσωπικό για την εκτέλεση της µέτρησης, την σύνταξη ειδικού εντύπου µε το 
σχεδιάγραµµα της διατοµής και τις εκτελεσθείσες µετρήσεις και καθορίζεται σε 
120 €/σηµείο. 

Στην ανωτέρω αµοιβή δεν συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ενδεχοµένως 
έργα διευθέτησης. 

Άρθρο ΓΛΕ.33  Προγραµµατισµός, Εκτέλεση, 
Παρακολούθηση και Αξιολόγηση 
Ιχνηθετήσεων 

Περιλαµβάνει την επιλογή, µετά από υδρογεωλογική αναγνώριση, των κατάλληλων 
θέσεων ρίψης και παρατήρησης των ουσιών ιχνηθέτησης, την αγορά, µεταφορά και 
χρήση των ουσιών αυτών, την παρατήρηση των σηµείων εξόδου, την δειγµατοληψία 
του νερού, την πραγµατοποίηση των αναλύσεων και την επεξεργασία και αξιολόγησή 
των αποτελεσµάτων τους. 

33.1 Εργασίες Ιχνηθέτησης 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την πραγµατοποίηση των ιχνηθετήσεων καθορίζεται 
από τον τύπο : 

Ι = 750 * ν  €, όπου  

ν = αριθµός σηµείων ρίψης και  παρακολούθησης (καταβόθρες, πηγές, 
γεωτρήσεις, ρέµατα κ.λ.π) εξόδου του ιχνηθέτη.  

 

33.2 Προσδιορισµός Συγκέντρωσης Ιχνηθέτη 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης του ιχνηθέτη 
µε ειδική συσκευή ανάλογα µε το είδος του, στα δείγµατα νερού που 
συλλέχθηκαν στα σηµεία εξόδου καθορίζεται σε 45 €/δείγµα.  

Άρθρο ΓΛΕ.34  ∆ειγµατοληψία Νερού και Αποστολή στο 
Εργαστήριο για Ανάλυση 

Περιλαµβάνει την επιλογή καταλληλότερων χαρακτηριστικών υδροσηµείων 
(πηγές, φρέατα, γεωτρήσεις κλπ.), την κατάρτιση δικτύου δειγµατοληψιών νερού 
και την λήψη δείγµατος νερού µε ειδικές φιάλες και σύµφωνα µε τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές, την µέτρηση της θερµοκρασίας νερού κατά τη στιγµή της 
δειγµατοληψίας, τη συσκευασία και τη µεταφορά των δειγµάτων σε ειδικό 
εργαστήριο για την εκτέλεση χηµικής ή ειδικής ανάλυσης.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή ανά δειγµατοληψία καθορίζεται σε 20 €/δείγµα. 

Άρθρο ΓΛΕ.35     Εκτέλεση Χηµικής Ανάλυσης Νερού 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή µίας χηµικής ανάλυσης νερού περιλαµβάνει την 
εκτέλεση από Εγκεκριµένο Χηµικό Εργαστήριο, προσδιορισµών συγκεκριµένων 
διαλυµένων στοιχείων στο νερό και τη σύνταξη µητρώου αποτελεσµάτων που 
συνολικά θα χαρακτηρίζουν το γενικό χηµικό χαρακτήρα του νερού. Οι 
προσδιορισµοί που θα περιλαµβάνει η χηµική ανάλυση νερού είναι: 

• Φυσικά Χαρακτηριστικά: ∆ιαύγεια, οσµή, ηλεκτρική αγωγιµότητα σε 250 C και 
pΗ. 

• Σκληρότητα: Παροδική, µόνιµη και ολική σκληρότητα. 
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• Χηµικά Χαρακτηριστικά: Σύνολο διαλυµένων αλάτων σε ppm καθώς επίσης και 
των παρακάτω στοιχείων: 

• Ανιόντα: Ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειϊκα, χλώριο, νιτρικά και 
νιτρώδη. 

• Κατιόντα: Ασβέστιο, µαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αµµώνιο 

Στην τιµή περιλαµβάνεται και ο ενδεχόµενος σχολιασµός για συγκεντρώσεις που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για κάθε χηµική ανάλυση νερού όπως ορίζεται 
παραπάνω καθορίζεται σε 250 €/τεµ. 

Άρθρο ΓΛΕ.36  Εκτέλεση Μικροβιολογικής Ανάλυσης Νερού 

Αφορά στην εκτέλεση µικροβιολογικής ανάλυσης σε δείγµα νερού που έχει 
ληφθεί µε αποστειρωµένο δοχείο, η οποία περιλαµβάνει αερόβια καλλιέργεια για 
µικροοργανισµούς και µύκητες.  

Η τιµή αναφέρεται στην εκτέλεση από Εγκεκριµένο Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 
στην παρουσίαση του αποτελέσµατος και στον απαραίτητο σχολιασµό. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για κάθε µικροβιολογική ανάλυση νερού όπως ορίζεται 
παραπάνω καθορίζεται σε 55 €/τεµ. 

Άρθρο ΓΛΕ.37  Προσδιορισµοί Ιχνοστοιχείων στο Νερό 

Αφορά στην εκτέλεση από εγκεκριµένο Χηµικό Εργαστήριο, του προσδιορισµού 
της συγκέντρωσης στο νερό ενός διαλυµένου στοιχείου (µέταλλο,  χηµική ένωση, 
COD, BOD, TOC, TSS κ.λ.π., τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο για 
την εκτέλεση χηµικής ανάλυσης). Ο προσδιορισµός γίνεται µε κατάλληλη µέθοδο 
και στην τιµή περιλαµβάνεται η παρουσίαση του αποτελέσµατος µε τον 
απαραίτητο σχολιασµό. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τον προσδιορισµό ενός ιχνοστοιχείου όπως ορίζεται 
παραπάνω καθορίζεται σε 60 €/τεµ. 

Άρθρο ΓΛΕ.38  Ερευνητικές Υδρογεωτρήσεις. 
Προγραµµατισµός, Παρακολούθηση και 
Αξιολόγηση. 

Περιλαµβάνεται ο προγραµµατισµός, ο καθορισµός της θέσης, η σύνταξη 
Τεχνικών Προδιαγραφών, η συνεχής παρακολούθηση εκτέλεσης ερευνητικών 
υδρογεωτρήσεων και δορυφόρων πιεζοµέτρων καθώς και η αξιολόγηση των 
ανωτέρω εργασιών. 

Κατά την παρακολούθηση ο γεωλόγος µελετητής µεριµνά για την συνεχή ανά 5 m 
διάτρησης δειγµατοληψία, την καταγραφή των αυξοµειώσεων της παροχής της 
υδροφορίας κατά την διάτρηση, την καταγραφή της παροχής της υδροφορίας 
κατά την εκτέλεση air lift, την καταγραφή κάθε στοιχείου που προκύπτει από την 
διάτρηση και τέλος την σύνταξη της τοµής της γεώτρησης µε όλα τα στοιχεία της 
καταγραφής και της σωλήνωσης.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή καθορίζεται ανά µέτρο διάτρησης ερευνητικής 
υδρογεώτρησης και δορυφόρου(ων)  πιεζόµετρου(ων) σε 12 €/m. 
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Άρθρο ΓΛΕ.39  ∆οκιµαστικές Αντλήσεις. Προγραµµατισµός, 
Παρακολούθηση, Επεξεργασία και 
Αξιολόγηση. 

Περιλαµβάνεται ο καθορισµός του προγράµµατος των δοκιµαστικών αντλήσεων, 
που θα εκτελεσθούν σε ερευνητικές υδρογεωτρήσεις ή σε υφιστάµενα 
υδροσηµεία (υδρογεωτρήσεις ή φρέατα), η παρακολούθηση, η επεξεργασία των 
δεδοµένων της άντλησης για τον προσδιορισµό των υδραυλικών παραµέτρων 
του υδροφορέα καθώς και η αξιολόγηση των ανωτέρω εργασιών.  

Κατά την παρακολούθηση ο γεωλόγος µελετητής καταγράφει συστηµατικά, 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα, τις µετρήσεις πτώσης και επαναφοράς 
στάθµης σε κάθε σηµείο παρακολούθησης (πιεζόµετρο υδρογεώτρησης και 
δορυφόρα πιεζόµετρα) καθώς και την συνεχή καταγραφή της παροχής άντλησης.  

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τον προγραµµατισµό, παρακολούθηση, 
επεξεργασία και αξιολόγηση δοκιµαστικών αντλήσεων και δορυφόρου(ων) 
πιεζόµετρου(ων) καθορίζεται από τον τύπο : 

∆ = 75 * Ω * Σ  €, όπου 

Ω = ώρες άντλησης και επαναφοράς στάθµης  

Σ = σηµεία παρακολούθησης 

Άρθρο ΓΛΕ.40   Ειδικές Υδρογεωλογικές Εργασίες 

Στα πλαίσια του προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης Ειδικών 
Υδρογεωλογικών Εργασιών, οι οποίες δεν εµπίπτουν στα προηγούµενα άρθρα 
ΓΛΕ 40 και ΓΛΕ 41, όπως καλλιέργεια πηγών, έργα υδροµάστευσης, έργα 
εµπλουτισµού υπόγειων νερών κ.λπ.. η προεκτιµώµενη αµοιβή καθορίζεται ανά 
ανθρωποηµέρα απασχόλησης. 

Άρθρο ΓΛΕ.41 Μαθηµατικά Μοντέλα Προσοµοίωσης 
Υπόγειων Υδροφορέων 

41.1 Γενικά 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη Μαθηµατικού προσοµοιώµατος 
υπόγειων υδροφορέων εξαρτάται από την έκταση του υδροφορέα, το πλήθος και 
την µορφή των διαθέσιµων υδρογεωλογικών στοιχείων, τον αριθµό των 
προσοµοιουµένων στρωµάτων, το συνολικό µήκος των υδατορευµάτων που 
διαρρέουν τον υδροφορέα και προσοµοιώνονται καθώς και τον τύπο του 
µαθηµατικού κώδικα (πεπερασµένα στοιχεία, πεπερασµένες διαφορές, διπλής 
πυκνότητας κ.λπ). 

Η αµοιβή αυτή περιλαµβάνει την προσοµοίωση σε συνθήκες σταθερού και 
µεταβλητού φορτίου και την διαδικασία ελέγχου - βαθµονόµησης της 
προσοµοίωσης. 

41.2 Πεπερασµένες ∆ιαφορές 

Στην περίπτωση χρήσης µαθηµατικού κώδικα πεπερασµένων διαφορών η 
προεκτιµώµενη αµοιβή προκύπτει από τον τύπο : 

Μ = 1.500 * (5 * N1 + N2
0.6 + 3*N3 + E0.5) €, όπου 

E: Έκταση υδρογεωλογικής λεκάνης σε χλµ2  

Ν1: Πλήθος αυτογραφικών σταθµών παρακολούθησης υπόγειας στάθµης ή 
παροχής  
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N2: Πλήθος σηµείων παρακολούθησης στάθµης ή παροχής και στοιχείων 
δοκιµαστικών αντλήσεων για τον προσδιορισµό των υδραυλικών παραµέτρων 
που χρησιµοποιούνται για την βαθµονόµηση της προσοµοίωσης 

Ν3: Πλήθος προσοµοιούµενων στρωµάτων (layers) 

41.3 Πεπερασµένα Στοιχεία 

Στην περίπτωση χρήσης µαθηµατικού κώδικα πεπερασµένων στοιχείων η 
προεκτιµώµενη αµοιβή προκύπτει από τον τύπο:  

Ρ = Μ * 1.2, όπου 

Μ = η προεκτιµώµενη αµοιβή του άρθρου ΓΛΕ 43.2 

41.4 Συλλογή, Επεξεργασία και Αξιολόγηση Υφιστάµενων Υδρογεωλογικών 
Μελετών 

Στην περίπτωση που απαιτείται η σύνταξη µαθηµατικής προσοµοίωσης υπογείου 
υδροφορέα, χωρίς ταυτόχρονη σύνταξη υδρογεωλογικής µελέτης, η 
προεκτιµώµενη αµοιβή για την συλλογή, την επεξεργασία και την αξιολόγηση των 
στοιχείων των πλέον πρόσφατων υδρογεωλογικών µελετών, οι οποίες δίνουν 
στοιχεία για την λειτουργία του υδρογεωλογικού συστήµατος  στην περιοχή 
εφαρµογής της µαθηµατικής προσοµοίωσης του υπόγειου υδροφορέα, προκύπτει 
από τον τύπο : 

Κ = 20% * Α  €, όπου 

Α = η  συνολική αµοιβή για την σύνταξη των τευχών των πλέον πρόσφατων 
υδρογεωλογικών µελετών που αξιολογήθηκαν και για τις οποίες συντάσσεται 
σχετική έκθεση. 

Άρθρο ΓΛΕ.42 Μαθηµατικά Μοντέλα Προσοµοίωσης 
∆ιασποράς Ρύπων σε Υπόγειο Υδροφορέα 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη µαθηµατικού προσοµοιώµατος 
διασποράς ρύπων σε υπόγειο υδροφορέα προκύπτει από τον τύπο : 

Β = Μ * 0.5 * ν0.5  €, όπου  

Μ = η προεκτιµώµενη αµοιβή του άρθρου ΓΛΕ.41.2.  

ν = αριθµός ρυπαντών που ελέγχονται 

 

Άρθρο ΓΛΕ.43   Έρευνα-µελέτη ∆ιαχείρισης Υδατικών   
Πόρων. Εκτίµηση Προσφοράς   Υπόγειου 
Υδατικού ∆υναµικού. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την εκπόνηση έρευνας και µελέτης διαχείρισης 
υδατικών πόρων, όσο αφορά στην εκτίµηση και στην διαθεσιµότητα του υπόγειου 
υδατικού δυναµικού, υπολογίζεται ανάλογα µε τον εκτιµώµενο χρόνο 
απασχόλησης γεωλόγων διάφορων ετών εµπειρίας σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 
της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο ΓΛΕ.44 Συνθετικός Υδρογεωλογικός Χάρτης 

Ο χάρτης αυτός είναι ειδικός θεµατικός χάρτης και δίδει παραστατικά τη συνολική 
εικόνα των υπόγειων νερών της περιοχής µελέτης. Περιέχει αντιπροσωπευτικά 
στοιχεία της διακίνησης, της υπόγειας αποθήκευσης, του χηµικού χαρακτήρα και 
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των επιδράσεων των υπόγειων νερών, όπως επίσης αντιπροσωπευτικά στοιχεία 
των γεωλογικών σχηµατισµών που αποτελούν τους υδροφορείς των υπόγειων 
νερών. Προκύπτει από σύνθεση του γεωλογικού χάρτη και των επιµέρους 
βοηθητικών θεµατικών χαρτών και συγκεκριµένα του υδρολιθολογικού χάρτη, του 
γεωµορφολογικού χάρτη, του τεκτονικού χάρτη, των πιεζοµετρικών χαρτών, ή 
κατά περίπτωση των χαρτών διακύµανσης της στάθµης, των υδροχηµικών 
χαρτών και των χαρτών τρωτότητας ή ρυπαντικής επιδεκτικότητας των υπόγειων 
νερών. 

Ο συνθετικός υδρογεωλογικός χάρτης απεικονίζει συνοπτικά και παραστατικά τα 
συνολικά αποτελέσµατα και την αξιολόγηση της υδρογεωλογικής µελέτης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη είναι 
η εκτέλεση γεωλογικής χαρτογράφησης και η σύνταξη επιµέρους βοηθητικών 
χαρτών, που θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνταξη του. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη του συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη 
καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης.  

Στην περίπτωση που η κλίµακα του συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη είναι 
µεγαλύτερη από την κλίµακα του γεωλογικού χάρτη, τότε ως συντελεστής 
κλίµακας λαµβάνεται εκείνος του συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη.  

Άρθρο ΓΛΕ.45  Υδρολογική Ανάλυση στα πλαίσια 
Υδρογεωλογικής Μελέτης 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για την σύνταξη της υδρολογικής ανάλυσης για τον 
προσδιορισµό κρίσιµων παραγόντων προκειµένου να συνταχθεί το υδατικό 
ισοζύγιο, εξαρτάται από τον αριθµό των διαθέσιµων σταθµών µετεωρολογικών, 
βροχοµετρικών, βροχογραφικών, υδροµετρικών κλπ και καθορίζεται σε 500 
€/σταθµό. 

Άρθρο ΓΛΕ.46 Τεύχος Υδρογεωλογικής Μελέτης 

Στην υδρογεωλογική έκθεση περιλαµβάνονται, η παρουσίαση και η ανάλυση 
όλων των στοιχείων των χαρτών, οι οποίοι συντάχθηκαν στα πλαίσια της µελέτης 
(γεωλογικός χάρτης, ειδικοί θεµατικοί και βοηθητικοί χάρτες), η αξιολόγηση των 
προυπαρχουσών ερευνών και στοιχείων, η απαραίτητη υδρολογική µελέτη, η 
αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών, που υλοποιήθηκαν (ερευνητικές 
γεωτρήσεις, δοκιµαστικές αντλήσεις, γεωφυσικές εργασίες, εργασίες 
εµπλουτισµού υπόγειας υδροφορίας, κ.λπ.), οι υδρογεωλογικές συνθήκες, η 
σύνταξη του υδατικού ισοζυγίου, τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις. 

Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη της υδρογεωλογικής έκθεσης καθορίζεται 
από το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης, όπου : 

Α = συνολικό κόστος των υδρογεωλογικών εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν 
κατά την διάρκεια της µελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

∆ΟΚΙΜΕΣ 

 

Στα παρόντα άρθρα καθορίζονται οι τιµές για την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών 
επί τόπου και εργαστηριακών δοκιµών. Οι τιµές των εργασιών των γεωτεχνικών 
ερευνών συγκεντρώνονται στον Πίνακα ΓΤΕ (Τιµολόγιο Εργασιών Γεωτεχνικών 
Ερευνών). Οι παρακάτω αναφερόµενες τιµές αναπροσαρµόζονται µε τον συντελεστή 
(τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού. Στις τιµές αυτές 
συµπεριλαµβάνονται και τα ακόλουθα: 

• αµοιβή για τη συνεχή επιτόπου παρακολούθηση των γεωτρήσεων και των λοιπών 
εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου από εξειδικευµένο επιστήµονα (Μηχανικό ή 
Γεωλόγο) µε σκοπό την καταγραφή στοιχείων, έλεγχο και παροχή οδηγιών για τη 
σωστή εκτέλεση των εργασιών 

• αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών όπως 
περιγράφεται στο άρθρο ΓΤΕ.3 

• Γ.Ε. και Ο.Ε.   

Οι τιµές αντιστοιχούν στις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• τεχνικές προδιαγραφές ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές 
έρευνες (Ε 101-83), ΦΕΚ 363/24-6-1983 

• Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου ∆οκιµών Βραχοµηχανικής (Ε102-84) και 
Εργαστηριακών ∆οκιµών Βραχοµηχανικής (Ε103-84), ΦΕΚ 70/8-2-1985 

• Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε105-86), ΦΕΚ 
955/31-12-86 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε), Υ.Α. ∆ΜΕΟ/δ/ο/212/27-02-2004 

• «Εθνικός Σχεδιασµός για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» ΚΥΑ 114218, ΦΕΚ 
1016/Β/17-11-1997 

• Προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα του Πίνακα ΓΤΕ  (π.χ. ASTM, 
AASHTO, BS κτλ)  

 

Άρθρο ΓΤΕ.1  Εργασίες Υπαίθρου  

Τα άρθρα ΓΤΕ.1.1 έως ΓΤΕ.1.48 αναφέρονται σε γεωτρήσεις ξηράς, ερευνητικά 
φρέατα και ερευνητικές στοές και τα άρθρα ΓΤΕ.1.49 έως ΓΤΕ.1.67 σε επί τόπου 
δοκιµές. 

Στην περίπτωση εργασιών υπαίθρου στην θάλασσα, οι τιµές του τιµολογίου 
περιστροφικών δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων (άρθρα ΓΤΕ.1.5 έως ΓΤΕ.1.7), 
δειγµατοληψιών (άρθρα ΓΤΕ.1.17 έως ΓΤΕ.1.22) και επί τόπου δοκιµών (άρθρα 
ΓΤΕ.1.49 έως ΓΤΕ.1.51 και ΓΤΕ.1.64 έως ΓΤΕ.1.66) προσαυξάνονται κατά 50% 
ενώ οι τιµές για εισκόµιση-αποκόµιση γεωτρητικού συγκροτήµατος, µετακίνηση 
από θέση σε θέση και αργιών θα καθορίζονται κάθε φορά κατά την παράγραφο 2 
του άρθρου 4 του Νόµου 3316/2005. 

Οι τιµές των άρθρων ΓΤΕ.1. πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη 
παράγραφο συµπεριλαµβάνουν και την αποζηµίωση υποαπασχόλησης του 
Μηχανικού εξοπλισµού. 
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Άρθρο ΓΤΕ.2  Εργαστηριακές ∆οκιµές  

Τα άρθρα ΓΤΕ.2.1 έως ΓΤΕ.2.40 αναφέρονται σε δοκιµές εδαφοµηχανικής και 
βραχοµηχανικής, τα άρθρα ΓΤΕ.2.41 έως ΓΤΕ.2.53 σε δοκιµές αδρανών υλικών, 
τα άρθρα ΓΤΕ.2.54 έως ΓΤΕ.2.75 σε δοκιµές χηµικών αναλύσεων εδαφών, τα 
άρθρα ΓΤΕ.2.76 έως ΓΤΕ.2.82 σε δοκιµές σκυροδέµατος και τέλος τα άρθρα 
ΓΤΕ.2.83 έως ΓΤΕ.2.92 σε δοκιµές  ασφαλτικών υλικών και ασφαλτοµιγµάτων. 

Οι τιµές των άρθρων ΓΤΕ.2. πέραν των όσων αναφέρονται στην πρώτη 
παράγραφο συµπεριλαµβάνουν και την δαπάνη  για χρήση οργάνων και 
µικροϋλικών. 

 

Άρθρο ΓΤΕ.3  Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας  

Αντικείµενο της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η παρουσίαση όλων των 
εργασιών γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιµών) και των 
αποτελεσµάτων τους οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια ενός έργου σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη Έκθεση Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών.  

Η Έκθεση τυπικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

(α)  Σκοπό και στόχους της γεωτεχνικής έρευνας  

(β)  Eντολή αναθέσεως της γεωτεχνικής έρευνας (κύριος του έργου, ηµεροµηνία, 
κ.λπ.)  

(γ)  Σύντοµη περιγραφή του έργου για το οποίο έγινε η γεωτεχνική έρευνα (είδος, 
θέση, γεωµετρία κλπ.)  

(δ)  Σύντοµη περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής  

(ε)  Xρόνο εκτελέσεως των διαφόρων φάσεων των εργασιών υπαίθρου και των 
εργαστηριακών δοκιµών 

(στ)  Tύπους των µηχανηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για τις εργασίες υπαίθρου 

(ζ)  Oνόµατα επιστηµονικού και ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού 
υπεύθυνου για τη συνεχή επιτόπου παρακολούθηση των γεωτρήσεων και των 
λοιπών εργασιών υπαίθρου, την επιτόπου µακροσκοπική περιγραφή των 
δειγµάτων και την κατάλληλη σήµανση και συσκευασία των δειγµάτων 

(η)  Πινακοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών 

(θ)  Παρουσίαση των καθηµερινών µετρήσεων της στάθµης του νερού στις 
γεωτρήσεις κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων και εν συνεχεία από 
πιεζόµετρα 

(ι)  Παρουσίαση των επιτόπου παρατηρήσεων κατά την εκτέλεση των γεωτεχνικών 
εργασιών υπαίθρου π.χ. συµπεριφορά διατρητικής στήλης, απώλεια υδάτων ή 
αρτεσιανισµός, παρατηρήσεις σχετικά µε διακοπές και είδη βλαβών ή αστοχιών 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρήσιµη για την πληρέστερη και 
σαφέστερη ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

(ια) Παρουσίαση των µητρώων υπεδάφους των ερευνητικών διατρήσεων µε 
περιγραφές των σχηµατισµών υπεδάφους, µε βάση τα µητρώα υπαίθρου και τα 
αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών. Οι περιγραφές των σχηµατισµών 
θα περιλαµβάνουν γεωλογικά, στρωµατογραφικά και µακροσκοπικά (χρώµα, 
ιστός-υφή, δοµή) χαρακτηριστικά, βαθµό εξαλλοίωσης ή αποσάθρωσης και 
κερµατισµού, στοιχεία ασυνεχειών, σκληρότητα-πυκνότητα κτλ. Οι περιγραφές 
των εδαφικών σχηµατισµών θα γίνονται µε βάση ένα αναγνωρισµένο κύριο 
σύστηµα κατάταξης (π.χ. USCS). Τα µητρώα θα περιλαµβάνουν ακόµα τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
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• Τίτλο έργου, τύπο µηχανήµατος και κοπτικών εργαλείων 

• Θέση σηµείου γεώτρησης οριζοντιογραφικά (Χ.Θ.) και συντεταγµένες αυτού 
(Χ, Υ, Ζ) 

• Ηµεροµηνία έναρξης και περάτωσης της γεώτρησης και κρατούσες καιρικές 
συνθήκες 

• Στάθµη αλλαγής των σχηµατισµών (µε σχετικό και απόλυτο υψόµετρο) 

• Τύπος κοπτικού και δειγµατολήπτη 

• Βάθη και σήµανση ληφθέντων διαταραγµένων και αδιατάρακτων δειγµάτων 

• Αριθµό κρούσεων δοκιµής πρότυπης διείσδυσης ανά βήµα 15 εκ. 

• Ποσοστό πυρηνοληψίας και RQD 

• Πλήρη περιγραφή των ασυνεχειών (φύση, προσανατολισµός, συχνότητα, 
τραχύτητα κτλ.) 

• Στάθµη υπογείου ορίζοντα µετά το πέρας της γεωτρητικής εργασίας 

• Απώλεια ύδατος γεώτρησης (ολική ή µερική) καθώς και τυχόν µεταβολές 
πίεσης του ύδατος  

• Τυχόν εισροές υπογείων υδάτων όπου αυτές παρατηρούνται 

• Αποτελέσµατα δοκιµών διαπερατότητας (τιµές συντελεστή διαπερατότητας) 
στα αντίστοιχα βάθη 

• Αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών σε στήλες 

• Οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική µε τη συµπεριφορά της διατρητικής 
στήλης (απότοµες πτώσεις, αντίσταση στην περιστροφή κλπ.)  

(ιβ) Τοπογραφικό διάγραµµα µε οριζοντιογραφία των προβλεπόµενων έργων στο 
οποίο θα σηµειώνονται (µε διαφορετική σήµανση ανά είδος έρευνας) οι  θέσεις 
όλων των υφιστάµενων και προτεινόµενων σηµείων έρευνας. Στο υπόµνηµα 
του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι συντεταγµένες (Χ, Υ, Ζ) των 
αποτυπωµένων θέσεων της εκτελεσθείσας έρευνας 

(ιγ)  Παρουσίαση των επιτόπου δοκιµών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιµών 
σε παραρτήµατα 

(ιδ)  Έγχρωµες φωτογραφίες πυρήνων γεωτρήσεων ή άλλων ερευνητικών 
εκσκαφών  καθώς και φωτογραφίες της θέσης της ερευνητικής διάνοιξης σε 
παράρτηµα 

Η αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών 
περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών 
δοκιµών του Τιµολογίου Εργασιών Γεωτεχνικών Ερευνών (Πίνακας ΓΤΕ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΤΕ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

     

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟ- 
ΝΑ- 
∆Α 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΑΡΘΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

Άρθρο ΓΤΕ.1   Εργασίες υπαίθρου    

ΓΤΕ.1.1 Εισκόµιση και αποκόµιση 
γεωτρητικού συγκροτήµατος 

      

  Μεταφορά ενός γεωτρύπανου µε το 
σύνολο του γεωτρητικού εξοπλισµού 
από την αποθήκη του αναδόχου τις 
εκτελέσεως του έργου µέχρι την πρώτη 
θέση τις γεωτρήσεως καθώς και την 
αντίστροφη κίνηση για την αποκόµιση 
µετά το τέλος τις εργασίας από την 
τελευταία θέση τις γεωτρήσεως (κατά τα 
λοιπά δε όπως στο άρθρο 2.1. των 
τεχνικών προδιαγραφών)  
Τ=η απόσταση σε χλµ. της οδικής 
µεταφοράς από την αποθήκη του 
Αναδόχου µέχρι το εργοτάξιο 

τεµ α. Οδική 
Μεταφορά  

1.300+(7,5xT)  

  τεµ β. Μεταφορά  
όταν 
µεσολαβεί και 
θαλάσσια 
διαδροµή. 

2.800+(7,5xT) 

ΓΤΕ.1.2 Μετακίνηση γεωτρητικού 
συγκροτήµατος από τη θέση 
γεωτρήσεως σε άλλη θέση     

  Για τη µετακίνηση ενός γεωτρητικού 
συγκροτήµατος από τη θέση µιας 
γεωτρήσεως σε άλλη θέση (Άρθρο 2.2 
Τεχνικών Προδιαγραφών) 

 
 
 
ώρα 

  

85  
ΓΤΕ.1.3 Προµήθεια νερού για τις ανάγκες της 

γεωτρήσεως (άρθρο 2.3 Τεχνικών 
Προδιαγραφών) 

    

  
ΓΤΕ.1.3.1  Κατασκευή δικτύου νερού     
  Για την κατασκευή ενός µέτρου µήκους 

δικτύου νερού συµπεριλαµβανοµένης 
της φθοράς των σωλήνων που θα 
χρησιµοποιηθούν (Άρθρο 2.3.2 
Τεχνικών προδιαγραφών)  

  
 
 
 
µ.µ. 

  

17  
ΓΤΕ.1.3.2  Αντλία προµήθειας νερού     

  

Για µια ώρα λειτουργίας αντλίας (άρθρο 
2.3.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών) ώρα   10  

ΓΤΕ.1.3.3 Βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς νερού     
  Για την ηµερήσια δαπάνη βυτιοφόρου 

οχήµατος προµήθειας νερού (Άρθρο 
2.3.4. Τεχνικών προδιαγραφών)  

  
 
ηµ. 

  

390  
ΓΤΕ.1.4 Αργία γεωτρητικού συγκροτήµατος     
  Για µια ώρα αργίας γεωτρητικού 

συγκροτήµατος κατά τα λοιπά όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 3.9 των 
Τεχνικών Προδιαγραφών 

  
 
 
ώρα 

  

85  
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  Περιστροφικές γεωτρήσεις       
ΓΤΕ.1.5. Περιστροφικές γεωτρήσεις σε 

σχηµατισµούς αργίλων, ιλύος, 
άµµου, βράχων σκληρότητας µέχρι 
και 4 ΜΟΗS κλπ. 

  

Βάθη       

  
  Για διάτρηση ενός µέτρου 

περιστροφικής γεωτρήσεως 
διαµέτρου οπής µεταβαλλόµενης 
τηλεσκοπικά, σε σχηµατισµούς 
αργίλων, ιλύος, άµµου, βράχων 
σκληρότητας µέχρι και 4 ΜΟΗS κλπ.  
κατά τα λοιπά δε όπως στο άρθρο 3 
των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην 
τιµή συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη 
επανεξαγόµενης τηλεσκοπικής 
σωλήνωσης της γεώτρησης µαζί µε 
την απαιτούµενη αντίστοιχη εργασία 
διεύρυνσης της οπής που 
σχηµατίστηκε κατά τη δειγµατοληψία. 
Η απαιτούµενη διάµετρος πυρήνα 
είναι 72 έως 84 χλστ.για βάθη 0-40µ., 
72 χλστ.για βάθη 40-60µ., 62 χλστ.για 
βάθη 60 - 80µ. και 54χλστ. για βάθη 
µεγαλύτερα των 80µ.  

µ.µ. α. 0-20 µ. 180 

  µ.µ. β. 20-40 µ. 203 

  µ.µ. γ. 40-60 µ. 225 

  µ.µ. δ. 60-80 µ. 248 

  µ.µ. ε. 80-100 µ. 270 

  µ.µ. στ. 100-120 µ. 293 

  µ.µ. ζ.120-140 µ.  315 

  µ.µ. η. 140-160 µ. 338 

  µ.µ. θ.160-180 µ. 360 

  µ.µ. ι. 180-200 µ. 383 

  µ.µ. ια. 200-220 µ.  405 

  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 428 

  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 450 

  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 473 

  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 
495 

ΓΤΕ.1.6. Περιστροφικές γεωτρήσεις σε 
αµµοχάλικα ή κροκάλες και σε 
βράχους κατακερµατισµένους µε 
RQD < 25% 

  

Βάθη       

  
  Για διάτρηση ενός µέτρου 

περιστροφικής γεώτρησης διαµέτρου 
οπής µεταβαλλόµενης τηλεσκοπικά σε 
αµµοχάλικα ή κροκάλες και σε 
βράχους κατακερµατισµένους µε RQD 
< 25% που στην τελευταία περίπτωση 
χρησιµοποιείται αδαµάντινη στεφάνη 
για τη διάτρηση (άρθρο 3 των 
Τεχνικών Προδιαγραφών). Στη τιµή 
συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη 
επανεξαγόµενης τηλεσκοπικής 
σωλήνωσης της γεώτρησης µαζί µε 
την απαιτούµενη αντίστοιχη εργασία 
διεύρυνσης της οπής που 
σχηµατίστηκε κατά τη δειγµατοληψία. 
Η απαιτούµενη διάµετρος πυρήνα 
είναι 72 έως 84 χλστ.για βάθη 0-20µ., 
62 έως 72 χλστ.για βάθη 20-40µ., 62 
χλστ.για βάθη 40 - 60µ. και 54χλστ. 
για βάθη µεγαλύτερα των 60µ.  

µ.µ. α. 0-20 µ. 306 

  µ.µ. β. 20-40 µ. 344 

  µ.µ. γ. 40-60 µ. 383 

  µ.µ. δ. 60-80 µ. 421 

  µ.µ. ε. 80-100 µ. 459 

  µ.µ. στ. 100-120 µ. 497 

  µ.µ. ζ.120-140 µ.  536 

  µ.µ. η. 140-160 µ. 574 

  µ.µ. θ.160-180 µ. 612 

  µ.µ. ι. 180-200 µ. 650 

  µ.µ. ια. 200-220 µ.  689 

  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 
727 

  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 765 

  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 803 

  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 

842 

ΓΤΕ.1.7. Περιστροφικές γεωτρήσεις σε 
βράχους σκληρότητας 
µεγαλύτερης των 4 MOHS 

  
Βάθη       

  

  Για διάτρηση ενός µέτρου γεώτρησης 
διαµέτρου οπής µεταβαλλόµενης 
τηλεσκοπικά σε βράχους σκληρότητας 

µ.µ. α. 0-20 µ. 252 

  µ.µ. β. 20-40 µ. 284 

  µ.µ. γ. 40-60 µ. 315 
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  µεγαλύτερης των 4 MOHS που για τη 
διάτρηση χρησιµοποιείται αδαµάντινη 
στεφάνη (άρθρο 3 των Τεχνικών 
προδιαγραφών). Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη 
επανεξαγόµενης τηλεσκοπικής 
σωλήνωσης της γεώτρησης µαζί µε 
την απαιτούµενη αντίστοιχη εργασία 
διεύρυνσης της οπής που 
σχηµατίστηκε κατά τη δειγµατοληψία. 
Η απαιτούµενη διάµετρος πυρήνα 
είναι 72 έως 84 χλστ.για βάθη 0-20µ., 
62 έως 72 χλστ.για βάθη 20-40µ., 62 
χλστ.για βάθη 40 - 60µ. και 54χλστ. 
για βάθη µεγαλύτερα των 60µ. 

µ.µ. δ. 60-80 µ. 347 

  µ.µ. ε. 80-100 µ. 378 

  µ.µ. στ. 100-120 µ. 410 

  µ.µ. ζ.120-140 µ.  441 

  µ.µ. η. 140-160 µ. 473 

  µ.µ. θ.160-180 µ. 504 

  µ.µ. ι. 180-200 µ. 536 

  µ.µ. ια. 200-220 µ.  567 

  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 599 

  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 630 

  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 662 

  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 693 

  Καταστροφικές γεωτρήσεις       
ΓΤΕ.1.8  Επαναδιάτρηση τσιµεντωµένης 

γεωτρήσεως   
Βάθη       

  
  Για επαναδιάτρηση ενός µέτρου 

τσιµεντωµένης γεωτρήσεως στις 
περιπτώσεις που έχουµε φαινόµενα 
καταπτώσεων, απώλειας νερού λόγω 
της φύσεως του εδάφους κατά τα 
λοιπά δε όπως στο άρθρο 3.8.4. των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη 
υλικών και εργασίας πλήρωσης της 
οπής µε τσιµεντένεµα.  

µ.µ. α. 0-20 µ. 90 
  µ.µ. β. 20-40 µ. 101 
  µ.µ. γ. 40-60 µ. 113 
  µ.µ. δ. 60-80 µ. 124 
  µ.µ. ε. 80-100 µ. 135 
  µ.µ. στ. 100-120 µ. 146 
  µ.µ. ζ.120-140 µ.  158 
  µ.µ. η. 140-160 µ. 169 
  µ.µ. θ.160-180 µ. 180 
  µ.µ. ι. 180-200 µ. 191 

  µ.µ. ια. 200-220 µ.  203 
  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 214 
  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 225 
  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 236 
  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 248 
ΓΤΕ.1.9 Περιστροφικές  γεωτρήσεις χωρίς 

δειγµατοληψία   
Βάθη       

  
  Για ένα µέτρο περιστροφικής 

γεωτρήσεως χωρίς δειγµατοληψία, 
ανεξαρτήτως του είδους των 
διατρούµενων σχηµατισµών, 
διαµέτρου οπής µεταβαλλόµενης 
τηλεσκοπικά, συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των απαραίτητων εργασιών 
σωλήνωσης και τυχόν διευρύνσεων  

µ.µ. α. 0-20 µ. 126 
  µ.µ. β. 20-40 µ. 142 
  µ.µ. γ. 40-60 µ. 158 
  µ.µ. δ. 60-80 µ. 173 
  µ.µ. ε. 80-100 µ. 189 
  µ.µ. στ. 100-120 µ. 205 
  µ.µ. ζ.120-140 µ.  221 
  µ.µ. η. 140-160 µ. 236 
  µ.µ. θ.160-180 µ. 252 
  µ.µ. ι. 180-200 µ. 268 
  µ.µ. ια. 200-220 µ.  284 
  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 299 
  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 315 
  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 331 
  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 347 
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ΓΤΕ.1.10 Ερευνητικές διασκοπήσεις µε 
διατρητικό φορείο (π.χ Wagon 
Drill)     

  Για ένα µέτρο µήκους οπής 
διασκόπησης µε διατρητικό φορείο 
συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου 
µετακίνησης απο θέση σε θέση 

 
 
 
µ.µ. 

  

15 
ΓΤΕ.1.11 Γεωτρήσεις AUGER    
  Για ένα µέτρο µήκους γεωτρήσεως µε 

εδαφολήπτη τύπου AUGER κατά τα 
λοιπά όπως περιγράφεται στο άρθρο 
4.3.2.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών 

  
 
 
µ.µ. 

  

 54 
  Πρόσθετες αποζηµιώσεις       
ΓΤΕ.1.12 Πρόσθετη αποζηµίωση για 

κεκλιµένες γεωτρήσεις 
    

  
ΓΤΕ.1.12.1 Για  κλίση γεώτρησης  από  15° 

έως 60° από την κατακόρυφο 
  

Βάθη       
  

  Πρόσθετη αποζηµίωση ανά µέτρο  
µήκους κεκλιµένης γεώτρησης, 
ανεξαρτήτως του είδους των 
διατρούµενων σχηµατισµών, για κλίση 
γεώτρησης  από 15° έως 60° από την 
κατακόρυφο 

µ.µ. α. 0-20 µ. 54 
  µ.µ. β. 20-40 µ. 61 
  µ.µ. γ. 40-60 µ. 68 
  µ.µ. δ. 60-80 µ. 74 
  µ.µ. ε. 80-100 µ. 81 
  µ.µ. στ. 100-120 µ. 88 
  µ.µ. ζ.120-140 µ.  95 
  µ.µ. η. 140-160 µ. 101 
  µ.µ. θ.160-180 µ. 108 
  µ.µ. ι. 180-200 µ. 115 
  µ.µ. ια. 200-220 µ.  122 
  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 128 
  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 135 
  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 142 
  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 149 
ΓΤΕ.1.12.2 Για  κλίση γεώτρησης  από  60° 

έως 90° από την κατακόρυφο 
  

Βάθη       
  

  Πρόσθετη αποζηµίωση ανά µέτρο  
µήκους κεκλιµένης γεώτρησης, 
ανεξαρτήτως του είδους των 
διατρούµενων σχηµατισµών, για κλίση 
γεώτρησης  από 60° έως 90° από την 
κατακόρυφο 

µ.µ. α. 0-20 µ. 72 
  µ.µ. β. 20-40 µ. 81 
  µ.µ. γ. 40-60 µ. 90 
  µ.µ. δ. 60-80 µ. 99 
  µ.µ. ε. 80-100 µ. 108 
  µ.µ. στ. 100-120 µ. 117 
  µ.µ. ζ.120-140 µ.  126 
  µ.µ. η. 140-160 µ. 135 
  µ.µ. θ.160-180 µ. 144 
  µ.µ. ι. 180-200 µ. 153 
  µ.µ. ια. 200-220 µ.  162 
  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 171 
  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 180 
  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 189 
  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 198 
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ΓΤΕ.1.13 Πρόσθετη Αποζηµίωση για 
διεύρυνση γεώτρησης  
     

  Πρόσθετη αποζηµίωση ανά µέτρο 
µήκους για διεύρυνση γεώτρησης 
ανεξαρτήτου βάθους και είδους 
διατρούµενων σχηµατισµών 

 
 
 
µ.µ. 

  

 125 
ΓΤΕ.1.14 Προσαύξηση για διάτρηση 

γεώτρησης διαµέτρου µεγαλύτερης 
της συµβατικά προβλεπόµενης   

 

  
  Ποσοστό προσαύξησης επί των τιµών 

των άρθρων ΓΤΕ.1.5, ΓΤΕ.1.6 και 
ΓΤΕ.1.7 για τη διάτρηση γεώτρησης 
µε διάµετρο µεγαλύτερη από τις 
προδιαγραφόµενες στα παραπάνω 
άρθρα, εφόσον αυτό απαιτηθεί 
κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας 

    
  

 
ΓΤΕ.1.15 Παραµένουσες σωληνώσεις  

περιστροφικών, δειγµατοληπτικών 
ή µη, γεωτρήσεων  

  

 
  Για την προµήθεια, µεταφορά και 

τοποθέτηση σωλήνωσης η οποία 
παραµένει ως επένδυση στη 
γεώτρηση και δεν επανεξάγεται 
κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας   

 
 
 
 
µ.µ. 

  

 55 
ΓΤΕ.1.16 Πλήρωση οπής γεώτρησης µε 

τσιµεντένεµα     
  Για ένα κυβικό µέτρο οπής γεώτρησης 

που πληρώνεται µε τσιµεντένεµα, εάν 
αυτό απαιτηθεί κατόπιν εντολής της 
Υπηρεσίας. Στη  τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη υλικών 
και απασχόλησης του συγκροτήµατος 
και του προσωπικού.  

 
 
 
 
 
 
κ.µ. 

  

 150 
  ∆ειγµατοληψία εν ξηρώ (φραγµός)       
ΓΤΕ.1.17 ∆ειγµατοληψία εν ξηρώ (φραγµός) 

σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5 
  

Βάθη 
  

  Πρόσθετη αποζηµίωση για τη λήψη 
ενός δείγµατος εν ξηρώ (φραγµός) σε 
περιστροφικές γεωτρήσεις του 
άρθρου ΓΤΕ.1.5 µε διακοπή του 
κυκλοφορούντος νερού στο 
χαµηλότερο τµήµα του δείγµατος µε 
µήκος περί τα 20 εκατ. κατά τα λοιπά 
δε όπως περιγράφεται στο άρθρο 
4.3.2.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών 

τεµ α. 0-20 µ. 54 
  τεµ β. 20-40 µ. 61 
  τεµ γ. 40-60 µ. 68 
  τεµ δ. 60-80 µ. 74 
  τεµ ε. 80-100 µ. 81 
  τεµ στ. 100-120 µ. 88 
  τεµ ζ.120-140 µ.  95 
  τεµ η. 140-160 µ. 101 
  τεµ θ.160-180 µ. 108 
  τεµ ι. 180-200 µ. 115 
  τεµ ια. 200-220 µ.  122 
  τεµ ιβ.220-240 µ. 128 
  τεµ ιγ. 240-260 µ. 135 
  τεµ ιδ.260-280 µ. 142 
  τεµ ιε. 280-300 µ. 149 
 
 

 
  

 

         Dδιάτρησης - Dσυµβατικής
 

Κ= 

               Dσυµβατικής 
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ΓΤΕ.1.18 ∆ειγµατοληψία εν ξηρώ (φραγµός) 
σε γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6 

   

Βάθη   
  Πρόσθετη αποζηµίωση για τη λήψη 

ενός δείγµατος εν ξηρώ (φραγµός) σε 
περιστροφικές γεωτρήσεις του 
άρθρου ΓΤΕ.1.6 µε διακοπή του 
κυκλοφορούντος νερού στο 
χαµηλότερο τµήµα του δείγµατος µε 
µήκος περί τα 20 εκατ. κατά τα λοιπά 
δε όπως περιγράφεται στο άρθρο 
4.3.2.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών 

τεµ α. 0-20 µ. 92 
  τεµ β. 20-40 µ. 103 
  τεµ γ. 40-60 µ. 115 
  τεµ δ. 60-80 µ. 126 
  τεµ ε. 80-100 µ. 138 
  τεµ στ. 100-120 µ. 149 
  τεµ ζ.120-140 µ.  161 
  τεµ η. 140-160 µ. 172 
  τεµ θ.160-180 µ. 184 
  τεµ ι. 180-200 µ. 195 
  τεµ ια. 200-220 µ.  207 
  τεµ ιβ.220-240 µ. 218 
  τεµ ιγ. 240-260 µ. 230 
  τεµ ιδ.260-280 µ. 241 
  τεµ ιε. 280-300 µ. 252 
  Ειδικές ∆ειγµατοληψίες       

ΓΤΕ.1.19 ∆ειγµατοληψία εν ξηρώ (φραγµός) 
σε µέτρο µήκους περιστροφικής 
γεώτρησης του άρθρου ΓΤΕ.1.1.5 

  
Βάθη 

  
  Πρόσθετη αποζηµίωση για τη διάνοιξη 

κατακόρυφης γεώτρησης (στην 
περίπτωση που είναι δυνατή η 
προχώρηση σηµαντικού µήκους της 
γεωτρήσεως χωρίς χρήση νερού) σε 
µαλακά πετρώµατα, χωρίς 
χρησιµοποίηση νερού (εν ξηρώ 
διάτρηση) κατά τα λοιπά δε όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 4.3.2.4.β. 
των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

µ.µ. α. 0-20 µ. 54 

  µ.µ. β. 20-40 µ. 61 

  µ.µ. γ. 40-60 µ. 68 

  µ.µ. δ. 60-80 µ. 74 

  µ.µ. ε. 80-100 µ. 81 

ΓΤΕ.1.20 Πρόσθετη αποζηµίωση για 
διάτρηση  µε δειγµατολήπτη 
διαιρετού  τύπου σε συνδυασµό µε 
τριών βαθµίδων αδαµαντοκορώνες 
βραδείας προχώρησης σε 
γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5  

  

Βάθη 

  
  Πρόσθετη αποζηµίωση για τη 

διάτρηση ενός µέτρου γεώτρησης του 
άρθρου ΓΤΕ.1.5 µε τον πρότυπο 
διαιρετό δειγµατολήπτη βραδείας  
προχώρησης (τύπου Τ6S της ΑΤLAS 
COPCO ή και αναλόγων) µε τη χρήση 
ειδικών κοπτικών άκρων µε 
αδαµάντινη στεφάνη βαθµιδωτού 
τύπου.  

µ.µ. α. 0-20 µ. 90 
  µ.µ. β. 20-40 µ. 101 
  µ.µ. γ. 40-60 µ. 113 
  µ.µ. δ. 60-80 µ. 124 
  µ.µ. ε. 80-100 µ. 135 
  µ.µ. στ. 100-120 µ. 146 
  µ.µ. ζ.120-140 µ.  158 
  µ.µ. η. 140-160 µ. 169 
  µ.µ. θ.160-180 µ. 180 
  µ.µ. ι. 180-200 µ. 191 
  µ.µ. ια. 200-220 µ.  203 
  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 214 

  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 225 
  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 236 
  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 248 
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ΓΤΕ.1.21 Πρόσθετη αποζηµίωση για 
διάτρηση  µε δειγµατολήπτη 
διαιρετού  τύπου σε συνδυασµό µε 
τριών βαθµίδων αδαµαντοκορώνες 
βραδείας προχώρησης σε 
γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.6 

  

Βάθη 

  
  Πρόσθετη αποζηµίωση για τη 

διάτρηση ενός µέτρου γεώτρησης του 
άρθρου ΓΤΕ.1.6 µε τον πρότυπο 
διαιρετό δειγµατολήπτη βραδείας  
προχώρησης  (τύπου Τ6S της ΑΤLAS 
COPCO ή και αναλόγων) µε τη χρήση 
ειδικών κοπτικών άκρων µε 
αδαµάντινη στεφάνη βαθµιδωτού 
τύπου.  

µ.µ. α. 0-20 µ. 153 
  µ.µ. β. 20-40 µ. 172 
  µ.µ. γ. 40-60 µ. 191 
  µ.µ. δ. 60-80 µ. 210 
  µ.µ. ε. 80-100 µ. 230 
  µ.µ. στ. 100-120 µ. 249 
  µ.µ. ζ.120-140 µ.  268 
  µ.µ. η. 140-160 µ. 287 
  µ.µ. θ.160-180 µ. 306 
  µ.µ. ι. 180-200 µ. 325 
  µ.µ. ια. 200-220 µ.  344 
  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 363 
  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 383 
  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 402 
  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 421 
ΓΤΕ.1.22 Πρόσθετη αποζηµίωση για 

διάτρηση  µε δειγµατολήπτη 
διαιρετού  τύπου σε συνδυασµό µε 
τριών βαθµίδων αδαµαντοκορώνες 
βραδείας προχώρησης σε 
γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.7 

  

Βάθη 

  
  Πρόσθετη αποζηµίωση για τη 

διάτρηση ενός µέτρου γεώτρησης του 
άρθρου ΓΤΕ.1.7 µε τον πρότυπο 
διαιρετό δειγµατολήπτη βραδείας  
προχώρησης  (τύπου Τ6S της ΑΤLAS 
COPCO ή και αναλόγων) µε τη χρήση 
ειδικών κοπτικών άκρων µε 
αδαµάντινη στεφάνη βαθµιδωτού 
τύπου.  

µ.µ. α. 0-20 µ. 126 
  µ.µ. β. 20-40 µ. 142 
  µ.µ. γ. 40-60 µ. 158 
  µ.µ. δ. 60-80 µ. 173 
  µ.µ. ε. 80-100 µ. 189 
  µ.µ. στ. 100-120 µ. 205 
  µ.µ. ζ.120-140 µ.  221 
  µ.µ. η. 140-160 µ. 236 
  µ.µ. θ.160-180 µ. 252 
  µ.µ. ι. 180-200 µ. 268 
  µ.µ. ια. 200-220 µ.  284 
  µ.µ. ιβ.220-240 µ. 299 
  µ.µ. ιγ. 240-260 µ. 315 
  µ.µ. ιδ.260-280 µ. 331 
  µ.µ. ιε. 280-300 µ. 347 
ΓΤΕ.1.23 Αδιατάρακτο δείγµα     
  Για τη λήψη ενός αδιατάρακτου 

δείγµατος από τις περιστροφικές 
γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5 κατά 
τα λοιπά δε όπως περιγράφεται στο 
άρθρο 4.2 των Τεχνικών 
Προδιαγραφών 

  
 
 
 
τεµ. 

  

52  
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  Εγκατάσταση και παρακολούθηση 

οργάνων 
    

  
ΓΤΕ.1.24 Πιεζοµετρικός φιλτροσωλήνας 

(Standpipe piezometer)     
  Για ένα µέτρο µήκους πιεζοµετρικού 

σωλήνα, διάτρητου κατά το κατώτερο 
τµήµα του και συµπαγούς κατά το 
ανώτερο διαµέτρου 1 1/2", 
περιλαµβανοµένης της αξίας του 
σωλήνα, της δαπάνης για τη 
διαµόρφωση του σε φίλτρο και την 
τοποθέτησή του στη γεώτρηση, 
συµπεριλαµβανοµένης και της 
δαπάνης προµήθειας και 
τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
µ.µ. 

  

33  
 
 
 
 
ΓΤΕ.1.25 

 
 
 
 
Προµήθεια συναρµογή πορώδους 
άκρου τύπου Casagrande     

  Για την προµήθεια και τοποθέτηση 
στον πιεζοµετρικό σωλήνα ενός 
τεµαχίου πορώδους άκρου τύπου 
Casagrande, µήκους 300-600 χλστ., 
που αποτελείται από ειδικό πορώδες 
φίλτρο που περιέχεται σε διάτρητο 
πλαστικό ή µεταλλικό σωλήνα, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
υλικών (συνδέσµων, πώµα πυθµένα 
κτλ.) και της δαπάνης προµήθειας και 
τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

 

55  
ΓΤΕ.1.26 Προµήθεια και τοποθέτηση 

αδιάβροχου καλωδίου για τη λήψη 
µετρήσεων σε ηλεκτρικό 
πιεζόµετρο     

  Για ένα µέτρο µήκους ειδικού 
αδιάβροχου καλωδίου που 
τοποθετείται σε γεώτρηση µε 
ηλεκτρικό πιεζόµετρο 
συµπεριλαµβανοµένης της  
προµήθειας και τοποθέτησης του 

  
 
 
 
µ.µ. 

  

7  
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ΓΤΕ.1.27 Προµήθεια και τοποθέτηση 
ηλεκτρικού πιεζόµετρου και 
προστατευτικού καλύµµατος      

  Για την προµήθεια και τοποθέτηση ενός 
ηλεκτρικού πιεζόµετρου τύπου 
δονούµενης χορδής, µε φίλτρο υψηλής 
εισόδου αέρα, εύρους  0-350  KPa,  µε 
ενσωµατωµένο αισθητήρα 
θερµοκρασίας και συγκεκριµένα 
προετοιµασία και έλεγχος οργάνου, 
καθαρισµός γεώτρησης, κατασκευή 
υπόγειας σφράγισης από µίγµα 
µπεντονίτη στον πυθµένα, τοποθέτηση 
του οργάνου µετά από κατάλληλη 
συναρµολόγηση συγκρατούµενο από 
ειδικό καλώδιο, η πλήρωση της οπής µε 
χαλικόφιλτρο µέχρι και µισό µέτρο άνω 
του πιεζόµετρου, η κατασκευή υπόγειας 
σφράγισης, η πλήρωση της οπής της 
υπόλοιπης γεώτρησης µε τσιµεντένεµα 
και η εγκατάσταση προστατευτικού 
καλύµµατος του άκρου του 
καλωδίου.Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 
η δαπάνη κάθε απαιτούµενου υλικού 
και εργασίας  πλην του ειδικού 
καλωδίου και των υπογείων 
σφραγίσεων που πληρώνονται ιδιαίτερα 
µε τα άρθρα ΓΤΕ.1.26 και ΓΤΕ.1.30 
αντίστοιχα     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 620 
 
 
 
 
 
ΓΤΕ.1.28 

 
 
 
 
 
Λήψη µετρήσεων πιεζόµετρων µετά 
το πέρας των εργασιών υπαίθρου     

  Για τη λήψη µέτρησης στάθµης νερού 
σε οποιουδήποτε τύπου πιεζόµετρο, 
ανά σηµείο εγκατεστηµένου οργάνου, 
εφόσον η µέτρηση λαµβάνεται σε 
χρονική φάση µετά από το πέρας των 
εργασιών υπαίθρου. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται και η δαπάνη 
µετακίνησης από θέση σε θέση 
εγκατεστηµένου πιεζόµετρου. Η 
εισκόµιση-αποκόµιση οργάνων και 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα µε 
το άρθρο ΓΤΕ.1.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σηµείο 

  

 35 
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ΓΤΕ.1.29 Κεφαλή πιεζόµετρου,  

αποκλισιοµέτρου     
  Για µια κεφαλή πιεζόµετρου, 

περιλαµβανοµένης της προµήθειας των 
υλικών για την κατασκευή της κεφαλής, 
που αποτελείται από πακτωµένο 
πιεζοµετρικό ή αποκλισιοµετρικό 
σωλήνα που βρίσκεται πάνω από την 
επιφάνεια του εδάφους µέσα σε 
σταθερό κύβο από σκυρόδεµα 
διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,50 µ 
(βυθισµένο στο έδαφος κατά 0,30µ), την 
αξία του σωλήνα (πάνω από το 
έδαφος), του σπειρώµατος στο άνω 
άκρο του πώµατος - καπακιού - πύρου, 
καθώς και του φορητού ανοξείδωτου 
κλείθρου. Εναλλακτικά, εάν απαιτηθεί, η 
κεφαλή µπορεί να κατασκευαστεί εντός 
προκατασκευασµένου φρεατίου κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους.  τεµ 

  

 175 
ΓΤΕ.1.30 Υπόγεια σφράγιση πιεζόµετρου 

Casagrande     
  Για την κατασκευή µιας υπόγειας 

σφράγισης µε κατάλληλο µίγµα 
µπεντονίτη, κατά την εγκατάσταση 
πιεζόµετρου τύπου Casagrande, 
ανεξάρτητα του βάθους, της διαµέτρου 
της γεώτρησης, του τύπου του 
περιβάλλοντος εδάφους ή βράχου ή 
πιέσεων νερού και του µήκους της 
υπόγειας σφράγισης. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για 
την προµήθεια και µεταφορά των 
υλικών που θα απαιτηθούν, την 
εκτέλεση της σφράγισης µε τα 
κατάλληλα µέσα, οι αργίες του 
γεωτρητικού συγκροτήµατος καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη για την έντεχνη 
εκτέλεση της υπόγειας σφράγισης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 188 
 
 
ΓΤΕ.1.31 

 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση σωλήνων 
αποκλισιοµέτρου     

  Για την προµήθεια, µεταφορά και 
τοποθέτηση πλαστικών (ΑΒS) 
αποκλισιοµετρικών σωλήνων, 
περιλαµβανοµένης της πλήρωσης µε 
τσιµεντένεµα του κενού οπής 
γεώτρησης- σωλήνα. Στη τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη όλων των 
απαιτούµενων υλικών & εργασιών για 
την έντεχνη εγκατάσταση του οργάνου 
και οι αργίες του γεωτρητικού 
συγκροτήµατος.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
µ.µ. 

  

 50 
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ΓΤΕ.1.32 Μετρήσεις αποκλισιοµέτρων     
  Για τη µέτρηση της απόκλισης του 

άξονα αποκλισιοµετρικού σωλήνα 
εγκατεστηµένου σε γεώτρηση, ανά 
µέτρο µήκους γεώτρησης. Η µέτρηση 
γίνεται µε κατάλληλη συσκευή (ειδική 
βολίδα και ηλεκτρονικό καταγραφικό 
όργανο) µε δύο σειρές µετρήσεων ανά 
σωλήνα και µε βήµα 0,50 µ. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η µετακίνηση από 
θέση σε θέση εγκατεστηµένου 
αποκλισιοµέτρου και η επεξεργασία-
σύνθεση και παρουσίαση των 
µετρήσεων.Η εισκόµιση και αποκόµιση 
των οργάνων και προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα για κάθε σειρά 
µετρήσεων µε το άρθρο ΓΤΕ. 1.52.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
µ.µ. 

  

 6 
  Ερευνητικά φρέατα       
ΓΤΕ.1.33 ∆ιάνοιξη ερευνητικού φρέατος, 

ορύγµατος     
  Για την εκσκαφή και επανεπίχωση ενός 

κυβικού µέτρου φρέατος ή ορύγµατος. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται  κάθε φύσεως 
δαπάνη των απαιτούµενων 
εκσκαπτικών µηχανηµάτων και 
προσωπικού 

  
 
 
 
 
κ.µ. 

  

 30 
ΓΤΕ.1.34 ∆ιάνοιξη ερευνητικού φρέατος για 

την αποκάλυψη υπογείων αγωγών     
  Για την εκσκαφή και επανεπίχωση µε 

χειρωνακτικά µέσα ενός φρέατος για τον 
εντοπισµό ή αποκάλυψη υπογείων 
αγωγών. Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε 
φύσεως δαπάνη προσωπικού και 
εξοπλισµού 

 
 
 
 
 
τεµ 

 

 300 
ΓΤΕ.1.35 Λήψη διαταραγµένου δείγµατος από 

φρέαρ     
  Για τη λήψη διαταραγµένου δείγµατος 

από φρέαρ, την περιγραφή, την 
συσκευασία του ώστε να διατηρήσει την 
υγρασία του και τη µεταφορά στο 
εργαστήριο   

  
 
 
 
τεµ 

  

 17 
ΓΤΕ.1.36 Λήψη αδιατάρακτου δείγµατος από 

φρέαρ     
  Για τη λήψη αδιατάρακτου δείγµατος 

από φρέαρ, την περιγραφή, την 
συσκευασία του ώστε να διατηρήσει την 
υγρασία του και τη µεταφορά στο 
εργαστήριο   

 
 
 
 
τεµ 

  

 52 
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  ∆ιάνοιξη οδών προσπέλασης       
ΓΤΕ.1.37 ∆ιάνοιξη οδών προσπέλασης µε 

Φορτωτή, Εκσκαφέα        
  Για την ωριαία δαπάνη εκσκαφέα ή 

φορτωτή µε σκοπό τη διάνοιξη οδών 
προσπέλασης για την εκτέλεση 
ερευνητικών γεωτρήσεων   

    

  
  α) Εκσκαφέας ελαφρύς ώρα   65 
  β) Εκσκαφέας βαρύς ή φορτωτής ώρα   85 
ΓΤΕ.1.38 ∆ιάνοιξη οδών προσπέλασης µε 

Προωθητήρα        
  Για την ωριαία δαπάνη προωθητήρα µε 

σκοπό τη διάνοιξη οδών προσπέλασης 
για την εκτέλεση ερευνητικών 
γεωτρήσεων   

    

  
  α) Προωθητήρας τύπου D7 ώρα   110 
  β) Προωθητήρας D8 ώρα   130 
  Ερευνητικές στοές       
ΓΤΕ.1.39 ∆ιάνοιξη Ερευνητικών στοών   µήκος    
  Για τη διάνοιξη ενός µέτρου µήκους 

ερευνητικής στοάς τραπεζοειδούς 
διατοµής καθαρών διαστάσεων 
(εσωτερικά από τα πλαίσια) πλάτους 
βάσης 1,80 µ,πλάτους κορυφής 1,30 µ., 
ύψους 2,0 µέτρων και κλίσης 2% για να 
επιτρέπεται η αποστράγγιση του νερού 
που εισρέει 

µ.µ. α.  00-100 µ.µ 1.390 

  µ.µ. β. 100-200 µ.µ 1.650 

  µ.µ. γ. 200-300 µ.µ 1.955 

ΓΤΕ.1.40 Υποστύλωση Ερευνητικών στοών     
  Για την κατασκευή υποστυλώσεων 

(πλαίσια) από στρογγυλή ξυλεία πεύκου 
η οξιάς ελάχιστης διαµέτρου 20 εκ. 
συνδεδεµένων µε οριζόντιες σειρές 
στρογγυλής ξυλείας διαµέτρου 10-15 εκ 
(πασαβάδια) ανάµεσα στα πλαίσια και 
στις πλευρές της στοάς (κυβικά µέτρα 
ξυλείας) 

  
 
 
 
 
 
 
 
κ.µ. 

  

345 
ΓΤΕ.1.41 ∆ιάνοιξη φωλεάς εκτέλεσης δοκιµών 

βραχοµηχανικής     
  Για τη διάνοιξη ενός τεµαχίου εγκάρσιας 

ερευνητικής στοάς διαστάσεων  ικανών 
για την εκτέλεση επί τόπου δοκιµών 
βραχοµηχανικής ευρείας κλίµακας 
(δοκιµές διάτµησης πλάκας κ.λ.π.) 

 
 
 
 
τεµ. 

  

 1.555 
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ΓΤΕ.1.42 ∆οκιµή φόρτισης σε πλάκα σε στοά     
  Για την εκτέλεση µίας δοκιµής φόρτισης 

πλάκας, σε δοκίµιο βράχου, 
διαστάσεων 0,50µ.x0,50µ. στο 
εσωτερικό ερευνητικής στοάς, επί 
έτοιµης διατάξεως επιβολής φορτίου, 
που θα περιλαµβάνει τον 
προγραµµατισµό, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση, για τον προσδιορισµό των 
χαρακτηριστικών παραµορφώσεων του 
βράχου ήτοι: την προετοιµασία του 
δοκιµίου µέσα στη στοά, την 
εγκατάσταση πλακών, γρύλων, 
γεφυρών, µηκυνσιοµέτρων, την 
εκτέλεση της δοκιµής κατά βαθµίδες 
φορτίσεως , την λήψη µετρήσεων 
φορτίου – υποχωρήσεων – χρόνου σε 
κάθε βαθµίδα φορτίσεως, τους 
υπολογισµούς, τη χάραξη 
διαγραµµάτων, την αποσυναρµολόγηση 
των συσκευών. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ. 

  

 6.160 
ΓΤΕ.1.43 ∆οκιµή άµεσης διάτµησης σε δοκίµιο 

βράχου σε στοά     
  Για την εκτέλεση επί τόπου µιας δοκιµής 

άµεσης διάτµησης σε κατάλληλα 
µορφωµένο δοκίµιο βράχου 
διαστάσεων 0,70µ.x0,70µ.x0,20µ. στο 
εσωτερικό ερευνητικής στοάς, επί 
έτοιµης διατάξεως επιβολής φορτίου, 
που θα περιλαµβάνει τον 
προγραµµατισµό, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση για τον προσδιορισµό της 
διατµητικής αντοχής του βράχου ήτοι 
την προετοιµασία των υπό φόρτιση 
επιφανειών µέσα στη στοά, την 
εγκατάσταση πλακών, γρύλων, 
γεφυρών, µηκυνσιοµέτρων, την 
εκτέλεση της δοκιµής κατά βαθµίδες 
φορτίσεως (κατά την πλευρική και 
κατακόρυφη φόρτιση), την λήψη 
µετρήσεων φορτίου – υποχωρήσεων – 
χρόνου σε κάθε βαθµίδα φορτίσεως, 
τους υπολογισµούς, τη χάραξη 
διαγραµµάτων, την αποσυναρµολόγηση 
των συσκευών. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ. 

  

 9.620 
ΓΤΕ.1.44 Προµήθεια Τοποθέτηση ακίδων 

µέτρησης σύγκλισης τριών σηµείων 
σε διατοµή στοάς     

  Για την προµήθεια, µεταφορά και 
τοποθέτηση τριών (3) ακίδων για τη 
µέτρηση σύγκλισης διατοµής σε µια 
ερευνητική δοκιµαστική στοά  διατοµή 

  

 343 
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ΓΤΕ.1.45 Μετρήσεις σύγκλισης τριών σηµείων 
σε διατοµή στοάς     

  Για µια σειρά µετρήσεων σύγκλισης µε 
κατάλληλο όργανο ανά θέση της 
διατοµής ερευνητικής στοάς κατά την 
διάνοιξη µε τη βοήθεια τριών (3) ακίδων 
(κατάλληλα και σε αρκετό βάθος 
πακτωµένες στο πέτρωµα), από τις 
οποίες η µία βρίσκεται στο θόλο και οι 
δύο στο µέσο των πλευρών διατοµή 

  

 215 
  Επιφανειακές δειγµατοληψίες       
ΓΤΕ.1.46 Λήψη επιφανειακών αδιατάρακτων 

δειγµάτων 30x30x40 εκ.     
  Για τη λήψη, χειρωνακτικά, 

επιφανειακών αδιατάρακτων δειγµάτων 
διαστάσεων 30χ30χ40 εκατοστών  

 
 
τεµ 

  

 110 
ΓΤΕ.1.47 Λήψη επιφανειακών αδιατάρακτων 

δειγµάτων µε Shelby.     
  Για τη λήψη, χειρωνακτικά, 

επιφανειακών αδιατάρακτων δειγµάτων 
µε σωλήνα λεπτού τοιχώµατος τύπου 
Shelby 

  
 
 
τεµ 

  

 52 
ΓΤΕ.1.48 Λήψη επιφανειακών αδιατάρακτων 

δειγµάτων µε καροτιέρα.     
  Για τη λήψη επιφανειακών 

αδιατάρακτων δειγµάτων µε 
καροτιέρα.Η εισκόµιση και αποκόµιση 
των οργάνων και προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα για κάθε σειρά 
µετρήσεων µε το άρθρο ΓΤΕ. 1.52. 

 
 
 
 
 
τεµ 

  

 54 
  Επιτόπου δοκιµές        
ΓΤΕ.1.49 ∆οκιµή διεισδύσεως (STANDARD 

PENETRATION TEST)     
  Για τη δοκιµή διεισδύσεως (STANDARD 

PENETRATION TEST) κατά την οποία 
ορισµένο βάρος πέφτοντας από 
ορισµένο ύψος προωθεί στο έδαφος µε 
επανειληµµένες κρούσεις πρότυπο 
διαιρετό δειγµατολήπτη µετριέται δε ο 
αριθµός των κρούσεων των 
απαιτούµενων για την προώθηση στο 
έδαφος κατά 15 εκ. και κατά 30 εκ. του 
δειγµατολήπτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 44 
ΓΤΕ.1.50 ∆οκιµή εισπιέσεως LEFRANC ή 

MAAG     
  Για µια δοκιµή εισπιέσεως νερού σε 

χαλαρά εδάφη µε τη µέθοδο LEFRANC 
ή MAAG για τον προσδιορισµό των 
απωλειών σε εναποθέσεις άµµων, 
χαλίκων, κροκάλων κλπ 

  
 
 
 
τεµ 

  

 85 
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ΓΤΕ.1.51 ∆οκιµή εισπιέσεως LUGEON     
  Για µια δοκιµή εισπιέσως νερού που 

εκτελείται κατά κατιόντα ή ανιόντα 
βήµατα σε γεωτρήσεις περιστροφικές 
ανά µήκος οπής µέχρι 5µ. µε τη µέθοδο 
LUGEON γα τον προσδιορισµό του 
βαθµού διαρρήξεως και των 
υπαρχόντων κενών που υπάρχουν 
µέσα στο πέτρωµα. ∆ιευκρινίζεται ότι 
κάθ δοκιµή εισπιέσεως περιλαµβάνει 
την εκτέλεση των µετρήσεων σε όλη την 
κλίµακα των απαιτούµενων πιέσεων,  
σε κάθε ένα εισπιεζόµενο τµήµα 
γεωτρήσεων. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 180 
ΓΤΕ.1.52 Εισκόµιση και αποκόµιση οργάνων 

και προσωπικού εκτέλεσης επί 
τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής και 
βραχοµηχανικής 

    

  
  Για τη µεταφορά του συνόλου των 

απαιτούµενων οργάνων και του 
προσωπικού για την εκτέλεση επί 
τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής και 
βραχοµηχανικής, ή τη µέτρηση 
αποκλισιοµετρικών - πιεζοµετρικών 
οργάνων, από την έδρα του 
εργαστηρίου του ανάδοχου µέχρι τη 
θέση των δοκιµών ή των 
εγκατεστηµένων οργάνων καθώς και 
την αντίστροφη κίνηση για την 
αποκόµιση των οργάνων του 
προσωπικού στην έδρα του 
εργαστηρίου, µε φορτηγό αυτοκίνητο 
ωφέλιµου φορτίου 3/4 ton.  Το παρόν 
άρθρο έχει εφαρµογή για µία και µόνο 
φορά για κάθε πρόγραµµα εργασιών και 
µέχρι το τέλος αυτού. 
Τ= απόσταση σε χλµ. οδικής µεταφοράς 
από το εργαστήριο του Αναδόχου στο 
έργο. 

τεµ α. Οδική 
Μεταφορά  

200 + (2,7 x Τ) 

  τεµ β. Μεταφορά  
όταν 
µεσολαβεί και 
θαλάσσια 
διαδροµή. 

500 + (2,7x Τ) 

ΓΤΕ.1.53 Προσδιορισµός πυκνότητας εδαφών 
επί τόπου µέθοδος διαταραγµένου 
δείγµατος     

  Για τον προσδιορισµό της ξηράς 
πυκνότητας µε τη µέθοδο του ελαίου ή 
της άµµου χωρίς κώνο, ήτοι για την 
προετοιµασία της άµµου και του ελαίου, 
την προετοιµασία του εδάφους, τη 
διάνοιξη της οπής, της συλλογής του 
υλικού, την προσθήκη της άµµου και 
του ελαίου, την επανακόλληση των 
υλικών αυτών, τη ζύγιση, τους 
υπολογισµούς, τη λήψη δείγµατος για 
τον προσδιορισµό της φυσικής 
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υγρασίας, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται  
στην προδιαγραφή Ε106-86, "Επιτόπου 
∆οκιµές Εδαφοµηχανικής". Η εισκόµιση 
και αποκόµιση οργάνων και 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα 
σύµφωνα µε το άρθρο ΓΤΕ.1.52 

 
 
 
 
 
δοκ 52 

ΓΤΕ.1.54 Προσδιορισµός πυκνότητας 
εδάφους επί τόπου µέθοδος 
αδιατάρακτου δείγµατος     

  Για τον προσδιορισµό της ξηρής 
πυκνότητας µε αδιατάρακτο εδαφικό 
δείγµα, ήτοι την προσεκτική εκσκαφή 
γύρω από το δείγµα, την αποκοπή του 
δείγµατος, τη µόρφωση του δείγµατος, 
τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγµατος 
για τον προσδιορισµό της υγρασίας τη 
ζύγιση του αδιατάρακτου δείγµατος, την 
εµβάπτιση στην παραφίνη, 
ογκοµέτρηση, υπολογισµοί, 
προσδιορισµός υγρασίας όπως κατά τα 
λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε106-86 "Επί Τόπου ∆οκιµές 
Εδαφοµηχανικής". Η εισκόµιση και 
αποκόµιση οργάνων και προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το 
άρθρο ΓΤΕ.1.52 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ 

  

 78 
ΓΤΕ.1.55 Προσδιορισµός πυκνότητας εδαφών 

µε τη µέθοδο και τη βοήθεια κώνου     
  Για τον προσδιορισµό της πυκνότητας 

των εδαφών µε τη µέθοδο της άµµου 
και τη βοήθεια κώνου, ήτοι την 
προετοιµασία της άµµου, την πλήρωση 
του κώνου και ζύγιση, την προετοιµασία 
του εδάφους, την διάνοιξη της οπής, την 
τοποθέτηση του κώνου την πλήρωση 
της οπής µε άµµο, τη ζύγιση της άµµου, 
του εδάφους, την ξήρανση και ζύγιση εκ 
νέου του εδαφικού υλικού, καθώς και 
τον υπολογισµό του όγκου της οπής του 
ξηρού βάρους του εδάφους της και της 
πυκνότητας, όπως ορίζεται κατά τα 
λοιπά στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί 
Τόπου ∆οκιµές Εδαφοµηχανικής". Η 
εισκόµιση και αποκόµιση οργάνων και 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα 
σύµφωνα µε το άρθρο ΓΤΕ.1.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ 

  

 52 
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ΓΤΕ.1.56 Προσδιορισµός καλιφορνιακού 
λόγου φέρουσας ικανότητας επί 
τόπου (CBR)     

  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής CBR επί 
τόπου και επί έτοιµης διατάξεως 
επιβολής του φορτίου, ήτοι την 
προσαρµογή της συσκευής στο όχηµα 
που θα χρησιµοποιηθεί σαν αντίβαρο, 
την προετοιµασία του εδάφους, τη 
φόρτιση, εφαρµογή του φορτίου, λήψη 
των µετρήσεων, χάραξη του 
διαγράµµατος ∆ιείσδυση - Αντίσταση, 
υπολογισµό της τιµής του CBR όπως 
ορίζεται κατά τα λοιπά στην 
προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου 
∆οκιµές Εδαφοµηχανικής". Η εισκόµιση 
και αποκόµιση οργάνων και 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα 
σύµφωνα µε το άρθρο ΓΤΕ.1.52 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ 

  

 91 
ΓΤΕ.1.57 ∆οκιµαστική φόρτιση εδαφών µε 

πλάκα     
  Για τον προσδιορισµό παρακολούθηση, 

αξιολόγηση και την εκτέλεση µιας 
δοκιµαστικής φορτίσεως πλακός 
εδάφους, για τον προσδιορισµό της 
φέρουσας ικανότητας, ήτοι την 
προετοιµασία του εδάφους, την 
εγκατάσταση πλακών, γρύλων, 
γεφυρών, µηκυνσιοµέτρων, την 
εκτέλεση της δοκιµής κατά βαθµίδες 
φορτίσεων, τη λήψη µετρήσεων φορτίου 
- υποχωρήσεων - χρόνου σε κάθε 
βαθµίδα φορτίσεως, τους 
υπολογισµούς, τη χάραξη 
διαγραµµάτων, την αποσυναρµολόγηση 
των συσκευών και έτοιµης διατάξεως 
επιβολής φορτίου όπως κατά τα λοιπά 
ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 
"Επί Τόπου ∆οκιµές Εδαφοµηχανικής". 
Η εισκόµιση και αποκόµιση των 
οργάνων και προσωπικού πληρώνεται 
ιδιαίτερα σύµφωνα µε το άρθρο 
ΓΤΕ.1.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ 

  

 508 
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ΓΤΕ.1.58 ∆οκιµαστική φόρτιση 
µικροπασσάλου σε κατακόρυφη 
φόρτιση     

  Για την εκτέλεση µιας δοκιµαστικής 
φόρτισης σε κατασκευασµένο πάσσαλο, 
λειτουργικό ή µη, µε µέγιστο φορτίο 150 
ton, µε διαµορφωµένη την κεφαλή του 
και σε έτοιµη διάταξη επιβολής φορτίου, 
ήτοι την προµήθεια και τοποθέτηση των 
απαιτούµενων γρύλων, 
µηκυνσιοµέτρων µηχανικών ή µη, 
γεφυρών, την εκτέλεση της δοκιµής 
κατά βαθµίδες φορτίσεως (ή και 
αποφορτίσεως), τη λήψη µετρήσεων 
φορτίου - υποχωρήσεων - χρόνου σε 
κάθε βαθµίδα φορτίσεως, τους 
υπολογισµούς και την χάραξη των 
απαιτούµενων διαγραµµάτων, την 
αποσυναρµολόγηση και αποκοµιδή των 
οργάνων κατά τα λοιπά δε όπως 
ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 
"Επί τόπου δοκιµές εδαφοµηχανικής". 
(Για παράταση της δοκιµής πέραν των 7 
ωρών που προκύπτει από τις ανάγκες 
του προγράµµατος φορτίσεως ή και του 
φορτίου λειτουργίας του πασσάλου, η 
δαπάνη εκτέλεσης της δοκιµαστικής 
φόρτισης που αντιστοιχεί σε 50% της 
τιµής του παρόντος άρθρου αυξάνεται 
αναλογικά). Η εισκόµιση και αποκόµιση 
οργάνων και προσωπικού πληρώνεται 
ιδιαίτερα σύµφωνα µε το άρθρο 
ΓΤΕ.1.52 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ 

  

640 
ΓΤΕ.1.59 ∆οκιµαστική φόρτιση 

φρεατοπασσάλου σε κατακόρυφη 
φόρτιση     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την εκτέλεση µιας δοκιµαστικής 
φόρτισης σε κατασκευασµένο 
φρεατοπάσσαλο, λειτουργικό ή µη, µε 
µέγιστο φορτίο άνω των 150 ton, µε 
διαµορφωµένη την κεφαλή του και σε 
έτοιµη διάταξη επιβολής φορτίου, ήτοι 
την προµήθεια και τοποθέτηση των 
απαιτούµενων γρύλων, 
µηκυνσιοµέτρων µηχανικών ή µη, 
γεφυρών, την εκτέλεση της δοκιµής 
κατά βαθµίδες φορτίσεως (ή και 
αποφορτίσεως), τη λήψη µετρήσεων 
φορτίου - υποχωρήσεων - χρόνου σε 
κάθε βαθµίδα φορτίσεως, τους 
υπολογισµούς και την χάραξη των 
απαιτούµενων διαγραµµάτων, την 
αποσυναρµολόγηση και αποκοµιδή των 
οργάνων κατά τα λοιπά δε όπως 
ορίζεται στην προδιαγραφή Ε106-86 
"Επί Τόπου ∆οκιµές Εδαφοµηχανικής".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ 

  

 2.000 
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(Για παράταση της δοκιµής πέραν των 
24 ωρών που προκύπτει από τις 
ανάγκες του προγράµµατος φορτίσεως 
ή και του φορτίου λειτουργίας του 
πασσάλου, η δαπάνη εκτέλεσης της 
δοκιµαστικής φόρτισης που αντιστοιχεί 
σε 50% της τιµής του παρόντος άρθρου 
αυξάνεται αναλογικά). Η εισκόµιση και 
αποκόµιση οργάνων και προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το 
άρθρο ΓΤΕ.1.52 

ΓΤΕ.1.60 ∆οκιµή εξόλκευσης παθητικών 
ηλώσεων     

  Για την εκτέλεση µιας δοκιµαστικής 
φόρτισης-εξόλκευσης κεκλιµένης 
παθητικής ήλωσης σε βραχώδες 
έδαφος ήτοι για τη στήριξη του γρύλου 
φόρτισης, την προετοιµασία της 
διάταξης φόρτισης (τοποθέτηση γρύλου 
µε τα αναγκαία παρεµβύσµατα πλάκας 
και κοχλίες κεφαλής ήλωσης, σύνδεση 
υδραυλικού πιεστηρίου µε όργανο 
µέτρησης πίεσης-εφελκυστικής 
δύναµης, κατασκευή βάσης και 
τοποθέτηση διάταξης στήριξης 
µηκυνσιοµέτρου), διεξαγωγή της 
δοκιµαστικής φόρτισης εξόλκευσης 
µέχρι αστοχίας της ήλωσης ή µέχρι το 
µέγιστο φορτίο εξόλκευσης 500 kN, 
λήψη µετρήσεων δύναµης-µετακίνησης, 
επεξεργασία και παρουσίαση 
αποτελεσµάτων (σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές ASTM D4435-84 ή 
NFP94-242-1 ή άλλη έγκυρη ευρωπαϊκή 
προδιαγραφή). Η τιµή περιλαµβάνει τις 
δαπάνες κύριου και βοηθητικού 
εξοπλισµού και προσωπικού. Η 
εισκόµιση και αποκόµιση του 
εξοπλισµού και του προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το 
άρθρο ΓΤΕ.1.52. Η κατασκευή της 
δοκιµαστικής ήλωσης πληρώνεται 
ιδιαίτερα σύµφωνα µε το Τιµολόγιο 
Εργασιών Έργων Οδοποιίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ  

  

 110 
ΓΤΕ.1.61 Εισκόµιση και αποκόµιση στατικού 

πενετροµέτρου       
  Για τη µεταφορά ενός στατικού 

πενετροµέτρου µε όλο τον παρελκόµενο 
εξοπλισµό που απαιτείται για την 
αγκύρωση και την εκτέλεση δοκιµών 
στατικής πενετροµέτρησης από την 

τεµ α. Οδική 
Μεταφορά  

250+(7,5xT) 
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  αποθήκη του Αναδόχου εκτέλεσης των 
δοκιµών µέχρι τη θέση του έργου, 
καθώς και την αντίστροφη µετακίνηση 
για την αποκόµιση µετά το τέλος της 
εργασίας, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται 
στο άρθρο 9 των Τεχνικών 
προδιαγραφών Ε106-86 "Επί Τόπου 
∆οκιµές Εδαφοµηχανικής".  
Τ=σύνολο απόστασης σε χλµ. οδικής 
και θαλάσσιας µεταφοράς από την 
Αποθήκη του Αναδόχου µέχρι τη θέση 
του έργου. 

τεµ β. Μεταφορά  
όταν 
µεσολαβεί και 
θαλάσσια 
διαδροµή. 

1.200+(7,5xT)  

ΓΤΕ.1.62 Αργία στατικού πενετροµέτρου     
  Για µια ώρα αργίας στατικού 

πενετροµέτρου όταν αυτό αργεί όχι από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου 

  
 
ώρα 

  

 86 
ΓΤΕ.1.63 Μετακίνηση στατικού πενετροµέτρου 

από τη θέση µιας πενετροµετρήσεως 
σε άλλη θέση     

  Για τη µετακίνηση ενός στατικού 
πενετροµέτρου από τη θέση µιας 
πενετροµέτρησεως σε άλλη θέση 

  
 
ώρα 

  

 86 
ΓΤΕ.1.64 ∆οκιµή στατικής πενετροµέτρησης   Βάθος   
  Για την εκτέλεση µιας στατικής 

πενετροµέτρησης, ήτοι τη διαµόρφωση 
της θέσεως, την αγκύρωση του 
πενετροµέτρου, τον έλεγχο 
κατακορυφότητας πενετροµετρικής 
στήλης, τον έλεγχο στελεχών, τη συνεχή 
ή κατά βήµατα προώθηση των 
στοιχείων αιχµής (κώνου, κώνου και 
µανδύα τριβής) ή της στήλης των 
στελεχών µε την αιχµή, τη σύνταξη και 
παρουσίαση πινάκων και 
διαγραµµάτων αποτελεσµάτων, όπως 
κατά τα λοιπά ορίζεται στην 
προδιαγραφή Ε106-86 "Επί Τόπου 
∆οκιµές Εδαφοµηχανικής" µη 
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης 
µεταφοράς του πενετροµέτρου στη 
θέση του έργου, η οποία καθορίζεται 
βάσει του άρθρου ΓΤΕ.1.61, ούτε της 
δαπάνης της τυχόν απαιτηθησόµενης 
προδιατρήσεως η οποία καθορίζεται 
βάσει του άρθρου ΓΤΕ.1.5 για το 
αντίστοιχο βάθος. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες 
για την κατάλληλη αγκύρωση του 
πενετροµέτρου όταν αυτό δεν είναι επί 
φορτηγού αυτοκινήτου.  

 
δοκ 

 
α. 0-20µ. 

 
466 

   
δοκ 

 
β. 20-30µ. 

 
583 

   
 
δοκ 

 
 
γ. άνω των 
30µ. 

 
 

699 

ΓΤΕ.1.65 ∆οκιµή  πενετροµέτρησης µε χρήση 
πιεζοκώνου 

  Βάθος 
  

  Για την περίπτωση που απαιτηθεί κατά 
την εκτέλεση της πενετροµέτρησης  

 
δοκ 

 
α. 0-20µ. 

 
559 
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  (όπως αναφέρεται στο προηγούµενο 
άρθρο) η παράλληλη µέτρηση της 
πίεσης των πόρων του  εδάφους  τότε ο 
Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος  να 
προσκοµίσει πιεζοκώνο  µετά του 
κατάλληλου ηλεκτρικού καταγραφικού 
οργάνου και συνοδευόµενο από 
έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό. 

 
δοκ 

 
β. 20-30µ. 

 
700 

   
 
δοκ 

 
 
γ. άνω των 
30µ. 

 
 

839 

ΓΤΕ.1.66 Επί τόπου δοκιµή πτερυγίου (VANE 
TEST) 

   
 

  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 
πτερυγίου επί τόπου, ήτοι την 
συναρµολόγηση της συσκευής, τον 
καθαρισµό της γεώτρησης, την 
τοποθέτηση των πτερυγίων µέσα στη 
γεώτρηση και στο επιθυµητό βάθος, 
τοποθέτηση σταθεροποιητικών 
εδράνων, τη βύθιση του πτερυγίου, την 
τοποθέτηση της κεφαλής µετρήσεων, 
την εκτέλεση της δοκιµής και τη λήψη 
των αναγνώσεων, την αφαίρεση της 
συσκευής όπως κατά τα λοιπά ορίζεται 
στην προδιαγραφή Ε106-86 "Επί 
Τόπου ∆οκιµές Εδαφοµηχανικής". Η 
εισκόµιση και αποκόµιση του  
εξοπλισµού και προσωπικού δεν 
αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως διότι 
εκτελείται στα πλαίσια της εισκοµίσεως 
και αποκοµίσεως του γεωτρύπανου. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ 

  

 184 
ΓΤΕ.1.67 ∆οκιµή πρεσσιοµέτρου     
  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 

πρεσσιοµέτρου µέσα σε 
προδιατρηθείσα γεώτρηση ήτοι την 
προετοιµασία της συσκευής, 
διορθώσεις όγκου και πιέσεων, 
εισαγωγή της βολίδας στη γεώτρηση και 
στην επιθυµητή στάθµη, επιβολή 
φορτίου κατά στάδια, αναγνώσεις 
ογκοµετρικών παραµορφώσεων σε 
κάθε βαθµίδα φορτίσεως πιέσεων και 
παραµορφώσεων, αποσυναρµολόγηση 
της συσκευής και επαναφορά  στην 
αρχική κατάσταση, υπολογισµοί, 
παρουσίαση αποτελεσµάτων, πίνακες 
σχέδια, διαγράµµατα, όπως κατά τα 
λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε106-86 "Επί Τόπου ∆οκιµές 
Εδαφοµηχανικής". Η εισκόµιση και 
αποκόµιση του εξοπλισµού και του 
προσωπικού δεν αποζηµιώνεται 
ιδιαιτέρως διότι εκτελείται στα πλαίσια 
της εισκόµισης και αποκόµισης του 
γεωτρύπανου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δοκ 

  

 359 

 

 



 179

Άρθρο ΓΤΕ.2  Εργαστηριακές ∆οκιµές 
  
  ∆οκιµές κατάταξης     

  
ΓΤΕ.2.1 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση 

δειγµάτων εδάφους για 
εργαστηριακές δοκιµές     

  Για την παρασκευή σε ξηρή κατάσταση 
ενός δείγµατος εδάφους, για την 
εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών, ήτοι 
ξήρανση, θρυµµατισµό, τετραµερισµό, 
απόληψη της απαιτούµενης ποσότητας 
δείγµατος για την αντίστοιχη δοκιµή, 
διαχωρισµό κλάσµατος από τα 
αντίστοιχα κόσκινα, όπως κατά τα λοιπά 
ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTMD421-D2217). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 13 
ΓΤΕ.2.2 Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας 

εδάφους     
  Για τη δοκιµή προσδιορισµού της 

φυσικής υγρασίας σε δείγµα εδάφους, 
ήτοι επιλογή δείγµατος, ζύγιση, 
ξήρανση, ζύγιση και υπολογισµοί όπως 
κατά τα λοιπά ορίζεται στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής 
(ASTMD2216-90). 

 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

10  
ΓΤΕ.2.3 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους 

συνεκτικών υλικών     
  Για τον προσδιορισµό του φαινόµενου 

βάρους σε συνεκτικά εδάφη, ήτοι 
µόρφωση δείγµατος, ζύγιση, εµβάπτιση 
στην παραφίνη, ογκοµέτρηση και 
υπολογισµοί, όπως κατά τα λοιπά 
ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής.  

  
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

26  
ΓΤΕ.2.4 Προσδιορισµός ειδικού βάρους 

εδαφών     
  Για τον προσδιορισµό του ειδικού 

βάρους των εδαφών, ήτοι την 
προετοιµασία του πυκνόµετρου, τις 
ζυγίσεις πυκνόµετρου και υλικού, την 
εµβάπτιση, ξήρανση, ζύγιση, τους 
υπολογισµούς κλπ όπως ορίζεται στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (ASTM 
D854). 

 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

32  
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ΓΤΕ.2.5 Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας, 
ορίου πλαστικότητας και δείκτη 
πλαστικότητας     

  Για τη δοκιµή προσδιορισµού των ορίων 
ATTERBERG ήτοι τον προσδιορισµό 
του ορίου υδαρότητας, του ορίου 
πλαστικότητας και του δείκτη 
πλαστικότητας σε εδαφικό δείγµα, όπως 
κατά τα λοιπά ορίζεται στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (ASTM 
D4318). 

  
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

39  
ΓΤΕ.2.6 Προσδιορισµός κοκκοµετρικής 

αναλύσεως λεπτόκοκκων και 
χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών     

  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 
κοκκοµετρικής αναλύσεως, 
χονδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων 
αδρανών υλικών µε την ξηρά µέθοδο 
ήτοι ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, 
κοσκίνηση, ζύγιση, υπολογισµοί, 
σχεδίαση καµπύλων, όπως κατά τα 
λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε105-86 Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTM C136, C117).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

39  
ΓΤΕ.2.7 Προσδιορισµός υλικού λεπτότερου 

του κόσκινου Νο 200 σε αδρανή 
υλικά     

  Για τον προσδιορισµό της ολικής 
ποσότητας λεπτότερου του κόσκινου Νο 
200, ήτοι την ξήρανση, ζύγιση, 
διαβροχή, πλύση, ξήρανση κοσκίνηση, 
ζύγιση, υπολογισµό, όπως κατά τα 
λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
Ε105-86 Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTM C117-C1140) 

 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 13 
ΓΤΕ.2.8 Κοκκοµετρική ανάλυση µε 

αραιόµετρο     
  Για τον προσδιορισµό του ποσοστού ων 

λεπτών κλασµάτων εδαφικού δείγµατος 
µε αραιόµετρο, ήτοι τον υπολογισµό της 
υγρασίας, τη ζύγιση, την εµβάπτιση στο 
διάλυµα του µέσου διασποράς, την 
ανάδευση, µεταφορά στον ογκοµετρικό 
σωλήνα, την ανάδευση, τη λήψη των 
µετρήσεων του αραιόµετρου στους 
αντίστοιχους χρόνους, τους 
υπολογισµούς και τη χάραξη της 
καµπύλης όπως κατά τα λοιπά ορίζεται 
στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTM D422).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

57  
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ΓΤΕ.2.9 Προσδιορισµός  Οργανικών Ουσιών  
σε εδάφη µε ξηρή καύση     

  Για τον προσδιορισµό της οργανικής 
ύλης του εδαφικού δείγµατος ήτοι την 
συλλογή του δείγµατος, τη ξήρανση, 
θρυµµατισµό, διαχωρισµό του υλικού 
από κατάλληλο κόσκινο, την ξήρανσή 
του, τη ζύγιση του, την τοποθέτηση του 
σε πυρίµαχη κάψουλα και στη συνέχεια 
σε αποτεφρωτικό κλίβανο, στη σταδιακή 
ρύθµιση της θερµοκρασίας έως 440ºC, 
τη ζύγιση του δείγµατος τουλάχιστον 
τρεις φορές µέχρι πλήρους 
αποτέφρωσης των οργανικών ουσιών 
και τον υπολογισµό της περιεκτικότητας 
αυτών, σύµφωνα µε την προδιαγραφή 
ASTM D2974-87 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

22  
ΓΤΕ.2.10 Προσδιορισµός  Οργανικών Ουσιών  

σε εδάφη µε υγρή καύση     
  Για τον προσδιορισµό της οργανικής 

ύλης του εδαφικού δείγµατος ήτοι την 
συλλογή του δείγµατος, τη ξήρανση, 
θρυµµατισµό, διαχωρισµό του υλικού  
από κατάλληλο κόσκινο, τη ζύγιση του, 
την εκτέλεση των κατάλληλων χηµικών 
αντιδράσεων, την παραµονή προς 
αντίδραση και διάλυση της όλης 
διαδικασίας εκτελούµενης δυο φορές για 
τον τελικό υπολογισµό της οργανικής 
ουσίας  σύµφωνα µε την προδιαγραφή 
ΑΑSHTO T - 194. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

60  
  ∆οκιµές εδαφοµηχανικής       
ΓΤΕ.2.11 Προσδιορισµός σχέσης υγρασίας - 

πυκνότητας εδαφών πρότυπος ή 
τροποποιηµένη µέθοδος κατά 
PROCTOR     

  Για τον προσδιορισµό της σχέσης 
υγρασίας και πυκνότητας των εδαφών 
(κατά PROCTOR) µε συµπύκνωση 
αυτών σε τύπο ορισµένου µεγέθους, 
ήτοι προσδιορισµό υγρασίας, διαβροχή, 
συµπύκνωση, ζύγιση, προσδιορισµό 
υγρασίας, εκ νέου, σε όσα στάδια 
απαιτούνται υπολογισµοί, σχεδίαση 
αποτελεσµάτων τόσο για την πρότυπο 
δοκιµή, όσο και την τροποποιηµένη 
µέθοδο όπως κατά τα λοιπά ορίζεται 
στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTM D1557-D698) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

60  
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ΓΤΕ.2.12 Προσδιορισµός καλιφορνιακού 
λόγου φέρουσας ικανότητας CBR 
στο εργαστήριο     

  Για τον προσδιορισµό του 
καλιφορνιακού λόγου φέρουσας 
ικανότητας (CBR) ήτοι την ύγρανση, την 
συµπύκνωση στον τύπο των τριών 
δειγµάτων µε τους αντίστοιχους 
κτύπους, την τοποθέτηση των φορτίων, 
τον κορεσµό, τη µέτρηση της 
διόγκωσης, τη δοκιµή διεισδύσεως του 
εµβόλου, τους υπολογισµούς, την 
χάραξη των καµπύλων, την εξαγωγή 
της τιµής του CBR όπως κατά τα λοιπά 
ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTMD1833). Η τιµή 
της δοκιµής PROCTOR πληρώνεται 
ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο 
ΓΤΕ.2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

142  
ΓΤΕ.2.13 ∆οκιµή µονοδιάστατης 

στερεοποιήσεως     
  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 

στερεοποιήσεως όπου προσδιορίζονται 
τα χαρακτηριστικά στερεοποιήσεως του 
εδαφικού δείγµατος, ήτοι για τη 
µόρφωση του δοκιµίου, την τοποθέτηση 
στη συσκευή, τον προσδιορισµό της 
υγρασίας πριν και µετά τη δοκιµή, τον 
προσδιορισµό του υγρού και ξηρού 
φαινόµενου βάρους, τη λήψη των 
µετρήσεων στα απαιτούµενα χρονικά 
διαστήµατα, τους υπολογισµούς για τον 
προσδιορισµό του Cc και Cv και την 
επαναφορά της συσκευής στην αρχική 
της θέση όπως ορίζεται κατά τα λοιπά 
ορίζεται στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTM D2435-
D4186). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

115  
ΓΤΕ.2.14 ∆οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης     
  Για µια δοκιµή ανεµπόδιστης θλίψης σε 

αδιατάρακτο δείγµα, ήτοι για την 
προετοιµασία του δείγµατος τη µόρφωση, 
την τοποθέτηση στην συσκευή, την 
εκτέλεση της δοκιµής, την αφαίρεση του 
δείγµατος, την επαναφορά της συσκευής 
στην αρχική της θέση, κατά τα λοιπά 
όπως ορίζεται  στην προδιαγραφή Ε105-
86 Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTM D2166). Σε όλη 
τη διαδικασία περιλαµβάνεται και ο 
προσδιορισµός της υγρής πυκνότητας και 
φυσικής υγρασίας. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

36  
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ΓΤΕ.2.15 Τριαξονική δοκιµή σε συνεκτικά 
εδάφη χωρίς στερεοποίηση και 
µέτρηση πιέσεως  πόρων (UU)   

διάµετρος 
δοκιµίου   

  Για τον προσδιορισµό των 
χαρακτηριστικών διατµητικής αντοχής 
σε τριαξονική συσκευή ενός συνεκτικού 
εδαφικού δείγµατος, διαµέτρου δοκιµίου 
D, χωρίς προηγούµενη στερεοποίηση 
των  και χωρίς µέτρηση πιέσεως των 
πόρων (UU) ήτοι για τη µόρφωση του 
δοκιµίου και την τοποθέτηση του στη 
συσκευή, την εξάσκηση της πλευρικής 
πιέσεως, τη ρύθµιση της ταχύτητας 
παραµόρφωσης, τη µέτρηση των 
φορτίων σε σχεση µε την 
παραµόρφωση, τους υπολογισµούς, τη 
σχεδίαση, την επαναφορά της 
συσκευής στην αρχική της θέση, όπως 
ορίζεται κατά τα λοιπά στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (ASTM 
D2850, D4767). Στην όλη διαδικασία 
περιλαµβάνεται και ο προσδιορισµός 
της υγρής πυκνότητας και φυσικής 
υγρασίας. 

σηµείο α. D = 1 1/2" 46 

  σηµείο β. D = 2"  58 

  σηµείο γ.  D = 2 1/2" 60 

  σηµείο δ.  D = 3" 63 

  σηµείο ε. D = 3 1/2" 65 

  σηµείο στ.  D =4" 69 

ΓΤΕ.2.16 Τριαξονική δοκιµή µε στερεοποίηση 
πιέσεως πόρων (CUPP)   

διάµετρος 
δοκιµίου   

  Για τον προσδιορισµό των 
χαρακτηριστικών διατµητικής αντοχής 
σε τριαξονική συσκευή ενός εδαφικού 
δείγµατος, διαµέτρου δοκιµίου D µε 
προστερεοποίηση και µέτρηση πιέσεως 
των πόρων (CUPP) ήτοι για τη 
µόρφωση του δοκιµίου, την τοποθέτηση 
στη συσκευή, τον κορεσµό, την 
εξάσκηση των πιέσεων για τη 
στερεοποίηση, τον χρόνο 
στερεοποίησης, τη ρύθµιση της 
ταχύτητας φορτίσως, τη µέτρηση των 
παραµορφώσεων, των φορτίων και της 
πιέσεως πόρων, τους υπολογισµούς, 
την σχεδίαση και την επαναφορά της 
συσκευής στην αρχική της θέση όπως 
ορίζεται κατά τα λοιπά στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (ASTM 
D2850, D4767). Στην όλη διαδικασία 
περιλαµβάνεται και ο προσδιορισµός 
της υγρής πυκνότητας και φυσικής 
υγρασίας.  
 
 
 
 
 

σηµείο α. D = 1 1/2" 116 

  σηµείο β. D = 2"  145 

  σηµείο γ.  D = 2 1/2" 151 

  σηµείο δ.  D = 3" 160 

  σηµείο ε. D = 3 1/2" 165 

  σηµείο στ.  D =4" 174 
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ΓΤΕ.2.17 Τριαξονική δοκιµή µε στερεοποίηση 
χωρίς µέτρηση πιέσεως πόρων (CD)   

διάµετρος 
δοκιµίου 

 

  Για τον προσδιορισµό των 
χαρακτηριστικών διατµητικής αντοχής 
σε τριαξονική συσκευή ενός εδαφικού 
δείγµατος, διαµέτρου δοκιµίου D µε 
στερεοποίηση, χωρίς µέτρηση της 
πιέσεως των πόρων (CD), ήτοι για τη 
µόρφωση του δοκιµίου την τοποθέτησή 
του στη συσκευή, τον κορεσµό και την 
εξάσκηση των πιέσεων για την 
στερεοποίηση, τον χρόνο 
στερεοποίησης, τη ρύθµιση της 
ταχύτητας φορτίσεως, τη λήψη των 
µετρήσεων φορτίου-παραµορφώσεως, 
τους υπολογισµούς, τη σχεδίαση και την 
επαναφορά της συσκευής στην αρχική 
της θέση, όπως ορίζεται κατά τα λοιπά 
στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTM D2850, 
D4767).  Στην όλη διαδικασία 
περιλαµβάνεται και ο προσδιορισµός 
της υγρής πυκνότητας και φυσικής 
υγρασίας. 

σηµείο α. D = 1 1/2" 157 

  σηµείο β. D = 2"  196 

  σηµείο γ.  D = 2 1/2" 204 

  σηµείο δ.  D = 3" 217 

  σηµείο ε. D = 3 1/2" 223 

  σηµείο στ.  D =4" 235 

ΓΤΕ.2.18 ∆οκιµή ταχείας διάτµησης χωρίς 
στερεοποίηση     

  Για τον προσδιορισµό των 
χαρακτηριστικών της διατµητικής 
αντοχής σε ταχεία διάτµηση χωρίς 
στερεοποίηση, σε συσκευή διατµήσεως, 
διαµέτρου 2 1/2" ήτοι για τη µόρφωση 
του δοκιµίου την τοποθέτηση στη 
συσκευή, τη ρύθµιση της ταχύτητας 
θραύσεως, την επιβολή του φορτίου, τη 
θραύση του δοκιµίου µε ταυτόχρονη 
λήψη των µετρήσεων φορτίου- 
παραµορφώσεων τους υπολογισµούς, 
τη σχεδίαση των διαγραµµάτων, ως και 
την επαναφορά της συσκευής στην 
αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα 
λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTM D3080). Στην 
όλη διαδικασία περιλαµβάνεται και ο 
προσδιορισµός της υγρής πυκνότητας 
και της φυσικής υγρασίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σηµείο 

  

 43 
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ΓΤΕ.2.19  ∆οκιµή ταχείας διάτµησης µε 

στερεοποίηση     
  Για τον προσδιορισµό των 

χαρακτηριστικών της διατµητικής 
αντοχής σε ταχεία διάτµηση µε 
στερεοποίηση, σε συσκευή διατµήσεως, 
διαµέτρου 2 1/2" ήτοι για τη µόρφωση 
του δοκιµίου την τοποθέτηση στη 
συσκευή, τη φόρτιση, τη στερεοποίηση, 
τη ρύθµιση της ταχύτητας θραύσεως, τη 
θραύση του δοκιµίου µε ταυτόχρονη 
λήψη των µετρήσεων φορτίου- 
παραµορφώσεων τους υπολογισµούς, 
τη σχεδίαση των διαγραµµάτων, ως και 
την επαναφορά της συσκευής στην 
αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα 
λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTM D3080). Στην 
όλη διαδικασία περιλαµβάνεται και ο 
προσδιορισµός της υγρής πυκνότητας 
και της φυσικής υγρασίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σηµείο 

  

 59 
ΓΤΕ.2.20 ∆οκιµή βραδείας διάτµησης µε 

στερεοποίηση     
  Για τον προσδιορισµό των 

χαρακτηριστικών της διατµητικής 
αντοχής σε βραδεία διάτµηση µε 
στερεοποίηση, σε συσκευή διατµήσεως, 
διαµέτρου 2 1/2" ήτοι για τη µόρφωση 
του δοκιµίου την τοποθέτηση στη 
συσκευή, τη φόρτιση, τη στερεοποίηση, 
τη ρύθµιση της ταχύτητας θραύσεως, τη 
θραύση του δοκιµίου µε ταυτόχρονη 
λήψη των µετρήσεων φορτίου 
παραµορφώσεων τους υπολογισµούς, 
τη σχεδίαση των διαγραµµάτων, ως και 
την επαναφορά της συσκευής στην 
αρχική της θέση, όπως ορίζεται κατά τα 
λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής (ASTMD3080). Στην 
όλη διαδικασία περιλαµβάνεται και ο 
προσδιορισµός της υγρής πυκνότητας 
και της φυσικής υγρασίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σηµείο 

  

 70 
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ΓΤΕ.2.21 ∆οκιµή υδατοπερατότητας σταθερού 

ύψους     
  Για τον προσδιορισµό του συντελεστού 

υδατοπερατότητας, σταθερού ύψους σε 
κοκκώδες εδαφικό δείγµα µε ποσοστό 
διερχόµενο του κοσκίνου Νο 200 
µικρότερο του 10% χωρίς την 
κοκκοµέτρηση, ήτοι την ξήρανση του 
δείγµατος, το διαχωρισµό, τη ζύγιση, 
την τοποθέτηση στον αντίστοιχο τύπο, 
την συµπύκνωση, τον προσδιορισµό 
της πυκνότητας τον κορεσµό του 
δοκιµίου, τη µέτρηση του µανοµετρικού 
ύψους, της παροχής, του χρόνου της 
θερµοκρασίας, τους υπολογισµούς, 
όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (ASTM 
D2434).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 55 
ΓΤΕ.2.22 ∆οκιµή υδατοπερατότητας 

µεταβαλλόµενου ύψους     
  Για τον προσδιορισµό του συντελεστού 

υδατοπερατότητας εδαφικού δείγµατος, 
µε συσκευή µεταβλητού µανοµετρικού 
ύψους, σε αδιατάρακτο ή 
αντιπροσωπευτικό δείγµα, χωρίς τη 
δοκιµή PROCTOR στα 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα, ήτοι για 
την προετοιµασία, τη µόρφωση του 
δοκιµίου, τον προσδιορισµό της 
υγρασίας και της πυκνότητάς του, την 
τοποθέτηση στον τύπο και τη συσκευή, 
τον κορεσµό τη λήψη µετρήσεων 
στάθµης - χρόνου για όσες φορές 
απαιτείται, τους υπολογισµούς, όπως 
ορίζεται κατά τα λοιπά στην 
προδιαγραφή Ε105-86 Εργαστηριακών 
∆οκιµών Εδαφοµηχανικής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 41 
ΓΤΕ.2.23 Προσδιορισµός συντελεστού 

υδατοπερατότητας στη συσκευή 
στερεοποιήσεως     

  Για τον προσδιορισµό του συντελεστού 
υδατοπερατότητας στη συσκευή 
στερεοποιήσεως, ταυτόχρονα µε την 
εκτέλεση της δοκιµής στερεοποιήσεως, 
ήτοι για την σύνδεση µε το µανοµετρικό 
σωλήνα, τη µέτρηση, στο τέλος της 
βαθµίδας φορτίσεως, της µεταβολής του 
ύψους της στήλης µε το χρόνο ή της 
παροχής µε το χρόνο, τους 
υπολογισµούς, όπως ορίζεται κατά τα 
λοιπά στην προδιαγραφή Ε105-86 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Εδαφοµηχανικής. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 11 
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ΓΤΕ.2.24 Προσδιορισµός της παραµένουσας 
διατµητικής αντοχής στη συσκευή 
άµεσης διάτµησης     

  Για τον προσδιορισµό της 
παραµένουσας διατµητικής αντοχής 
(RESIDUAL STRENGTH) στη συσκευή 
της διατµήσεως, διαµέτρου 2 1/2" ήτοι 
την προετοιµασία της συσκευής, τη 
µόρφωση του δοκιµίου και την 
τοποθέτησή του στη συσκευή, την 
εκτέλεση της δοκιµής για 8-12 
επαναληπτικές διαδροµές, τη λήψη των 
µετρήσεων φορτίου - παραµορφώσεων, 
τους υπολογισµούς, τη σχεδίαση των 
διαγραµµάτων, την επαναφορά της 
συσκευής στην αρχική της θέση, σε 
κάθε κάθετο φορτίο, όπως ορίζεται κατά 
τα λοιπά στην προδιαγραφή ASTM 
D3080. Στην όλη διαδικασία 
περιλαµβάνεται και ο προσδιορισµός 
της υγρής πυκνότητας και φυσικής 
υγρασίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σηµείο 

  

 135 
ΓΤΕ.2.25 Προσδιορισµός παραµένουσας 

διατµητικής αντοχής στη 
δακτυλιοειδή συσκευή διατµήσεως     

  Για τον προσδιορισµό της 
παραµένουσας διατµητικής αντοχής σε 
αντιπροσωπευτικό συνεκτικό υλικό στη 
δακτυλιοειδή συσκευή του 
(BROMHEAD) ήτοι, για την 
προετοιµασία της συσκευής και του 
δείγµατος, την τοποθέτηση του 
δείγµατος, την προσαρµογή των 
οργάνων µετρήσεων, την εκτέλεση της 
δοκιµής και τη λήψη των µετρήσεων, 
τους υπολογισµούς, τη σχεδίαση των 
αποτελεσµάτων, την επαναφορά της 
συσκευής στην αρχική της θέση κλπ. 
όπως ορίζεται κατά τα λοιπά στην 
προδιαγραφή ASTM D6467-99.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
σηµείο 

  

 82 
ΓΤΕ.2.26 ∆οκιµή ∆ιόγκωσης στα πλαίσια της 

δοκιµής στερεοποίησης     
  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 

διόγκωσης στα πλαίσια της δοκιµής 
στερεοποίησης όπως ορίζεται κατά τα 
λοιπά στην προδιαγραφή ASTM D2435.  

 
 
 
τεµ 

  

 45 
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  ∆οκιµές βραχωδών δειγµάτων       
ΓΤΕ.2.27 Εργασία προετοιµασίας κυλινδρικών 

δοκιµίων βραχωδών δειγµάτων     
  Για την εργασία προετοιµασίας 

κυλινδρικών δοκιµίων βραχωδών 
δειγµάτων, για τη λήψη του κυλινδρικού 
δοκιµίου από βραχώδη µάζα µετά από 
διάτρησή της µε εργαστηριακή 
καροταρία καταλλήλων διαστάσεων και 
στη συνέχεια κοπή των άκρων του 
δοκιµίου και λείανση των επιφανειών 
του, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην 
προδιαγραφή ASTM D4543-91.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 55 
ΓΤΕ.2.28 Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας 

δειγµάτων πετρώµατος     
  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής για τον 

προσδιορισµό της φυσικής υγρασίας 
δειγµάτων πετρώµατος κατά τα λοιπά 
δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 1 
των Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Βραχοµηχανικής (Ε 103-84) (ASTM 
D2216).  

  
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 14 
ΓΤΕ.2.29 Προσδιορισµός πορώδους και 

πυκνότητας     
  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 

προσδιορισµού πορώδους και 
πυκνότητας δειγµάτων πετρώµατος µε 
τη χρήση µικροµέτρου και συσκευής 
κενού ή µε τη µέθοδο της ανώσεως και 
τη χρήση συσκευής κενού κατά τα 
λοιπά δε όπως ορίζεται στις 
προδιαγραφές 2 και 3 αντίστοιχα των 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Βραχοµηχανικής (Ε103-84) (ASTM 
C127-88).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 28 
ΓΤΕ.2.30 Προσδιορισµός της αντοχής σε 

ανεµπόδιστη θλίψη     
  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 

ανεµπόδιστης θλίψης σε βραχώδες 
µορφωµένο κυλινδρικό δοκίµιο (η 
µόρφωση πληρώνεται ιδιαιτέρως 
σύµφωνα µε το άρθρο ΓΤΕ.2.27) κατά 
τα λοιπά δε όπως ορίζεται στην 
προδιαγραφή 4 των Εργαστηριακών 
∆οκιµών Βραχοµηχανικής (Ε103-84) 
(ASTM D2938).  

  
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 41 
 
 
 

   

 



 189

    

 
ΓΤΕ.2.31 ∆οκιµή ανεµπόδιστης θλίψης µε 

προσδιορισµό µέτρου ελαστικότητας  
& του δείκτη Poisson     

  
 
 
 
 
 
 
 

Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 
ανεµπόδιστης θλίψης µε προσδιορισµό 
του µέτρου ελαστικότητας (Ε) και του 
δείκτη  Poisson ν και όπως κατά τα 
λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή 
ASTM D2938-D4623 (η µόρφωση του 
δοκιµίου πληρώνεται ιδιαιτέρως 
σύµφωνα µε το άρθρο ΓΤΕ.2.27)  

  
 
 
 
 
 
 
τεµ 

   
 
 
 
 
 
 

 179 
ΓΤΕ.2.32 Προσδιορισµός της αντοχής σε 

σηµειακή φόρτιση     
  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 

σηµειακής φόρτισης επί βραχωδών 
κυλινδρικών δοκιµίων (χωρίς κοπή και 
επεξεργασία των άκρων) κατά τα λοιπά 
δε όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 5 
των Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Βραχοµηχανικής (Ε103-84)  

 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 30 
ΓΤΕ.2.33 Προσδιορισµός της αντοχής σε 

τριαξονική θλίψη     
  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 

τριαξονικής θλίψης επί µορφωµένων 
δοκιµίων πετρώµατος ορθού 
κυλινδρικού σχήµατος (η µόρφωση 
πληρώνεται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το 
άρθρο ΓΤΕ.2.27) κατά τα λοιπά δε 
όπως ορίζεται στην προδιαγραφή 6 των 
Εργαστηριακών ∆οκιµών 
Βραχοµηχανικής (Ε103-84) (ASTM 
D2664).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 94 
ΓΤΕ.2.34 Προσδιορισµός της σκληρότητας µε 

το σφυρί SCHMIDT (L)     
  Για την εκτέλεση της δοκιµής για τον 

προσδιορισµό της σκληρότητας 
δειγµάτων πετρώµατος µε τη χρήση 
σφυριού SCHMIDT τύπου L κατά τα 
λοιπά δε όπως ορίζεται στην 
προδιαγραφή 7 των Εργαστηριακών 
∆οκιµών Βραχοµηχανικής (Ε103-84).  

 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 20 
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ΓΤΕ.2.35 Προσδιορισµός της διατµητικής 

αντοχής φυσικών και τεχνητών 
ασυνεχειών     

  Για τον προσδιορισµό των 
χαρακτηριστικών της διατµητικής 
αντοχής φυσικών και τεχνητών 
ασυνεχειών βραχωδών δειγµάτων σε 
φορητή συσκευή διατµήσεως, ήτοι για 
τη µόρφωση του δοκιµίου, την 
κατασκευή εκµαγείων από γύψο ή άλλο 
κατάλληλο υλικό µε κατάλληλη 
τοποθέτηση του δοκιµίου στη συσκευή, 
την επιβολή του ορθού φορτίου (4 
διαφορετικά ορθά φορτία), τη 
χειροκίνητη επιβολή του διατµητικού 
φορτίου µε ταυτόχρονη λήψη των 
µετρήσεων φορτίου-µετακινήσεων, τους 
υπολογισµούς, την σχεδίαση των 
διαγραµµάτων ως και την επαναφορά 
της συσκευής στην αρχική της 
κατάσταση όπως αναφέρουν οι οδηγίες 
"Rock Characterization Testing and 
Monitoring" I.S.R.M. Suggested 
Methods, Editor, E.T. Brown Pergamon 
Press, 1981. και όπως κατά τα λοιπά 
στην προδιαγραφή ASTM D5607-95. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 216 
ΓΤΕ.2.36 Προσδιορισµός του δείκτη 

χαλαρώσεως     
  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 

προσδιορισµού  του δείκτη 
χαλαρώσεως (Ιd) πετρώµατος ήτοι την 
προετοιµασία  των δειγµάτων (τεµάχια 
πετρώµατος) επαναλαµβανόµενη  
ξήρανση και ζύγιση, την εκτέλεση της 
δοκιµής και τους υπολογισµούς  όπως 
αναφέρουν οι οδηγίες του ''Rock 
Characterization Testing and 
Monitoring'' I.S.R.M. Sugges- ted 
Methods, Editor,E.T. Brown, Pergamon 
Press, 1981 και όπως κατά τα λοιπά 
ορίζεται στην προδιαγραφή ASTM 
D4644 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 68 
ΓΤΕ.2.37 Έµµεσος προσδιορισµός της 

αντοχής σε εφελκυσµό (θλίψη κατά   
γενέτειρα)     

  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής θλίψης  
κατά γενέτειρα  (Brazilian Test ) και 
έµµεσο προσδιορισµό  της αντοχής σε 
εφελκυσµό, σε µορφωµένο βραχώδες 
δοκίµιο (η µόρφωση πληρώνεται 
ιδιαιτέρως σύµφωνα µε το άρθρο 
ΓΤΕ.2.27) κατά τα λοιπά δε όπως 
αναφέρουν οι οδηγίες του ''Rock 
Characterization Testing and Monitoring 

 
 
 
 
τεµ 

  

 41 
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'' I.S.R.M. Sugges- ted Methods, 
Editor,E.T. Brown, Pergamon Press, 
1981 και όπως κατά τα λοιπά ορίζεται 
στην προδιαγραφή ASTM D2936 

ΓΤΕ.2.38 Ορυκτολογική ανάλυση δείγµατος µε 
τη µέθοδο XRD     

  Για την ορυκτολογική εξέταση  ενός 
κατάλληλου δείγµατος είτε µε τη µέθοδο 
περίθλασης ακτίνων Χ είτε  µε  αυτή της 
διαφορικής θερµικής ανάλυσης 
(D.C.A.). 

  
 
 
 

τεµ 

  

 200 
ΓΤΕ.2.39 Πετρογραφική ανάλυση δείγµατος     
  Για την πετρογραφική ανάλυση ενός 

κατάλληλου δείγµατος µε την κατασκευή 
λεπτών τοµών 

 
 
τεµ  

  

170  
ΓΤΕ.2.40 ∆οκιµή  προσδιορισµού δείκτη 

φθοράς  (Cerchar Abrasiveness Test)     
  Για τον προσδιορισµό  του δείκτη 

φθοράς σε βραχώδες  δοκίµιο  
απαιτούνται 5 δοκιµές (κύκλοι)  στην 
επιφάνεια  του δείγµατος 
συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας 
κοπής των άκρων του δοκιµίου και 
λείανση των επιφανειών του 

 
 
 
 
 
 
κύκλο 

  

53  
  ∆οκιµές αδρανών υλικών       
ΓΤΕ.2.41 Αντοχή Πετρώµατος σε τριβή και 

κρούση (Los Angeles)     
  Για τον προσδιορισµό της φθοράς του 

πετρώµατος σε τριβή και κρούση που 
περιλαµβάνει θραύση πετρώµατος, 
διαχωρισµό κλασµάτων, πλύσιµο, 
στέγνωµα, ζύγισµα, τοποθέτηση στην 
συσκευή, εκτέλεση δοκιµής, κοσκίνισµα, 
ζύγισµα, υπολογισµούς  σύµφωνα µε 
τις AASHTO T 96, ASTM C 535, ASTM 
C 131, NFP 18575, EN 1097-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

44  
ΓΤΕ.2.42 Προσδιορισµός της αντοχής σε 

αποσάθρωση (υγεία) των αδρανών 
υλικών (µέθοδος θειικού Νατρίου)     

  Για τον προσδιορισµό της ανθεκτικότητας 
σε αποσάρθρωση των αδρανών, υπό την 
επίδραση θειικού νατρίου, ήτοι την 
προετοιµασία του υγρού διαλύµατος, την 
προετοιµασία του αδρανούς, τη θραύση 
την κοκκοµέτρηση, το διαχωρισµό 
κλασµάτων, τη συλλογή του απαραίτητου 
βάρους κάθε κλάσµατος, τους πέντε 
κύκλους διαβροχής- ξήρανσης στο 
θάλαµο δοκιµής, το τελικό ξέπλυµα µε 
καυτό νερό και στέγνωµα επί τρεις φορές, 
το κοσκίνισµα και τον υπολογισµό 
φθοράς σύµφωνα µε την µέθοδο 
AASHTO T 04, ASTM C 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τεµ  

  

218  
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ΓΤΕ.2.43 Προσδιορισµός ειδικού βάρους 

αδρανών υλικών     
  Για τον προσδιορισµό του ειδικού 

βάρους αδρανών, ήτοι την 
προετοιµασία του υλικού, διαβροχή επί 
24 ώρες, εµβάπτιση και ζύγισµα, 
υπολογισµό άνωσης, στέγνωµα 
επιφανειακό, ζύγισµα, σύµφωνα µε την 
µέθοδο AASHTO T 85, ASTM C 127 

 
 
 
 
 
 
τεµ  

  

19  
ΓΤΕ.2.44 Προσδιορισµός υγρασίας 

απορρόφησης αδρανών υλικών     
  Για τον προσδιορισµό της υγρασίας 

απορρόφησης αδρανών υλικών, ήτοι 
την προετοιµασία του υλικού, διαβροχή, 
σκούπισµα επιφανειακό, ζύγισµα, 
ξήρανση, υπολογισµοί σύµφωνα µε τις 
AASHTO T 85, ASTM C 127 

  
 
 
 
 
τεµ 

  

 19 
ΓΤΕ.2.45 Προσδιορισµός φαινοµένου βάρους 

αδρανών υλικών     
  Για τον προσδιορισµό του φαινοµένου 

βάρους αδρανών, ήτοι την 
προετοιµασία, τετραµερισµό, ζύγισµα 
και ογκοµέτρηση µήτρας, πλήρωση 
µήτρας µε δείγµα, ζύγισµα, σύµφωνα µε 
την AASHTO T 19 

  
 
 
 
 
τεµ 

  

19  
ΓΤΕ.2.46 Προσδιορισµός κοκκοµετρικής 

αναλύσεως λεπτόκοκκων και 
χονδρόκοκκων, αδρανών υλικών     

  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 
κοκκοµετρικής αναλύσεως, 
χονδρόκοκκων ή λεπτόκοκκων 
αδρανών υλικών στα οποία θα 
προσδιορίζεται χωριστά η διαβάθµιση 
του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου 
υλικού, µε ή χωρίς πλύσιµο, ήτοι 
ξήρανση, ζύγιση, διαβροχή, πλύση, 
κοσκίνισµα, ζύγιση, υπολογισµοί, 
σχεδίαση καµπυλών, σύµφωνα µε 
AASHTO T27, AASHTO T12, ASTM 
C136, ASTM C117, EN 1097.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ  

  

44  
ΓΤΕ.2.47 Προσδιορισµός Ισοδυνάµου άµµου     
  Για τη δοκιµή προσδιορισµού του 

ισοδυνάµου άµµου θραυστού υλικού, 
ήτοι τη φυσική ξήρανση, τον 
τετραµερισµό, το κοσκίνισµα, τη 
συγκέντρωση του κλάσµατος το οποίο 
διέρχεται από το κόσκινο Νο 4, την 
τοποθέτηση διαλύµατος σε ογκοµετρικό 
σωλήνα, την πλήρωση κάψας µε 
δείγµα, τη διαβροχή, την ανάδευση του 
δείγµατος, το ξέπλυµα, τη µέτρηση, 
τους υπολογισµούς, σύµφωνα µε 
AASHTO T 176, ASTM D2419, EN 
933.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ  

  

44  
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ΓΤΕ.2.48 Προσδιορισµός φθοράς σε τριβή 
παρουσία νερού, αδρανών υλικών 
(Micro Deval)     

  Για τον προσδιορισµό της φθοράς σε 
τριβή αδρανών υλικών στη συσκευή 
Microdeval παρουσία νερού, ήτοι 
θραύση πετρώµατος, εκλογή 
κοκκοµετρικού κλάσµατος, πλύσιµο, 
στέγνωµα, ζύγισµα, ζύγισµα σφαιρών, 
τοποθέτηση στη συσκευή, εκτέλεση της 
δοκιµής κοσκίνισµα, ζύγισµα, 
υπολογισµός, σύµφωνα µε την NFP 
18572, EN 1097-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ  

  

74  
ΓΤΕ.2.49 Προσδιορισµός δείκτη πλακοειδούς     

  Για την εκτέλεση µιας δοκιµής 
κοκκοµετρικής ανάλυσης 
χονδρόκοκκων αδρανών µε χρήση 
κόσκινων επιµήκους ανοίγµατος, ήτοι 
ξήρανση, κοσκίνισµα, ζύγιση κατά 
κλάσµα, κοσκίνισµα µε τα επιµήκη 
κόσκινα κατά κλάσµα, υπολογισµοί, 
σύµφωνα µε BS 812: Section 105.1 

 
 
 
 
 
 
 
τεµ  

  

37  
ΓΤΕ.2.50 ∆οκιµή αντίστασης σε στίλβωση 

αδρανών υλικών     
  Για τον προσδιορισµό του δείκτη 

αντίστασης σε στίλβωση αδρανών 
υλικών, ήτοι θραύση του πετρώµατος, 
διαµόρφωση του κοκκοµετρικού 
κλάσµατος, πλύσιµο, στέγνωµα, 
κατασκευή τεσσάρων δοκιµίων, 
τοποθέτηση στη συσκευή, εκτέλεση της 
δοκιµής σε δυο κύκλους, λήψη 
µετρήσεων, υπολογισµούς σύµφωνα µε 
BS 812:Part 114:1989 EN 1079.80 τεµ 

  

313  
ΓΤΕ.2.51 ∆οκιµή αντίστασης σε απότριψη 

αδρανών υλικών     
  Για τον προσδιορισµό του δείκτη 

φθοράς σε απότριψη αδρανών υλικών, 
ήτοι θραύση του πετρώµατος, 
διαµόρφωση του κοκκοµετρικού 
κλάσµατος, πλύσιµο, στέγνωµα, 
κατασκευή δύο δοκιµίων, ζύγισµα, 
εκτέλεση δοκιµής, εύρεση φαινόµενου 
ειδικού βάρους, υπολογισµούς 
σύµφωνα µε BS 812:Part113:1991, EN 
1097.80 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

233  
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ΓΤΕ.2.52 Προσδιορισµός της αντοχής 
αδρανών υλικών σε τριβή (Deval)     

  Για τον προσδιορισµό της φθοράς σε 
τριβή αδρανών υλικών στη συσκευή 
Deval µε ή χωρίς την παρουσία νερού, 
ήτοι: θραύση πετρώµατος, εκλογή 
κοκκοµετρικού κλάσµατος, πλύσιµο, 
στέγνωµα, ζύγισµα, τοποθέτηση στη 
συσκευή, εκτέλεση της δοκιµής 
κοσκίνισµα, ζύγισµα, υπολογισµός, 
σύµφωνα µε NFP 18577 

 
 
 
 
 
τεµ  

  

73  
ΓΤΕ.2.53 ∆ειγµατοληψία Αδρανών υλικών     
  Για την εκτέλεση µιας δειγµατοληψίας 

αδρανών υλικών από αποθεσιοθάλαµο 
ή φορτηγό ή µεταφορική ταινία, ή από 
διαστρωµένα αδρανή υλικά βάσεων ή 
υποβάσεων οδοποιίας σύµφωνα µε 
ASTM D 75 

 
 
 
 
 
τεµ  

  

17  
  ∆οκιµές χηµικών αναλύσεων σε 

εδάφη 
    

  
ΓΤΕ.2.54 Λήψη εδαφικού δείγµατος     

  Για τη λήψη εδαφικού δείγµατος από 
πυρήνα γεώτρησης ή φρέαρ, δηλαδή 
την επιλογή του δείγµατος από το 
επιθυµητό βάθος, τη λήψη µε τη χρήση 
σκευών συµβατών µε τις ελεγχόµενες 
χηµικές παραµέτρους (ανοξείδωτα 
σκεύη ή επικαλυµµένα µε TEFLON 
υλικό) και µε κατάλληλα µέτρα 
προστασίας, την τοποθέτηση σε 
γυάλινα ερµητικά κλειστά δοχεία, όγκου 
100 - 500 ml, τη συντήρηση σε φορητό 
ψυγείο σε σταθερή θερµοκρασία 4ºC 
στο πεδίο και τη µεταφορά υπό 
συντήρηση άµεσα στο χηµικό 
εργαστήριο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ  

  

20  
  Προσδιορισµός διαβρωτικών 

παραγόντων σκυροδέµατος       
ΓΤΕ.2.55 Προσδιορισµός  περιεκτικότητας σε 

ανθρακικό ασβέστιο     
  Για τον προσδιορισµό της 

περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο 
εδαφικού δείγµατος, σύµφωνα µε τη 
προδιαγραφή ASTM D4373-84 

 
 
 
δοκ.  

  

30  
ΓΤΕ.2.56 Προσδιορισµός  περιεκτικότητας σε 

θειικά άλατα και ιόντα     
  Για τον προσδιορισµό της 

περιεκτικότητας σε θειϊκά άλατα και 
ιόντα εδαφικού δείγµατος, σύµφωνα µε 
τη προδιαγραφή ASTM C-114 

 
 
 
δοκ.  

  

48  
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ΓΤΕ.2.57 Προσδιορισµός  περιεκτικότητας 
εδαφών σε χλωριόντα      

  Για τον προσδιορισµό της 
περιεκτικότητας σε  χλωριόντα εδαφικού 
δείγµατος, σύµφωνα µε τη 
προδιαγραφή ASTM D1411 

  
 
 
δοκ. 

  

36  
ΓΤΕ.2.58 Προσδιορισµός Ενεργού Οξύτητας 

(pH)      
  Για τον προσδιορισµό Ενεργού 

Οξύτητας (pH) σε εδαφικό δείγµα 
σύµφωνα µε τη µέθοδο APHA 4500-H ή 
άλλη ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη 
από ΕΡΑ 

 
 
δοκ. 

  

15  
  Ανίχνευση Γεωχηµικής Ρύπανσης 

(screening)- 1ο ΣΤΑ∆ΙΟ 
    

  
ΓΤΕ.2.59 Προπαρασκευή εδαφικού 

διαλύµατος     
  Για την προπαρασκευή εδαφικού 

διαλύµατος µε την διεξαγωγή δοκιµής 
εκχύλισης σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 
38414-4 ή άλλο ισοδύναµο (ένα τεµάχιο 
ανά στάδιο ελέγχου)   

  
 
 
 
τεµ. 

  

90  
ΓΤΕ.2.60 Προσδιορισµός Καδµίου     
  Για τον προσδιορισµό του Καδµίου σε 

εδαφικό δείγµα σύµφωνα µε τη µέθοδο 
EPA 7131 ή DIN Cadion ή άλλη 
ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη από 
ΕΡΑ δοκ. 

  

40  
ΓΤΕ.2.61 Προσδιορισµός Μόλυβδου     
  Για τον προσδιορισµό του Μόλυβδου σε 

εδαφικό δείγµα σύµφωνα µε τη µέθοδο  
EPA 7421 ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο 
εγκεκριµένη από ΕΡΑ 

  
 
 
δοκ. 

  

40  
ΓΤΕ.2.62 Προσδιορισµός Νικελίου     
  Για τον προσδιορισµό του   Νικελίου σε 

εδαφικό δείγµα σύµφωνα µε τη µέθοδο  
EPA 7521 ή DIN 300406-E11 ή άλλη 
ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη από 
ΕΡΑ 

 
 
 
 
δοκ. 

  

40  
ΓΤΕ.2.63 Προσδιορισµός Xρωµίου     
  Για τον προσδιορισµό του ολικού 

χρωµίου σε εδαφικό δείγµα σύµφωνα 
µε τη µέθοδο  EPA 7191 ή άλλη 
ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη από 
ΕΡΑ 

 
 
 
 
δοκ. 

  

40  
ΓΤΕ.2.64 Προσδιορισµός Υδράργυρου     
  Για τον προσδιορισµό του Υδράργυρου 

σε εδαφικό δείγµα σύµφωνα µε τη 
µέθοδο EPA 7471 ή APHA 3500-Hg ή 
άλλη ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη 
από ΕΡΑ 

 
 
 
 
δοκ. 

  

60  
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ΓΤΕ.2.65 Προσδιορισµός Χαλκού     
  Για τον προσδιορισµό του χαλκού σε 

εδαφικό δείγµα σύµφωνα µε τη µέθοδο 
DPTA/A.A.S. ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο 
εγκεκριµένη από ΕΡΑ  

  
 
 
δοκ. 

  

35  
ΓΤΕ.2.66 Προσδιορισµός Ψευδαργύρου     

  Για τον προσδιορισµό του 
Ψευδάργυρου σε εδαφικό δείγµα 
σύµφωνα µε τη µέθοδο APHA 3500-Zn 
C/B ή DPTa/A.A.S. ή άλλη ισοδύναµη 
µέθοδο εγκεκριµένη από ΕΡΑ  δοκ. 

  

35  
ΓΤΕ.2.67 Προσδιορισµός Πετρελαϊκών 

Υδρογονανθράκων (TPH)     
  Για τον προσδιορισµό των Πετρελαϊκών 

Υδρογονανθράκων (TPH) σε εδαφικό 
δείγµα σύµφωνα µε τη µέθοδο  EPA 
8015b ή APHA 5520-C ή άλλη 
ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη από 
ΕΡΑ  

  
 
 
 
 
δοκ. 

  

100  
  Προσδιορισµός Γεωχηµικής 

Ρύπανσης 
    

  
ΓΤΕ.2.68 Προσδιορισµός λοιπών βαρέων 

µετάλλων     
  Για τον προσδιορισµό συγκέντρωσης 

βαρέως µετάλλου σύµφωνα µε την 
κατάλληλη κατά περίπτωση µέθοδο 
εγκεκριµένη από την EPA (µία δοκιµή 
ανά τύπο µετάλλου) 

  
 
 
 
δοκ. 

  

50  
ΓΤΕ.2.69 Προσδιορισµός Χηµικά 

Απαιτούµενου Οξυγόνου (COD)      
  Για τον προσδιορισµό του Χηµικά 

Απαιτούµενου Οξυγόνου C.O.D. σε 
εδαφικό δείγµα σύµφωνα µε τη µέθοδο  
APHA 5220-B ή άλλη ισοδύναµη 
µέθοδο εγκεκριµένη από ΕΡΑ  

  
 
 
 
δοκ. 

  

32  
ΓΤΕ.2.70 Προσδιορισµός Ολικού Οργανικού 

Άνθρακα (TOC)     
  Για τον προσδιορισµό του Ολικού 

Οργανικού Άνθρακα (TOC) σε εδαφικό 
δείγµα σύµφωνα µε τη µέθοδο APHA 
5310 ή DIN38409:1983-04 ή DIN 38409 
Η3 ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο 
εγκεκριµένη από ΕΡΑ 

  
 
 
 
 
δοκ. 

  

70  
ΓΤΕ.2.71 Προσδιορισµός Πολυκυκλικού 

Αρωµατικού Υδρογονάνθρακα (PAH)     
  Για τον προσδιορισµό του 

Πολυκυκλικού Αρωµατικού 
Υδρογονάνθρακα (PAH) σε εδαφικό 
δείγµα σύµφωνα µε τη µέθοδο  EPA 
8100 ή άλλη ισοδύναµη µέθοδο 
εγκεκριµένη από ΕΡΑ  

  
 
 
 
 
δοκ. 

  

240  
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ΓΤΕ.2.72 Προσδιορισµός Πολυχλωριωµένων 
∆ιφαινυλίων (PCB)     

  Για τον προσδιορισµό των   
Πολυχλωριωµένων ∆ιφαινύλιων PCBs 
Total σε εδαφικό δείγµα σύµφωνα µε τη 
µέθοδο  EPA 8082 ή άλλη ισοδύναµη 
µέθοδο εγκεκριµένη από ΕΡΑ 

  
 
 
 
δοκ. 

  

190  
ΓΤΕ.2.73 Προσδιορισµός BTEX (βενζόλιο, 

τολουόλιο,Αιθύλ-Βενζόλιο, Ξυλόλιο)     
  Για τον προσδιορισµό του BTEX 

(Βενζόλιο, Τολουόλιο, Αιθύλ-Βενζόλιο, 
Ξυλόλιο) σε εδαφικό δείγµα σύµφωνα µε 
τη µέθοδο EPA 8260B ή άλλη ισοδύναµη 
µέθοδο εγκεκριµένη από ΕΡΑ 

  
 
 
 
δοκ. 

  

140  
ΓΤΕ.2.74 Προσδιορισµός Τριχλωροαιθυλένιου     
  Για τον προσδιορισµό του   

Τριχλωροαιθυλένιου σε εδαφικό δείγµα 
σύµφωνα µε τη µέθοδο  EPA 8260B ή 
άλλη ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη 
από ΕΡΑ  

  
 
 
 
δοκ. 

  

140  
ΓΤΕ.2.75 Προσδιορισµός Βινυλοχλωριδίου     
  Για τον προσδιορισµό του   

Βινυλοχλωριδίου σε εδαφικό δείγµα 
σύµφωνα µε τη µέθοδο  EPA 8260B ή 
άλλη ισοδύναµη µέθοδο εγκεκριµένη 
από ΕΡΑ  

  
 
 
 
δοκ. 

  

140  
  ∆οκιµές σκυροδέµατος       
ΓΤΕ.2.76 Προσδιορισµός Αντοχής κυβικών 

δοκιµίων σκυροδέµατος σε θλίψη     
  Για τον προσδιορισµό της αντοχής σε 

θλίψη ενός συµβατικού κυβικού 
δοκιµίου σκυροδέµατος, ήτοι 
συντήρηση σε ειδικό θάλαµο για 28 
ηµέρες, ζύγιση, προσδιορισµό 
διαστάσεων, επιπεδότητας και 
καθετότητας εδρών και µέτρηση 
αντοχής σε θλίψη σύµφωνα µε ΣΚ 304, 
ASTM C116 

  
 
 
 
 
 
 
 
τεµ. 

  

10  
ΓΤΕ.2.77 Επιπέδωση βάσεων δοκιµίου 

σκυροδέµατος     
  Για την επιπέδωση των βάσεων 

κυλινδρικού ή κυβικού δοκιµίου 
σκυροδέµατος µε ειδική κονία 
επιπεδώσεως ή µε λείανση 

  
 
 
τεµ. 

  

10  
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ΓΤΕ.2.78 Αποκοπή και έλεγχος αντοχής σε 
θλίψη κυλινδρικού δοκιµίου 
(καρότου) σκυροδέµατος από 
έτοιµες κατασκευές     

  Για την αποκοπή κυλινδρικού δοκιµίου 
σκυροδέµατος (καρότου) από έτοιµες 
κατασκευές, διαµόρφωση και 
προσδιορισµός της αντοχής του σε 
θλίψη σύµφωνα µε Κ.T.Σ. 97, Ε7, ή 
ASTM C 42. Η εισκόµιση και αποκόµιση 
των οργάνων και του προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το 
άρθρο ΓΤΕ.1.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ. 

  

34  
ΓΤΕ.2.79 ∆ειγµατοληψία νωπού 

σκυροδέµατος     
  Για την δειγµατοληψία νωπού 

σκυροδέµατος (περιλαµβανόµενης και 
της ενοικίασης µιτρών), σύµφωνα µε ΣΚ 
350, ΣΚ 303. Η εισκόµιση και 
αποκόµιση των οργάνων και του 
προσωπικού πληρώνεται ιδιαίτερα 
σύµφωνα µε το άρθρο ΓΤΕ.1.52 

 
 
 
 
 
 
τεµ. 

  

14  
ΓΤΕ.2.80 ∆οκιµή κάθισης σκυροδέµατος     
  Για την εκτέλεση της δοκιµής κάθισης 

νωπού σκυροδέµατος σύµφωνα µε ΣΚ 
309. Η εισκόµιση και αποκόµιση των 
οργάνων και του προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το 
άρθρο ΓΤΕ.1.52  

  
 
 
 
 
τεµ. 

  

10  
ΓΤΕ.2.81 Έλεγχος σκυροδέµατος µε 

κρουσίµετρο     
  Για τον έλεγχο σκυροδέµατος µε 

κρουσίµετρο Schmidt, σύµφωνα µε DIN 
4240. Η εισκόµιση και αποκόµιση των 
οργάνων και του προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το 
άρθρο ΓΤΕ.1.52 

  
 
 
θέση 
µέτρη
σης 

  

 8 
ΓΤΕ.2.82 Έλεγχος σκυροδέµατος µε 

υπερήχους     
  Για τον έλεγχο σκυροδέµατος µε 

υπερήχους. Η εισκόµιση και αποκόµιση 
των οργάνων και του προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το 
άρθρο ΓΤΕ.1.1.52 

 
 
 
 
τεµ.  

  

22  
  ∆οκιµές ασφαλτικών υλικών & 

ασφαλτοµιγµάτων 
    

  
ΓΤΕ.2.83 Προσδιορισµός ∆ιείσδυσης 

Ασφαλτικών υλικών     
  Για τον προσδιορισµό της διείσδυσης 

ασφαλτικών υλικών, ήτοι προετοιµασία 
δοκιµίου, θερµοστάτηση εντός 
υδατόλουτρου και µέτρηση βάθους 
διείσδυσης της βελόνας, σύµφωνα µε 
ASTM D 5 , AASHTO T 49, EN 1426 

  
 
 
 
 
τεµ 

  

37  
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ΓΤΕ.2.84 Προσδιορισµός σηµείου µάλθωσης 

ασφαλτικών υλικών (µέθοδος 
δακτυλίου & σφαίρας)     

  Για τον προσδιορισµό της 
θερµοκρασίας µάλθωσης ασφαλτικών 
υλικών, ήτοι την προετοιµασία και 
διαµόρφωση των δοκιµίων, τη 
συναρµολόγηση της συσκευής, τη 
θερµοστάτηση των δοκιµίων, τη 
ρυθµιζόµενη θέρµανση του λουτρού και 
την καταγραφή της θερµοκρασίας 
µάλθωσης, σύµφωνα µε ASTM D 36, 
AASHTO T53, EN 1427 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

37  
ΓΤΕ.2.85 Προσδιορισµός ασφαλτικού 

συνδετικού σε ασφαλτοµίγµατα     
  Για τον προσδιορισµό της 

περιεκτικότητας σε ασφαλτικό συνδετικό 
ασφαλτοµιγµάτων, ήτοι την προετοιµασία 
του δείγµατος, την εκτέλεση της 
εκχύλισης, την ξήρανση των αδρανών, τις 
ζυγίσεις και τους υπολογισµούς σύµφωνα 
µε ASTM D2172, AASHTO T164 

 
 
 
 
 
 
τεµ  

  

51  
ΓΤΕ.2.86 Προσδιορισµός θεωρητικού µέγιστου 

ειδικού βάρους ασφαλτοµίγµατος     
  Για τον προσδιορισµό του θεωρητικού 

µέγιστου ειδικού βάρους 
ασφαλτοµίγµατος, ήτοι την 
προετοιµασία του δείγµατος, τις ζυγίσεις 
στον αέρα και εντός ύδατος σε ειδική 
φιάλη υπό συνθήκες κενού µετά την 
αφαίρεση των φυσαλίδων, και τους 
υπολογισµούς σύµφωνα µε ASTM D 
2041, AASHTO T 209 

 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ  

  

 37 
ΓΤΕ.2.87 Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού 

βάρους ασφαλτοµιγµάτων ετοίµων 
δοκιµίων ή πυρήνων     

  Για τον προσδιορισµό του φαινοµένου 
ειδικού βάρους συµπυκνωµένων 
ασφαλτοµιγµάτων ετοίµων δοκιµίων 
MARSHALL  ή καρότων ήτοι τις ζυγίσεις 
εντός και εκτός ύδατος και τους 
υπολογισµούς για προσδιορισµό 
φαινόµενου ειδικού βάρους και 
ποσοστό κενών σύµφωνα µε AASHTO 
T 166, AASHTO T275, ASTM D 1188, 
ASTM D 2726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

37  
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ΓΤΕ.2.88 Προσδιορισµός ευστάθειας και 

υποχώρησης κατά MARSHALL 
ασφαλτοµιγµάτων     

  Για τον προσδιορισµό της ευστάθειας 
και της παραµόρφωσης 
ασφαλτοµίγµατος σε δοκίµια 
MARSHALL ή σε αποκοπέντα δείγµατα 
ασφαλτοτάπητα (καρότα), ήτοι την 
κατασκευή 3 δοκιµίων MARSHALL, ή 
την προετοιµασία 3 καρότων, τη 
θερµοστάτηση των δοκιµίων και τον 
προσδιορισµό µε την συσκευή 
MARSHALL της ευστάθειας και της 
παραµόρφωσης, σύµφωνα µε AASHTO 
T 245 ASTM D6926 ASTM D6927 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

44  
ΓΤΕ.2.89 Προσδιορισµός πρόσφυσης 

ασφαλτικού συνδετικού σε αδρανή 
υλικά (υδροφιλία πετρώµατος)     

  Για τον προσδιορισµό του βαθµού 
πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού επί 
αδρανών υλικών, ήτοι την προετοιµασία 
των αδρανών, τη ζύγιση και την ανάµιξη 
αδρανούς και συνδετικού, την 
εµβάπτιση του επικαλυµµένου 
αδρανούς εντός απεσταγµένου ύδατος 
και την εκτίµηση του βαθµού 
επικάλυψης σύµφωνα µε ASTM D1664, 
AASHTO T 182, ΠΤΠ Α 206 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

 37 
ΓΤΕ.2.90 ∆οκιµή υδρεµποτισµού - θλίψης     
  Για τη δοκιµή υδρεµποτισµού - θλίψης, 

ήτοι την παρασκευή των δοκιµίων (6 
δοκίµια), των διαχωρισµό τους σε 
οµάδες ξηρών και υγρών, τον 
υπολογισµό του φαινοµένου ειδικού 
βάρους τους, τον προσδιορισµό της 
αντοχής σε θλίψη των δοκιµίων εκάστης 
οµάδας και τον υπολογισµό του λόγου 
των αντοχών, σύµφωνα µε ASTM D 
1074, ASTM D 1075, AASHTO T 165 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

182  
ΓΤΕ.2.91 ∆ειγµατοληψία ασφαλτοµίγµατος     
  Για την εκτέλεση µιας δειγµατοληψίας 

ασφαλτοµίγµατος σύµφωνα µε την 
ASTM D 979 ή ασφαλτικού υλικού 
σύµφωνα µε την ASTM D140. Η 
εισκόµιση και αποκόµιση των οργάνων 
και του προσωπικού πληρώνεται 
ιδιαίτερα σύµφωνα µε το άρθρο 
ΓΤΕ.1.52 

 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

8  
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ΓΤΕ.2.92 ∆ειγµατοληψία ασφαλτοτάπητα     
  Για την εκτέλεση µιας δειγµατοληψίας 

ασφαλτοτάπητα από οδόστρωµα, ήτοι: 
αποκοπή πλακούντα ή καρώτου από 
τον τάπητα σύµφωνα µε ASTM D 5361. 
Η εισκόµιση και αποκόµιση των 
οργάνων και του προσωπικού 
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το 
άρθρο ΓΤΕ.1.52 

 
 
 
 
 
 
 
τεµ 

  

22  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 
 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

Πεδίο Εφαρµογής - Προδιαγραφές 

Στο παρόν κεφάλαιο καθορίζονται οι αµοιβές για τον προγραµµατισµό, επίβλεψη και 
αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών και την εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών στα 
πλαίσια των παρακάτω έργων:  

α) Έργα Οδών και Σιδηροδροµικών Γραµµών (Επιχώµατα-Αναχώµατα, Ορύγµατα, 

Τεχνικά (γέφυρες, κοιλαδογέφυρες, οχετοί), Σήραγγες, Τεχνικά µε εκσκαφή και 

επανεπίχωση ή αντιστρόφως, Οδοστρώµατα  

β) Αεροδρόµια (∆ιάδροµοι, τροχόδροµοι, ∆άπεδα στάθµευσης) 

γ) Υδραυλικά Έργα (Φράγµατα, Υδραυλικές σήραγγες-µικροσήραγγες, 

Λιµνοδεξαµενές, Αγωγοί µεταφοράς – δίκτυα- αντλιοστάσια) 

δ) Λιµενικά Έργα (Κρηπιδότοιχοι, µώλοι, προβλήτες, Εξέδρες) 

ε) Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις - Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών και Φυσικού 
Αερίου (Σιλό, ∆άπεδα βαριάς κυκλοφορίας, Αγωγοί µεταφοράς πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, υπόγειοι και υποβρύχιοι, ∆εξαµενές πετρελαίου και φυσικού 
αερίου) 

στ) Αποκατάσταση κατολισθήσεων 

ζ) Κτιριακά Έργα (Θεµελιώσεις, Αντιστηρίξεις βαθιών εκσκαφών) 

η) Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) - Αποκατάσταση υπαρχόντων 
χώρων διάθεσης απορριµµάτων (Χ∆Α) (Θεµελίωση, ορύγµατα, αναχώµατα, 
στεγάνωση, κάλυψη). 

Οι εργασίες που τιµολογούνται στο παρόν κεφάλαιο, αναπροσαρµόζονται µε τον 
συντελεστή  (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισµού και ακολουθούν γενικά 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• τεχνικές προδιαγραφές ∆ειγµατοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές 
έρευνες (Ε 101-83), ΦΕΚ 363/24-6-1983 

• Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου ∆οκιµών Βραχοµηχανικής (Ε102-84) και 
Εργαστηριακών ∆οκιµών Βραχοµηχανικής (Ε103-84), ΦΕΚ 70/8-2-1985 

• Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε105-86) και επί 
Τόπου ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε106-86), ΦΕΚ 955 Β/31-12-86 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε), Υ.Α. ∆ΜΕΟ/δ/ο/212/27-02-2004 

• «Εθνικός Σχεδιασµός για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων» ΚΥΑ 114218, ΦΕΚ 
1016/Β/17-11-1997 

 

Άρθρο ΓΜΕ.1 Προγραµµατισµός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση 
Γεωτεχνικών Ερευνών 

Αντικείµενο της φάση αυτής είναι ο σχεδιασµός της απαιτούµενης γεωτεχνικής 
έρευνας για την αποσαφήνιση-διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών της υπό µελέτης 
περιοχής και ο σαφής και πλήρης προσδιορισµός όλων των απαραίτητων 
γεωτεχνικών στοιχείων για την εκπόνηση της µελέτης των επιµέρους 
προβλεπόµενων έργων. 
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1.1 Έκθεση Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών  

Αντικείµενο Αντικείµενο της Έκθεσης Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών είναι ο 
πλήρης καθορισµός της αναγκαίας γεωτεχνικής έρευνας µε βάση το 
είδος και τα στοιχεία των υπό µελέτη έργων  (π.χ. χάραξη οδού, 
τεχνικό έργο, υπόγειο έργο) λαµβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιµα 
γεωλογικά-γεωτεχνικά στοιχεία της υπό µελέτη περιοχής . 

Περιεχόµενο Η Έκθεση συντάσσεται αφού γίνει επιτόπου αναγνώριση της περιοχής 
και περιλαµβάνει, τυπικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα: 

(α) Συγκέντρωση και περιγραφή όλων των διαθέσιµων γεωλογικών και 
γεωτεχνικών πληροφοριών στην υπό µελέτη περιοχή (γεωλογικοί 
χάρτες, υπάρχουσες γεωλογικές-γεωτεχνικές έρευνες, 
αεροφωτογραφίες, πληροφορίες για τη σεισµικότητα και την 
εµπειρία που υπάρχει στην περιοχή σχετικά µε το υπέδαφος κ.τλ.). 

(β) Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της επιτόπου γεωτεχνικής 
αναγνωρίσεως στην περιοχή του έργου από ειδικευµένο 
Γεωτεχνικό Mηχανικό, µε έµφαση στις επιφανειακές παρατηρήσεις 
που σχετίζονται µε τη µελέτη του έργου και την εµπειρία της 
περιοχής, για παράδειγµα, καθιζήσεις και ρωγµές παλαιότερων 
κτιρίων, κατολισθήσεις, υπόγεια ύδατα, λατοµεία, δανειοθαλάµους, 
οδοστρώµατα, ευκολία εκσκαφής κ.λπ. 

(γ) Συγκέντρωση και περιγραφή όλων των στοιχείων των υπό µελέτη 
έργων σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους µελετητές 
(τοπογραφικό, οριζοντιογραφία, τεχνική περιγραφή έργων, 
λειτουργικές απαιτήσεις, γεωµετρία, ελάχιστο λειτουργικό βάθος 
θεµελιώσεως, φορτία, αντιστηρίξεις, υλικά κατασκευής, στατική 
µορφή και φορείς, υπόγεια νερά, στεγανότητα, πρανή, απαιτήσεις 
µελετητών επί ειδικών θεµάτων κ.λπ.). 

(δ) Πλήρης και εκτεταµένη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης 
του προτεινόµενου προγράµµατος (για τη θέση, βάθος και είδος 
κάθε σηµείου έρευνας). 

(ε) Λεπτοµερής περιγραφή των προτεινόµενων ερευνών (θέση, είδος, 
διάµετρος και βάθος κάθε ερευνητικής διάνοιξης, απαιτήσεις 
δειγµατοληψίας, απαιτήσεις εγκατάστασης οργάνων και 
πρόγραµµα παρακολούθησης αυτών, είδος και πυκνότητα 
εκτέλεσης επί τόπου δοκιµών, ενδεικτικό πρόγραµµα 
εργαστηριακών δοκιµών, προδιαγραφές εκτέλεσης των ερευνών 
κ.τλ.). 

(στ)Τοπογραφικό διάγραµµα µε οριζοντιογραφία των προβλεπόµενων 
έργων στο οποίο θα σηµειώνονται (µε διαφορετική σήµανση ανά 
είδος έρευνας) οι  θέσεις όλων των υφιστάµενων και 
προτεινόµενων σηµείων έρευνας. Στο υπόµνηµα του σχεδίου θα 
αναγράφονται σε πίνακα οι συντεταγµένες (Χ, Υ) των θέσεων της 
προτεινόµενης έρευνας. 

(ζ) Σχολιασµός της αναγκαιότητας διάνοιξης οδών προσπέλασης και 
του τρόπου τροφοδοσίας νερού σε περίπτωση που απαιτείται για 
τις ανάγκες της έρευνας. 

(η) Προµέτρηση, Προϋπολογισµό και Χρονοδιάγραµµα Ερευνών.  

Αµοιβή Η αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Προγράµµατος 
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Γεωτεχνικών Ερευνών συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή της Έκθεσης 
Αξιολόγησης  Γεωτεχνικών Ερευνών. 

1.2 Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών  

Αντικείµενο Αντικείµενο της επίβλεψης των γεωτεχνικών ερευνών είναι η 
εξασφάλιση της ποιότητας της έρευνας, της κάλυψης των 
απαιτήσεων του προγράµµατος καθώς και η έγκαιρη επέµβαση και 
τροποποίηση στο εκτελούµενο πρόγραµµα (υπαίθρου και 
εργαστηρίου) µε βάση τα ευρήµατα της έρευνας ώστε να 
συγκεντρώνονται οι απαραίτητες γεωτεχνικές πληροφορίες µε 
ταυτόχρονη εξασφάλιση της εµπρόθεσµης και οικονοµικής εκτέλεσης 
των ερευνών.  

Η επίβλεψη από τον γεωτεχνικό µελετητή εννοείται ότι παρέχεται σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος των γεωτεχνικών ερευνών είναι 
διαφορετικός από τον γεωτεχνικό µελετητή.  

Υποχρεώσεις Ο γεωτεχνικός µελετητής (όχι περιοριστικά) : 

(α) παρέχει συνεχή και υπεύθυνη επίβλεψη των γεωτεχνικών 
ερευνών από προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και χορηγεί 
πλήρεις οδηγίες για την έντεχνη, εµπρόθεσµη και οικονοµική 
εκτέλεση των εργασιών.  

(β) υπογράφει τα ηµερολόγια του έργου, τα ηµερήσια δελτία 
γεωτρύπανων και τις επιµετρήσεις.  

(γ) ενηµερώνει έγκαιρα και εγγράφως την Υπηρεσία σε περίπτωση 
που κατά τη διάρκεια της έρευνας προκύπτουν συνθήκες που 
θεωρεί  ότι µπορούν να επηρεάσουν δυσµενώς το 
χρονοδιάγραµµα, τον προϋπολογισµό ή την ποιότητα της έρευνας.  

(δ) ενηµερώνει έγκαιρα και εγγράφως την Υπηρεσία σε περίπτωση 
που µε βάση τα ευρήµατα της εκτελούµενης έρευνας απαιτείται 
τροποποίηση της (βάθος, είδος, θέση έρευνας κτλ.) µε στόχο την 
βελτιστοποίηση αυτής. 

(ε) προβαίνει έγκαιρα στην επιλογή των ληφθέντων δειγµάτων και 
συντάσσει το πρόγραµµα εργαστηριακών δοκιµών που το 
υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση. 

(στ) ελέγχει την Έκθεση Γεωτεχνικής, επισηµαίνει λάθη, τυχόν 
ελλείψεις  ή µη συµφωνία µε τις προδιαγραφές και κάνει την 
σχετική αναφορά στην Υπηρεσία. 

Αµοιβή Η αµοιβή της επίβλεψης γεωτεχνικών ερευνών, όπως περιγράφεται 
παραπάνω αφορά µόνο την περίπτωση που ο γεωτεχνικός µελετητής 
είναι διαφορετικός από τον Ανάδοχο της Γεωτεχνικής Έρευνας και  
καθορίζεται από τον τύπο: 

Σ(Φ) = 5%*Γ (€) 

όπου Γ= το προεκτιµώµενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών 
ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου) που θα εκτελεστούν στο παρόν 
στάδιο µελέτης, η οποία υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο:  

Γ = 380*Σ  (€) 

όπου Σ το προεκτιµώµενο συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε µέτρα. Σε 
περίπτωση που η έρευνα αποτελείται ή/και από στατικές 
πενετροµετρήσεις - δοκιµαστικές φορτίσεις/εξολκεύσεις ή µόνο από 
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ερευνητικά φρέατα και εργαστηριακές δοκιµές, το προεκτιµώµενο 
κόστος των παραπάνω ερευνών θα προκύπτει αναλυτικά µε βάση τις 
προεκτιµηθείσες ποσότητες και τις τιµές του Τιµολογίου Γεωτεχνικών 
Ερευνών. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών ορίζεται 
στα 1.000 €. 

1.3 Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών  

Αντικείµενο Αντικείµενο της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η 
αξιολόγηση και ερµηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας 
συνεκτιµώντας τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική µελέτη µε στόχο 
τον καθορισµό του γεωτεχνικού προσοµοιώµατος στην περιοχή του 
έργου. 

Περιεχόµενο Η Έκθεση περιλαµβάνει τυπικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 

(α) Σύντοµη παράθεση των γεωλογικών πληροφοριών µε αναφορά 
στην πηγή των πληροφοριών και συγκεκριµένα: 

• Αναφορά στα υφιστάµενα γεωλογικά στοιχεία.  

• Περιγραφή των γενικών γεωλογικών συνθηκών της περιοχής 
του έργου (µε σαφή αναφορά στη γεωµορφολογία, 
στρωµατογραφία, τεκτονική, σεισµικότητα κ.λπ.). 

• Περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής του 
έργου. 

• Περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της περιοχής (µε 
σαφή αναφορά σε τεχνικογεωλογικές ενότητες-οµάδες 
γεωϋλικών  µε την ίδια ή παρόµοια αναµενόµενη µηχανική 
συµπεριφορά). 

(β) Σύντοµη περιγραφή της εκτελεσθείσας γεωτεχνικής έρευνας µε 
αναφορά στο είδος, θέση και βάθος αυτής. Απαραίτητα θα 
περιλαµβάνονται σε παράρτηµα του τεύχους: 

• τοπογραφικό διάγραµµα µε οριζοντιογραφία των 
προβλεπόµενων έργων στο οποίο θα αποτυπώνονται οι 
γεωλογικοί σχηµατισµοί και, µε διαφορετική σήµανση ανά είδος 
έρευνας, οι  θέσεις όλων των ερευνών που έχουν εκτελεσθεί σε 
παλαιότερο ή στο παρόν στάδιο µελέτης. Στο υπόµνηµα του 
σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι συντεταγµένες των 
θέσεων (Χ, Υ, Ζ) της εκτελεσθείσας έρευνας όπως αυτές 
περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Γεωτεχνικών 
Ερευνών, 

• τα µητρώα των ερευνητικών διανοίξεων όπως αυτά 
περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Γεωτεχνικών 
Ερευνών.   

(γ) Περιγραφή του υπό µελέτη έργου (θέση, τεχνική περιγραφή, 
γεωµετρία, λειτουργικές απαιτήσεις, ελάχιστο λειτουργικό βάθος 
θεµελιώσεως, φορτία, αντιστηρίξεις, υλικά κατασκευής, στατική 
µορφή και φορείς, υπόγεια νερά, στεγανότητα, πρανή, απαιτήσεις 
µελετητών επί ειδικών θεµάτων κ.λπ.) και παροχή χρήσιµων 
πληροφοριών για το περιβάλλον αυτού (π.χ. κτίσµατα, άλλες 
γειτνιάζουσες κατασκευές και αλληλεπίδραση αυτών),  

(δ) Παρουσίαση του γεωτεχνικού προσοµοιώµατος, δηλαδή του 
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διαχωρισµού των συναντώµενων σχηµατισµών σε εδαφικά 
στρώµατα/βραχώδεις ενότητες µε κριτήριο τη µηχανική 
συµπεριφορά, µε βάση τα αποτελέσµατα της γεωλογικής µελέτης 
και των γεωτεχνικών ερευνών (εργασίες υπαίθρου και 
εργαστηριακές δοκιµές). Γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των 
διαφόρων στρώσεων-ενοτήτων µε βάση τα φυσικά και µηχανικά 
χαρακτηριστικά (µε έµφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και 
συµπιεστότητας) και δίνεται διαφορετικό σύµβολο για κάθε 
διαχωριζόµενη στρώση-ενότητα. Σχεδιάζονται και περιλαµβάνονται 
σε παράρτηµα της Έκθεσης γεωτεχνικές τοµές (µηκοτοµή –
διατοµές στις θέσεις των ερευνών) πάνω στις οποίες δείχνεται ο 
διαχωρισµός των στρωµάτων- ενοτήτων µε απόλυτα υψόµετρα 
όπου είναι δυνατόν, αλλιώς µε σχετικά υψόµετρα από τα σχέδια της 
µελέτης και προβάλλονται στις θέσεις γεωτεχνικής έρευνας κατ’ 
ελάχιστο τα παρακάτω:   

• Η κατάταξη των υλικών µε βάση το σύστηµα USCS 

• Ο αριθµός κρούσεων NSPT των δοκιµών πρότυπης διείσδυσης, 
στα βάθη που έχουν πραγµατοποιηθεί 

• Ο δείκτης ποιότητας του πετρώµατος (RQD) και ο βαθµός 
αποσάθρωσης 

• Η στάθµη του υπόγειου νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
αρκετά στοιχεία είναι σκόπιµο να παρουσιάζεται το εποχιακό 
εύρος διακύµανσης αυτής. Οι όποιες µετρήσεις σταθµών που 
παρουσιάζονται πρέπει να πραγµατοποιούνται µετά το πέρας 
των γεωτρητικών εργασιών. 

 Στον καθορισµό του προσοµοιώµατος λαµβάνονται υπόψη και 
σχολιάζονται όλες οι διαθέσιµες µετρήσεις οργάνων 
παρακολούθησης (πιεζόµετρα, αποκλισιόµετρα, επιφανειακοί 
µάρτυρες κ.τλ.).  

(ε) Tαξινόµηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα 
διαγράµµατα των αποτελεσµάτων των ερευνών υπαίθρου και των 
εργαστηριακών δοκιµών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, 
παρουσίαση της στατιστικής κατανοµής και του εύρους µεταβολής 
των κυριοτέρων στοιχείων σε ιστογραφήµατα.  

(στ) Παρουσίαση των τιµών (διακύµανση και µέσοι όροι) των 
κυριότερων φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών  για κάθε 
εδαφικό στρώµα/ βραχώδη ενότητα που έχει διαχωριστεί, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα αποτελέσµατα  των επί τόπου και 
εργαστηριακών δοκιµών αντοχής, παραµορφωσιµότητας και 
περατότητας (τυποποιηµένης διείσδυσης, φυσικής υγρασίας, 
αντοχής, συµπιεστότητας κ.λπ.), Η παρουσίαση των ορίων 
µεταβολής των γεωτεχνικών παραµέτρων πρέπει να γίνεται κατά 
τρόπο σαφή και  εποπτικό ώστε να επιτρέπει  την επιλογή των πιο 
κατάλληλων παραµέτρων για τους γεωτεχνικούς υπολογισµούς. 
Αποτελέσµατα που παρουσιάζουν σηµαντική απόκλιση από το 
µεγαλύτερο µέρος των άλλων αποτελεσµάτων εξετάζονται µε 
σχολαστικότητα για να διαπιστωθεί εάν οφείλονται σε σφάλµατα 
δοκιµής ή εάν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές συνθήκες που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στον διαχωρισµό των στρώσεων-
ενοτήτων.  

(ζ) Επιλογή αντιπροσωπευτικών τιµών (σχεδιασµού) των φυσικών και 
µηχανικών παραµέτρων για κάθε διαχωριζόµενη στρώση-ενότητα. 
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Θα γίνεται προσπάθεια για ερµηνεία των αποτελεσµάτων και 
αξιολόγηση τυχόν σηµαντικών αποκλίσεων µεταξύ των 
παραµέτρων που προέρχονται από διάφορα είδη δοκιµών. Σε 
περιπτώσεις στις οποίες προεκτιµάτε ότι η αστοχία θα συµβεί στο 
ασθενέστερο υλικό που υπάρχει σε ανοµοιογενή στρωµατογραφική 
διάταξη, το κατώτατο όριο τιµών χαρακτηριστικών παραµέτρων για 
τα υλικά που επηρεάζουν την αστοχία θα προσδιορίζεται µε βάση 
την κρίση του  γεωτεχνικού µηχανικού ή µε στατιστικές µεθόδους 
κατά τις οποίες θα επιλέγεται µια πιθανότητα µη υπέρβασης ίση µε 
5%. Στις περιπτώσεις που  τόσο η αντοχή όσο και η 
παραµόρφωση δεν καθορίζονται από το ασθενέστερο υλικό που 
υπάρχει, τότε θα χρησιµοποιούνται κατάλληλες µέθοδοι µέσου 
όρου µε αποµείωση (εάν απαιτείται) ανάλογα µε την εκτιµηθείσα 
τυπική απόκλιση. 

(η) Πρόταση ετήσιας ανώτατης στάθµης υπόγειου ορίζοντα καθώς και 
ανώτατης στάθµης ορίζοντα 50-ετίας για να χρησιµοποιηθούν 
στους γεωτεχνικούς υπολογισµούς. Η πρόταση θα βασίζεται σε 
εκτιµήσεις που θα προκύπτουν στατιστικά (συσχέτιση 
πιεζοµετρικών και βροχοµετρικών δεδοµένων) ή σε ορισµένες 
περιπτώσεις και εφόσον απαιτείται µε άλλες µεθόδους (εµπειρικές,  
αναλυτικές κ.λ.π.). Γενικά η µέθοδος που θα χρησιµοποιείται θα 
εξαρτάται από τα διαθέσιµα στοιχεία (υδρογεωλογικά, 
µετεωρολογικά) και την σπουδαιότητα του έργου. Σε κάθε 
περίπτωση θα λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές, ιδιαίτερες 
υδρογεωλογικές συνθήκες (περατότητες των τεχνικογεωλογικών 
ενοτήτων, φυσική αποστράγγιση κλπ.). Σε περίπτωση έλλειψης 
τοπικών στοιχείων θα γίνονται συντηρητικές εκτιµήσεις σταθµών µε 
βάση αιτιολογηµένες παραδοχές και στοιχεία από παρακείµενες 
περιοχές µε παρόµοιες συνθήκες καθώς και σχετικά στοιχεία από 
τη διεθνή βιβλιογραφία. 

(θ) Κατάταξη των προς εκσκαφή υλικών για χρήση ως υλικού 
κατασκευής επιχωµάτων, εξυγίανσης, οδοστρωσίας κτλ. και 
κατάταξη όσον αφορά την εκσκαψιµότητα. 

(ι) Ταξινόµηση κατά µήκος του έργου του εδάφους θεµελίωσης 
οδοστρωµάτων σε περίπτωση χαµηλών επιχωµάτων, (ύψους 
µικρότερου του 1,00µ.), έρπουσας χάραξης ή χάραξης σε διατοµή 
ορύγµατος µε κριτήριο την αναγκαιότητα κατασκευής στρώσης 
εξυγίανσης, αποστράγγισης κτλ. 

(ια) Κατάταξη των εδαφών από άποψη σεισµικής επικινδυνότητας µε 
βάση τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ 2000).  

(ιβ) Αξιολόγηση των χηµικών ιδιοτήτων των υπογείων υδάτων σε 
σχέση µε την επίδρασή τους σε δοµικά στοιχεία που βρίσκονται στο 
έδαφος 

(ιγ) Yποβολή αιτιολογηµένων προτάσεων σχετικά µε το είδος και τον 
αριθµό των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται 
σκόπιµο να εκτελεστούν, για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή 
στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηµατικά που 
προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας, 
εφόσον απαιτηθεί από την παραπάνω αξιολόγηση.  

Αµοιβή Η αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Προγράµµατος 
Γεωτεχνικών Ερευνών και της Έκθεσης Αξιολόγησης  Γεωτεχνικών 
Ερευνών καθορίζεται από τον τύπο  
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Σ(Φ)= 15%*Γ  (€) 

όπου Γ= το προεκτιµώµενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών 
ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου) που θα εκτελεστούν στο παρόν 
στάδιο µελέτης. Όταν δεν διατίθεται αναλυτικά το προεκτιµώµενο 
κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών, αυτό υπολογίζεται µε 
βάση τον παρακάτω τύπο:  

Γ = 380*Σ  (€) 

όπου Σ το προεκτιµώµενο συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε µέτρα. Σε 
περίπτωση που η έρευνα είναι πιθανόν να αποτελείται ή/και από 
στατικές πενετροµετρήσεις-δοκιµαστικές φορτίσεις/εξολκεύσεις ή µόνο 
από ερευνητικά φρέατα και εργαστηριακές δοκιµές, το προεκτιµώµενο 
κόστος των παραπάνω ερευνών θα προκύπτει αναλυτικά µε βάση τις 
προεκτιµηθείσες ποσότητες και τις τιµές του Τιµολογίου Γεωτεχνικών 
Ερευνών. Γεωτεχνικές έρευνες που έχουν γίνει και αξιολογηθεί σε 
προηγούµενο στάδιο µελέτης και συναξιολογούνται στο παρόν στάδιο 
δεν θα λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του Γ.  

Η ελάχιστη αµοιβή για την σύνταξη Έκθεσης Προγράµµατος και 
Αξιολόγησης του συνόλου των Γεωτεχνικών Ερευνών ανά στάδιο 
µελέτης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 500 €. 

  

Άρθρο ΓΜΕ.2 Γεωτεχνικές Μελέτες 

Γενικά 

Οι γεωτεχνικές µελέτες εκπονούνται από γεωτεχνικούς µηχανικούς στα πλαίσια 
του σχεδιασµού των έργων που αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος 
κεφαλαίου. 

Στο παρόν άρθρο προσδιορίζονται οι αµοιβές για τις ακόλουθες εργασίες 
σύµφωνα µε τις σχετικές παραγράφους:  

• Μελέτες Επιχωµάτων - Αναχωµάτων : παράγραφος 2.1 - ΓΜΕ2 

• Μελέτη Ορυγµάτων : παράγραφος 2.2 - ΓΜΕ2 

• Γεωτεχνική Μελέτη θεµελίωσης κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων: 
παράγραφος 2.3 - ΓΜΕ2 

• Γεωτεχνική Μελέτη θεµελίωσης τεχνικών έργων: παράγραφος 2.4 - ΓΜΕ2 

• Μελέτη Βελτίωσης Εδάφους:  παράγραφος 2.5 - ΓΜΕ2 

• Μελέτη αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης: παράγραφος 
2.6 - ΓΜΕ2 

• Μελέτη Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµάτων (ΧΥΤΑ) - Αποκατάσταση 
Υπαρχόντων Χώρων ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ∆Α): παράγραφος 2.7 - 
ΓΜΕ2 

• Εδαφοδυναµικές Μελέτες: παράγραφος 2.8 - ΓΜΕ2 

• Γνωµατεύσεις (θεµελιώσεων, αντιστηρίξεων, ευστάθειας φυσικών πρανών, 
οδοστρωµάτων κλπ.): παράγραφος 2.9 – ΓΜΕ2 

Για άλλες εργασίες που είναι αντικείµενο γεωτεχνικού µηχανικού και δεν 
προσδιορίζονται αµοιβές στο παρόν άρθρο σηµειώνονται τα εξής:  

• Μελέτη σηράγγων µε υπόγεια εκσκαφή: στα πλαίσια των µελετών 
σηράγγων, ανεξαρτήτου σκοπού, κατασκευαζόµενων µε υπόγεια εκσκαφή, 
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ο Γεωτεχνικός µελετητής µελετά τη  διάνοιξη αυτών, δηλαδή την εκσκαφή 
και την άµεση υποστήριξή τους. Η αµοιβή για τη µελέτη αυτή εµπεριέχεται 
στην προβλεπόµενη αµοιβή που προσδιορίζεται µε βάση τα άρθρα ΤΕΧ 2, 
3, 4 ,5 6, 7 του κεφαλαίου Γ’ και ανέρχεται στο 65% της συνολικής αµοιβής 
της σήραγγας καθώς και στο Υ∆Ρ.6 του κεφαλαίου Ε. 

• Λοιπές µελέτες όπως (υποθεµελίωσεις, µικροσήραγγες, κλπ): Οι αµοιβές 
τέτοιων µελετών υπολογίζονται µε εκτίµηση των ανθρωποηµερών 
απασχόλησης γεωτεχνικού µηχανικού. 

Γενικά επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

- Για όσες εργασίες δεν προσδιορίζεται αµοιβή στο παρόν κεφάλαιο, θα 
εφαρµόζονται αµοιβές που έχουν καθορισθεί στα λοιπά κεφάλαια του 
παρόντος κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετών και υπηρεσιών. 

- Τα απαραίτητα τοπογραφικά σχέδια χορηγούνται µέσω του Κυρίου του Έργου 
διαφορετικά συντάσσονται µε ξεχωριστή αµοιβή σύµφωνα µε το αντίστοιχο 
κεφάλαιο αµοιβών τοπογραφικών εργασιών. Οµοίως από τον Κύριο του 
Έργου παρέχονται και τα αρχικά σχέδια (κατόψεις, διατοµές, µηκοτοµές) του 
υπό µελέτη έργου. 

- Γενικά οι γεωτεχνικές µελέτες και µελέτες γεωτεχνικών έργων εκπονούνται σε 
δύο στάδια (Προµελέτης και Οριστικής µελέτης) χωρίς να αποκλείεται η 
παράλειψη ενός από τα παραπάνω στάδια όπως αναφέρεται παρακάτω (π.χ. 
η οριστική µελέτη επιχώµατος ή ορύγµατος µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να 
µην είναι απαραίτητη και να συντάσσεται µόνο προµελέτη). Η ποσοστιαία 
κατανοµή των δύο σταδίων είναι 40% και 60% εκτός αν αναφέρεται 
παρακάτω διαφορετικά. 

- Σε περίπτωση απ' ευθείας εκπόνησης οριστικής µελέτης στην αµοιβή της 
προστίθεται και το 50% της αµοιβής της προµελέτης εκτός αν αναφέρεται 
παρακάτω διαφορετικά. 

- Η αµοιβή για τη σύνταξη προδιαγραφών ενοργάνωσης και αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων αυτής για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς 
ορυγµάτων, επιχωµάτων, αντιστηρίξεων, κατολισθήσεων κλπ., εφόσον 
απαιτείται, συµπεριλαµβάνεται στη συνολική αµοιβή της µελέτης.   

 

2.1 Μελέτη Επιχωµάτων-Αναχωµάτων 

2.1.1 Γεωτεχνική προµελέτη επιχώµατος-αναχώµατος 

Αντικείµενο Αντικείµενο της γεωτεχνικής προµελέτης επιχώµατος είναι ο 
καθορισµός της γεωµετρίας του επιχώµατος (π.χ. κλίσεις πρανών, 
αναβαθµοί, τυχόν τοίχοι αντιστήριξης/πασσαλοδιαφράγµατα), των 
απαιτήσεων των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για τα διάφορα 
µέρη του επιχώµατος (θεµέλιο, σώµα, στέψη, επένδυση) και της 
διάταξής τους (διαζώνωση, εξυγίανση) και τέλος του είδους και των 
βασικών χαρακτηριστικών της τυχόν όπλισης του επιχώµατος ή/και 
βελτίωσης του εδάφους θεµελίωσης για την εξασφάλιση της 
ευστάθειας του επιχώµατος και της θεµελίωσής του και τον 
περιορισµό των καθιζήσεων µέσα στα ανεκτά όρια.  

Σηµειώνεται ότι η προµελέτη επιχώµατος µπορεί γενικά να 
υποστηρίζει αυτοτελώς την οριστική µελέτη του έργου (π.χ. µελέτη 
οδοποιίας) και να µην απαιτείται η περαιτέρω εκπόνηση οριστικής 
µελέτης αυτού.  
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Περιεχόµενο Η γεωτεχνική προµελέτη επιχώµατος περιλαµβάνει (όχι 
περιοριστικά) τα ακόλουθα: 

(α) ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών που 
συνέταξαν τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 

(β) Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών  

(γ) Καθορισµός των ιδεατών γεωτεχνικών τοµών του εδάφους και 
εκτίµηση των πιθανών µορφών αστοχιών µε βάση τις Εκθέσεις 
Αξιολόγησης.  Στις τοµές αποτυπώνεται η στρωµατογραφία, οι 
τιµές σχεδιασµού των διαφόρων παραµέτρων (φυσικών και 
µηχανικών χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι στάθµες (µέγιστες 
ετήσιες και 50-ετίας) του υπογείου νερού  

(δ) Eπισήµανση των κυρίων - κρίσιµων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραµορφώσεις, επιτρεπτές επιπτώσεις στον 
περιβάλλοντα χώρο κ.λπ.).   

(ε) Καθορισµός των απαιτήσεων των υλικών (κοκκοµετρία, 
πλαστικότητα, παράµετροι αντοχής και παραµορφωσιµότητας κ.τλ.) 
που θα χρησιµοποιηθούν για το επίχωµα (σώµα, θεµέλιο, στέψη) 
και του τρόπου κατασκευής (πάχος στρώσης και βαθµός 
συµπύκνωσης κ.τλ.), µε βάση τα διαθέσιµα υλικά εκσκαφών της 
περιοχής ή δανείων ή και για δεδοµένα υλικά που έχουν καθοριστεί 
µε άλλα κριτήρια (π.χ. διαπερατότητας σε περίπτωση φραγµάτων, 
άλλων ειδικών περιπτώσεων -όπως έργα ΧΥΤΑ-, σε 
κυµατοθραύστες κ.τλ.) 

(στ) ∆ιερεύνηση και περιγραφή πρόσφορων εναλλακτικών 
κατασκευαστικών λύσεων από τις οποίες θα προτείνεται η βέλτιστη 
από τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική άποψη λύση. Θα 
καταγράφονται όλες οι οδηγίες και περιορισµοί που έχουν δοθεί 
από τον κύριο του έργου για την κατασκευή του έργου 

(ζ) Υπολογισµοί που περιλαµβάνουν: 

• Αναλύσεις ευστάθειας στις γεωτεχνικά κρίσιµες διατοµές για τις 
προβλεπόµενες ανάλογα του έργου συνθήκες (βραχυχρόνιες-
µακροχρόνιες) και περιπτώσεις φόρτισης µε αναζήτηση της 
κατάλληλης γεωµετρίας του επιχώµατος (κλίση πρανών, τυχόν 
αναβαθµοί, τυχόν τοίχοι αντιστήριξης/πασσαλότοιχοι) και µε την 
τυχόν εφαρµογή µεθόδων βελτίωσης (π.χ. εξυγίανση εδάφους, 
διαζώνωση υλικών επίχωσης, όπλιση µε γεωσυνθετικά φύλλα) ή 
σταδιακής κατασκευής ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτούµενοι 
συντελεστές ασφαλείας έναντι επιφανειών ολίσθησης τόσο εντός 
του επιχώµατος όσο και επιφανειών που διέρχονται από το 
υπέδαφος θεµελίωσης. Συγκεντρώνονται σε πίνακα οι ελάχιστοι 
συντελεστές ασφαλείας ανά κρίσιµη επιφάνεια ολίσθησης και 
περίπτωση φόρτισης για κάθε διαφορετική γεωµετρία του έργου. 

• Υπολογισµό καθιζήσεων (άµεσων – µακροχρόνιων) και χρονική 
τους εξέλιξη σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 
επιχώµατος. 

• Ενδεικτικούς υπολογισµούς για τον καθορισµό του είδους και 
διαστάσεων τυχόν στοιχείου αντιστήριξης (π.χ. τοίχος 
αντιστήριξης από σκυρόδεµα-σαρζανέτια, πασσαλότοιχος, 
τοίχος οπλισµένης γης κ.τλ.). 
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• Ενδεικτικούς υπολογισµούς για την εκτίµηση των 
χαρακτηριστικών τυχόν βελτίωσης του εδάφους θεµελίωσης 
(π.χ. ποσοστό αντικατάστασης και βάθος χαλικοπασσάλων, 
βάθους και κάνναβου κατακόρυφων στραγγιστηρίων κ.τλ.)   

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισµοί γίνονται µε χρήση 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πρόγραµµα πρέπει να 
είναι αναγνωρισµένο, ενδεδειγµένο για την περίπτωση και να 
δίνονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο 
τρόπος εισαγωγής των δεδοµένων και εξαγωγής των 
αποτελεσµάτων. Τα φύλλα δεδοµένων/αποτελεσµάτων κάθε 
υπολογισµού επισυνάπτονται σε παραρτήµατα.  

(η) Πρόταση για τη διαµόρφωση του επιχώµατος και της θεµελίωσής 
του καθώς ενδεχοµένως και εναλλακτικών λύσεων (περιλαµβάνει 
προτάσεις διαµορφώσεων αναβαθµών αγκύρωσης, 
αποστράγγισης, αντιδιαβρωτικής προστασίας, επένδυσης, 
προδιαγραφές υλικών, βαθµός συµπύκνωσης κ.τλ.) και συνοπτική 
περιγραφή διαδικασίας κατασκευής.  

(θ) Επισήµανση γεωλογικών/γεωτεχνικών κινδύνων για τους οποίους 
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και µελέτη. 

(ι) Προτάσεις περαιτέρω ερευνών ή παρακολούθησης γεωτεχνικών 
οργάνων εάν απαιτούνται για την οριστική µελέτη.  

(ια) Εκτίµηση ποσοτήτων – προϋπολογισµός.  

(ιβ) Σχέδια: 

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση του υπό µελέτη έργου ή έργων.  

• Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίµακα (1:500 ή µεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους, τα στοιχεία των 
τυχόν υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λοιπών επίγειων ή 
υπόγειων εµποδίων όπως προϋπάρχουν και η διάταξη του 
έργου. 

• Χαρακτηριστικές διατοµές του επιχώµατος στην κατάλληλη 
κλίµακα (1:200 ή µεγαλύτερη) όπου θα δείχνονται τα απαραίτητα 
γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους (στρωµατογραφία και 
ιδιότητες), και µε ακριβείς διαστάσεις, υψόµετρα κτλ. η εξωτερική 
γεωµετρία του έργου συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών 
θεµελίωσης και των ζωνών των διαφόρων υλικών κατασκευής 
(π.χ. αποστραγγιστική στρώση, έδρασης-εξυγίανσης κτλ.) και 
ενδεικτικά τα τυχόν στοιχεία αντιστήριξης-όπλισης και βελτίωσης 
τα αποστραγγιστικά έργα, οι επενδύσεις και η διαµόρφωση της 
εξωτερικής επιφάνειας. Γίνεται σαφής αναφορά και περιγραφή 
των υλικών και εργασιών.  

Αµοιβή Η αµοιβή της γεωτεχνικής προµελέτης επιχώµατος - αναχώµατος 
ανά εξεταζόµενη διατοµή καθορίζεται από τον τύπο: 

Σ(Φ) = 2.300*∆*Ε  (€) 

 

όπου: 

∆ = συντελεστής εδάφους θεµελίωσης ανάλογα µε την κατηγορία 
αυτού κατά ΕΑΚ 2000 
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Ε =συντελεστής έργου ανάλογα µε το αν απαιτείται έργο 
αντιστήριξης, όπλισης ή βελτίωσης  

Οι παραπάνω συντελεστές λαµβάνονται από τους παρακάτω 
πίνακες: 

∆ = 1,0    για έδαφος κατηγορίας Α, Β 

∆ = 1,8    για έδαφος κατηγορίας Γ, ∆, Χ 

 

Ε = 1,0    
για άοπλα επιχώµατα (µε ή χωρίς εξυγίανση / 
διαζώνωση υλικών) 

Ε = 1,5   
για επιχώµατα µε απαίτηση αντιστήριξης-όπλισης ή 
βελτίωσης  

Ε = 2,0    
για επιχώµατα µε απαίτηση συνδυασµού έργων 
αντιστήριξης-όπλισης και βελτίωσης  

 

Σε περίπτωση επιχώµατος φράγµατος η αµοιβή όπως προκύπτει από 
τον παραπάνω τύπο διπλασιάζεται. 

2.1.2 Οριστική µελέτη επιχώµατος-αναχώµατος 

Αντικείµενο Αντικείµενο της Οριστικής Μελέτης Επιχώµατος είναι ο πλήρης 
σχεδιασµός του έργου και συγκεκριµένα ο σαφής καθορισµός της 
γεωµετρίας του έργου, των λεπτοµερειών κατασκευής, των υλικών 
και εργασιών σε όλη την έκταση του έργου και η πλήρης 
διαστασιολόγηση όλων των στοιχείων όπλισης, αντιστήριξης ή/και 
βελτίωσης.  

Εκπονείται σε περιπτώσεις οπλισµένων επιχωµάτων, επιχωµάτων 
µε απαιτήσεις αντιστήριξης ή/και βελτίωσης ή σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση κριθεί απαραίτητο. 

Περιεχόµενο Η οριστική µελέτη επιχώµατος περιλαµβάνει (όχι περιοριστικά) τα 
ακόλουθα: 

(α) Tεύχος Tεχνικής Έκθεσης που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

• ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών 
που συνέταξαν τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 

• Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών. 

• Καθορισµός των ιδεατών γεωτεχνικών τοµών του εδάφους και 
εκτίµηση των πιθανών µορφών αστοχιών µε βάση τις Εκθέσεις 
Αξιολόγησης. Στις τοµές αποτυπώνεται η στρωµατογραφία, οι 
τιµές σχεδιασµού των διαφόρων παραµέτρων (φυσικών και 
µηχανικών χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι στάθµες 
(µέγιστες ετήσιες και 50-ετίας) του υπογείου νερού.  

 

• Eπισήµανση των κυρίων - κρίσιµων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραµορφώσεις, επιτρεπτές επιπτώσεις 
στον περιβάλλοντα χώρο, χρονοδιάγραµµα κατασκευής κ.λπ.).  
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• Καθορισµός των απαιτήσεων των υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν για το επίχωµα (σώµα, θεµέλιο, στέψη), 
λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα υλικά εκσκαφών της 
περιοχής ή δανείων ή και για δεδοµένα υλικά που έχουν 
καθοριστεί µε άλλα κριτήρια (π.χ. διαπερατότητας σε 
περίπτωση φραγµάτων, άλλων ειδικών περιπτώσεων -όπως 
ΧΥΤΑ-, σε κυµατοθραύστες κ.τλ.). 

• Aναλυτική περιγραφή της λύσης και της διαδικασίας & 
αλληλουχίας  κατασκευής. 

• Προβλέψεις τρόπου ελέγχου συµπεριφοράς της κατασκευής 
τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων όσο και µετά. 

• Eφαρµοστέοι κανονισµοί. 

• Oδηγίες για µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

• Παρατηρήσεις και οδηγίες για την αποφυγή ή τον περιορισµό 
ενόχλησης στο περιβάλλον από την κατασκευή του έργου.  

(β) Tεύχος αναλυτικών υπολογισµών (αναλύσεις ευστάθειας-
καθιζήσεων) κατά στάδιο και στο τέλος της κατασκευής και 
διαστασιολόγησης όλων των στοιχείων του έργου (τοίχοι 
αντιστήριξης, πασσαλότοιχοι, χαλικοπάσσαλοι, ηλώσεις πρανών 
προσωρινών εκσκαφών κτλ.) µε αναφορά στις παραδοχές 
υπολογισµού και στον τρόπο ανάλυσης. Αναλύονται όλες οι 
απαιτούµενες διατοµές κατά µήκος του έργου. Συγκεντρώνονται σε 
πίνακα οι ελάχιστοι συντελεστές ασφαλείας ανά κρίσιµη επιφάνεια 
και περίπτωση φόρτισης για κάθε διατοµή. 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισµοί γίνονται µε χρήση 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πρόγραµµα πρέπει 
να είναι αναγνωρισµένο, ενδεδειγµένο για την περίπτωση και να 
δίνονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο 
τρόπος εισαγωγής των δεδοµένων και εξαγωγής των 
αποτελεσµάτων. Τα φύλλα δεδοµένων/αποτελεσµάτων κάθε 
υπολογισµού επισυνάπτονται σε παραρτήµατα.  

 (γ) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών µεθόδων και υλικών όπου 
περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλικών και οι τρόποι κατασκευής. Eάν 
υπάρχουν πρότυπες προδιαγραφές θα γίνεται παραποµπή σε 
αυτές άλλως θα δίνεται ειδική προδιαγραφή για το συγκεκριµένο 
έργο. Iδιαιτέρως θα ορίζονται οι ποιότητες υλικών και ο τρόπος 
παρακολούθησης ποιότητας και οι διαδικασίες ελέγχου.  

(δ) Τεύχος αναλυτικής προσµέτρησης όλων των εργασιών και 
προϋπολογισµού  

(ε) Σχέδια:  

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση του υπό µελέτη έργου  

• Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίµακα (1:500 ή µεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους, στοιχεία των 
τυχόν υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λοιπών επίγειων ή 
υπόγειων εµποδίων όπως προϋπάρχουν και η διάταξη του 
έργου µε ευκρινή απεικόνιση όλων των στοιχείων (βαθµίδες και 
αναβαθµοί, επενδύσεις-αντιδιαβρωτική προστασία, κλίσεις 
αναβαθµών και επικλήσεις βαθµίδων, στοιχεία αντιστήριξης, 
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διαδροµές τυχόν στραγγιστηρίων και λοιπών αποστραγγιστικών 
έργων, έργα βελτίωσης κ.τλ.). 

• Οριζοντιογραφία διάταξης έργων διαφόρων κατασκευαστικών 
σταδίων (εάν απαιτείται) στην κλίµακα του προηγούµενου 
σχεδίου. 

• Χαρακτηριστικές-τυπικές διατοµές στην κατάλληλη κλίµακα 
(1:200 ή µεγαλύτερη) όπου θα δείχνονται τα απαραίτητα 
γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους (στρωµατογραφία και 
ιδιότητες) και µε ακριβείς διαστάσεις, υψόµετρα κτλ. η εξωτερική 
γεωµετρία του έργου συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών 
θεµελίωσης και των ζωνών των διαφόρων υλικών κατασκευής 
(π.χ. αποστραγγιστική στρώση, έδρασης-εξυγίανσης κτλ.), οι 
τυχόν οπλισµοί, τα τυχόν µέτρα ενίσχυσης πρανών 
προσωρινών εκσκαφών (π.χ. ηλώσεις) τα τυχόν στοιχεία 
αντιστήριξης, τα τυχόν έργα βελτίωσης, τα αποστραγγιστικά 
έργα, οι επενδύσεις, η διαµόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας 
και όλες οι απαιτούµενες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες (πλην 
των λεπτοµερειών κατασκευής του οδοστρώµατος και των 
έργων αποχέτευσης της οδού εκτός εάν αυτές είναι διαθέσιµες). 
Συνοδεύονται από υπόµνηµα µε αναφορά και περιγραφή των 
υλικών και εργασιών.  

• Όλες οι διατοµές οδοποιίας του επιχώµατος µε πλήρη στοιχεία 
(πινακάκι) αποστάσεων και υψοµέτρων φυσικού εδάφους, 
τελικής διαµόρφωσης, εκσκαφής θεµελίωσης και ζωνών 
διαφοροποίησης υλικών εντός του σώµατος και της θεµελίωσης 
του επιχώµατος. Επιπλέον απεικονίζονται µε κατάλληλο τρόπο 
όλα τα στοιχεία όπλισης, ενίσχυσης πρανών εκσκαφής, 
αντιστήριξης ή/και βελτίωσης του εδάφους θεµελίωσης.  

• Ανάπτυγµα όψης (µηκοτοµή), στην περίπτωση οπλισµένου 
επιχώµατος, στο οποίο θα απεικονίζονται µε ακρίβεια οι 
εκσκαφές κατά µήκος του ποδός έδρασης και οι οπλισµοί στα 
επιµέρους τµήµατα του επιχώµατος (στάθµες τοποθέτησης 
φύλλων οπλισµού, τύποι και µήκη αυτών).  

• Κατασκευαστικά σχέδια δοµικών στοιχείων (κάτοψη-όψη-κατά 
µήκος τοµή-διατοµές-λεπτοµέρειες-ξυλότυποι-αναπτύγµατα 
οπλισµών). 

• Κατασκευαστικά σχέδια έργων βελτίωσης (π.χ. κάτοψη µε 
κάνναβο εφαρµογής βελτίωσης και συντεταγµένες των 
κορυφών αυτού µε ταυτόχρονη απεικόνιση των θέσεων 
εγκατάστασης µαρτύρων καθίζησης ή γεωτεχνικών οργάνων 
και αναγραφή επί του σχεδίου του προγράµµατος 
παρακολούθησης αυτών, σχέδιο λεπτοµερειών κ.τλ.). 
Συνοδεύονται από υπόµνηµα µε αναφορά και περιγραφή των 
υλικών, εργασιών και ελέγχων.  

 

Αµοιβή Η αµοιβή της οριστικής µελέτης επιχώµατος ή αναχώµατος 
καθορίζεται από τον τύπο: 

Σ(Φ) = 100*K*B*Y*L0,70  (€)           για άοπλο επίχωµα  

Σ(Φ) = 170*Κ*Β*Υ*L0,70  (€)           για οπλισµένο επίχωµα 
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όπου L= µήκος επιχώµατος (m) και: 

Κ = συντελεστής κλίσης εδάφους θεµελίωσης µε εγκάρσια   κλίση 
α (°)  

Β = συντελεστής βελτίωσης ανάλογα µε την απαίτηση βελτίωσης 
του εδάφους θεµελίωσης και του είδους αυτής 

Υ = συντελεστής ύψους επιχώµατος µε µέγιστο ύψος πρανούς Η 
(m) 

Οι παραπάνω συντελεστές λαµβάνονται από τους παρακάτω 
πίνακες: 

 

 

 

 

Β = 1,0    
εάν δεν απαιτείται βελτίωση του εδάφους 
θεµελίωσης (εκτός εξυγίανσης) 

Β = 1,2 
εάν απαιτείται βελτίωση µε σχετικά απλές 
µεθόδους (όπλιση µε γεωσυνθετικά φύλλα, 
φυσικοχηµικές µέθοδοι ή συνδυασµό αυτών)   

Β = 1,5    

εάν απαιτείται βελτίωση του εδάφους θεµελίωσης 
µε µία από τις παρακάτω µεθόδους ή συνδυασµό 
αυτών: προφόρτιση, δυναµική ή δονητική 
συµπύκνωση, χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα 
στραγγιστήρια, jet grouting  

 

 

 

 

Σε περίπτωση επιχώµατος φράγµατος η αµοιβή όπως προκύπτει από 
τον παραπάνω τύπο διπλασιάζεται. 

Στην παραπάνω αµοιβή συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή µελέτης 
βελτίωσης εδάφους θεµελίωσης και η µελέτη ενίσχυσης πρανών 
προσωρινών εκσκαφών. Στην παραπάνω αµοιβή δεν 
περιλαµβάνονται εξειδικευµένοι έλεγχοι σε σεισµό (δυναµική 
ελαστοπλαστική ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία-διαφορές) η 
εκπόνηση των οποίων, εφόσον κριθούν απαραίτητοι, αµείβεται 
ιδιαιτέρως µε εκτίµηση των ανθρωποηµερών απασχόλησης 
γεωτεχνικού µηχανικού. 

Η αµοιβή µελέτης µόνιµων έργων αντιστήριξης (τοίχων 
αντιστήριξης, πασσαλοτοίχων, έγχυτων διαφραγµάτων, τοίχων 
οπλισµένης γης) υπολογίζεται µε βάση τα σχετικά άρθρα του 
κεφαλαίου των Τεχνικών Έργων και προστίθεται στην παραπάνω 
αµοιβή. Σε περίπτωση τυχόν απαίτησης προσωρινής αντιστήριξης 
(πασσαλοσανίδες, συστήµατα τύπου Berlinoise, πάσσαλο-
διαφράγµατα και λοιπά διαφράγµατα µε ή χωρίς αντηρίδες 

α (°°°°) α<15° 15°≤ α <30° 30°≤α 

Κ 1,0 1,2 1,5 

Η (m) Η<10 10≤Η<25 25≤Η 

Υ 1,0 1,5 2,0 
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/αγκυρώσεις), η αµοιβή της µελέτης αυτής υπολογίζεται ως το 60% 
της αντίστοιχης αµοιβής µελέτης µόνιµου πασσαλότοιχου και 
προστίθεται στην παραπάνω αµοιβή. 

Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί προµελέτη του 
επιχώµατος, η αµοιβή της οριστικής µελέτης αυξάνεται κατά 20%.  

Η ελάχιστη αµοιβή για την οριστική µελέτη άοπλου επιχώµατος - 
αναχώµατος ορίζεται στα 1.900 €, για την οριστική µελέτη 
οπλισµένου επιχώµατος στα 3.200 € και για την οριστική µελέτη 
επιχώµατος φράγµατος στα 3.800 €. 

2.2 Μελέτη Ορυγµάτων  

2.2.1 Γεωτεχνική προµελέτη ορύγµατος 

Αντικείµενο Αντικείµενο της γεωτεχνικής προµελέτης ορύγµατος (προσωρινού 
ή µόνιµου) είναι ο καθορισµός της γεωµετρίας του ορύγµατος (π.χ. 
κλίσεις πρανών, αναβαθµοί), του είδους και των διαστάσεων 
τυχόν απαιτούµενης αντιστήριξης και του είδους και των βασικών 
χαρακτηριστικών τυχόν έργων ενίσχυσης-επένδυσης (π.χ. 
ηλώσεις, προεντεταµένες αγκυρώσεις, πλέγµατα) για την 
εξασφάλιση της ευστάθειας του.  

Σηµειώνεται ότι η προµελέτη ορύγµατος µπορεί γενικά να 
υποστηρίζει αυτοτελώς την οριστική µελέτη του έργου (π.χ. µελέτη 
οδοποιίας) και να µην απαιτείται η περαιτέρω εκπόνηση οριστικής 
µελέτης του ορύγµατος. 

Στα ορύγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται οι εκσκαφές υπογείων 
κτιρίων. 

Περιεχόµενο Η γεωτεχνική προµελέτη ορύγµατος περιλαµβάνει (όχι 
περιοριστικά) τα ακόλουθα: 

(α) ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών που 
συνέταξαν τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 

(β) Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών  

(γ) Καθορισµός των ιδεατών γεωτεχνικών τοµών του εδάφους και 
εκτίµηση των πιθανών µορφών αστοχιών µε βάση τις Εκθέσεις 
Αξιολόγησης. Στις τοµές αποτυπώνεται η στρωµατογραφία, οι 
τιµές σχεδιασµού των διαφόρων παραµέτρων (φυσικών και 
µηχανικών χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι στάθµες (µέγιστες 
ετήσιες και 50-ετίας) του υπογείου νερού  

(δ) Eπισήµανση των κυρίων - κρίσιµων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραµορφώσεις, επιτρεπτές επιπτώσεις στον 
περιβάλλοντα χώρο κλπ.).   

(ε) ∆ιερεύνηση και περιγραφή πρόσφορων εναλλακτικών 
κατασκευαστικών λύσεων από τις οποίες θα προτείνεται η βέλτιστη 
από τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική άποψη λύση. Θα 
καταγράφονται όλες οι οδηγίες και περιορισµοί που έχουν δοθεί 
από τον κύριο του έργου για την κατασκευή του έργου 

(στ) Υπολογισµοί που περιλαµβάνουν: 

• Αναλύσεις ευστάθειας στις γεωτεχνικά κρίσιµες διατοµές για τις 
προβλεπόµενες περιπτώσεις φόρτισης µε αναζήτηση της 
κατάλληλης γεωµετρίας (κλίση πρανών, αναβαθµοί, τυχόν 
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τοίχοι αντιστήριξης/πασσαλότοιχοι) και των δύο πρανών του 
ορύγµατος -εάν πρόκειται για αµφίπλευρο όρυγµα- και µε την 
τυχόν εφαρµογή ενίσχυσης-επένδυσης των πρανών (π.χ. 
ηλώσεις, πλέγµατα, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, σαρζανέτια) 
ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτούµενοι συντελεστές ασφαλείας 
έναντι επιφανειών ολίσθησης τόσο των επιµέρους αναβαθµών 
όσο και των συνολικών πρανών. Συγκεντρώνονται σε πίνακα οι 
ελάχιστοι συντελεστές ασφαλείας ανά κρίσιµη επιφάνεια 
ολίσθησης και περίπτωση φόρτισης για κάθε διαφορετική 
γεωµετρία του έργου.  

• Αναλύσεις βραχοπτώσεων (εάν απαιτείται). 

• Ενδεικτικούς υπολογισµούς για τον καθορισµό του είδους και 
διαστάσεων τυχόν στοιχείου αντιστήριξης (π.χ. τοίχος 
αντιστήριξης, πασσαλότοιχος, τοίχος οπλισµένης γης κ.τλ.). 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισµοί γίνονται µε χρήση 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πρόγραµµα πρέπει 
να είναι αναγνωρισµένο, ενδεδειγµένο για την περίπτωση και να 
δίνονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο 
τρόπος εισαγωγής των δεδοµένων και εξαγωγής των 
αποτελεσµάτων. Τα φύλλα δεδοµένων/αποτελεσµάτων κάθε 
υπολογισµού επισυνάπτονται σε παραρτήµατα.  

(ζ) Πρόταση για τη διαµόρφωση των πρανών του ορύγµατος καθώς 
ενδεχοµένως και εναλλακτικών λύσεων (περιλαµβάνει προτάσεις 
διαµορφώσεων αναβαθµών, ενίσχυσης-επένδυσης, 
αποστράγγισης, αντιδιαβρωτικής προστασίας, προδιαγραφές 
υλικών κτλ.) και συνοπτική περιγραφή διαδικασίας κατασκευής.   

(η) Επισήµανση γεωλογικών/γεωτεχνικών κινδύνων για τους οποίους 
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και µελέτη. 

(θ) Προτάσεις περαιτέρω ερευνών ή παρακολούθησης γεωτεχνικών 
οργάνων εάν απαιτούνται για την οριστική µελέτη.  

(ι) Έλεγχο καταλληλότητας των προς εκσκαφή υλικών για χρήση ως 
υλικού κατασκευής επιχωµάτων, εξυγίανσης, αδρανών κτλ. και 
κατάταξη τους όσον αφορά την εκσκαψιµότητα. 

(ια) ∆ιαστασιολόγηση της τυχόν απαιτούµενης στρώσης εξυγίανσης 
για θεµελίωση οδοστρώµατος, εάν πρόκειται για όρυγµα 
οδοποιίας. 

(ιβ) Εκτίµηση ποσοτήτων – προϋπολογισµός. 

(ιγ) Σχέδια: 

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση του υπό µελέτη έργου ή έργων.  

• Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίµακα (1:500 ή µεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους, τα στοιχεία 
των τυχόν υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λοιπών επίγειων ή 
υπόγειων εµποδίων όπως προϋπάρχουν και η διάταξη του 
έργου. 

• Χαρακτηριστικές πλήρεις διατοµές του ορύγµατος στην 
κατάλληλη κλίµακα (1:200 ή µεγαλύτερη) όπου θα δείχνονται 
τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους 
(στρωµατογραφία και ιδιότητες) και µε ακριβείς διαστάσεις 
και υψόµετρα οι γραµµές φυσικού εδάφους και εκσκαφών και 
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ενδεικτικά τα τυχόν στοιχεία αντιστήριξης/ενίσχυσης πρανών 
(π.χ. πασσαλότοιχοι, ηλώσεις, προεντεταµένες αγκυρώσεις), 
τα αποστραγγιστικά έργα (π.χ. οπές, τάφροι), οι επενδύσεις 
(π.χ. πλέγµατα, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα) και η διαµόρφωση 
της εξωτερικής επιφάνειας. Γίνεται σαφής αναφορά και 
περιγραφή των υλικών και εργασιών.  

Αµοιβή Η αµοιβή της γεωτεχνικής προµελέτης ορύγµατος ανά εξεταζόµενη 
πλήρη διατοµή καθορίζεται από τον τύπο: 

Σ(Φ) = 3.200*∆*Ε (€) 

όπου: 

∆ = συντελεστής εδάφους θεµελίωσης ανάλογα µε την κατηγορία 
αυτού κατά ΕΑΚ 2000 

Ε = συντελεστής έργου ανάλογα µε το αν απαιτείται έργο 
αντιστήριξης ή/και ενίσχυσης 

 Οι παραπάνω συντελεστές λαµβάνονται από τους παρακάτω 
πίνακες: 

∆ = 1,0  για έδαφος κατηγορίας Α, Β 

∆ = 1,5    για έδαφος κατηγορίας Γ, ∆, Χ 

 

Ε = 1,0    για ανυποστήρικτα πρανή 

Ε = 1,5    για πρανή µε απαιτήσεις ενίσχυσης, αντιστήριξης  
 

2.2.2 Οριστική µελέτη ορύγµατος 

Αντικείµενο Αντικείµενο της Οριστικής Μελέτης Ορύγµατος είναι ο πλήρης 
σχεδιασµός του έργου  και συγκεκριµένα ο σαφής καθορισµός της 
γεωµετρίας του έργου, των λεπτοµερειών κατασκευής, των υλικών 
και εργασιών σε όλη την έκταση του έργου και η διαστασιολόγηση 
όλων των στοιχείων αντιστήριξης και ενίσχυσης πρανών.  

Εκπονείται σε περιπτώσεις ορυγµάτων µε απαιτήσεις 
αντιστήριξης, πιθανόν σε περιπτώσεις πρανών ορυγµάτων µε 
απαιτήσεις ενίσχυσης ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί 
απαραίτητο. 

Περιεχόµενο Η οριστική µελέτη ορύγµατος περιλαµβάνει (όχι περιοριστικά) τα 
ακόλουθα: 

(α) Tεύχος Tεχνικής Έκθεσης που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

• ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών 
που συνέταξαν τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν 

• Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών  

• Καθορισµός των ιδεατών γεωτεχνικών τοµών του εδάφους και 
εκτίµηση των πιθανών µορφών αστοχιών µε βάση τις Εκθέσεις 
Αξιολόγησης.  Στις τοµές οποίες θα αποτυπώνεται η 
στρωµατογραφία, οι τιµές σχεδιασµού των διαφόρων 
παραµέτρων (φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών) των 
στρώσεων, οι στάθµες (µέγιστες ετήσιες και 50-ετίας) του 
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υπογείου νερού. 

• Eπισήµανση των κυρίων - κρίσιµων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραµορφώσεις, επιτρεπτές επιπτώσεις 
στον περιβάλλοντα χώρο, χρονοδιάγραµµα κατασκευής κ.λπ.)  

• Aναλυτική περιγραφή της λύσης και της διαδικασίας & 
αλληλουχίας κατασκευής. 

• Προβλέψεις τρόπου ελέγχου συµπεριφοράς της κατασκευής 
τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων όσο και µετά. 

• Eφαρµοστέοι κανονισµοί. 

• Oδηγίες για µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

• Παρατηρήσεις και οδηγίες για την αποφυγή ή τον περιορισµό 
ενόχλησης στο περιβάλλον από την κατασκευή του έργου.  

(β) Tεύχος αναλυτικών υπολογισµών (αναλύσεις ευστάθειας, 
βραχοπτώσεων) κατά στάδιο και στο τέλος της κατασκευής και 
διαστασιολόγησης όλων των στοιχείων του έργου (τοίχοι 
αντιστήριξης, πασσαλότοιχοι, αγκυρώσεις κ.τλ.)  µε αναφορά στις 
παραδοχές υπολογισµού και στον τρόπο ανάλυσης. Αναλύονται 
όλες οι απαιτούµενες πλήρεις διατοµές κατά µήκος του 
έργου. Συγκεντρώνονται σε πίνακα οι ελάχιστοι συντελεστές 
ασφαλείας ανά κρίσιµη επιφάνεια και περίπτωση φόρτισης για 
κάθε διατοµή. 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισµοί γίνονται µε χρήση 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πρόγραµµα πρέπει 
να είναι αναγνωρισµένο, ενδεδειγµένο για την περίπτωση και να 
δίνονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο 
τρόπος εισαγωγής των δεδοµένων και εξαγωγής των 
αποτελεσµάτων. Τα φύλλα δεδοµένων/αποτελεσµάτων κάθε 
υπολογισµού επισυνάπτονται σε παραρτήµατα.  

(γ) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών µεθόδων και υλικών. Eάν 
υπάρχουν πρότυπες προδιαγραφές θα γίνεται παραποµπή σε 
αυτές άλλως θα δίνεται ειδική προδιαγραφή για το συγκεκριµένο 
έργο. Iδιαιτέρως θα ορίζονται οι ποιότητες υλικών και ο τρόπος 
παρακολούθησης ποιότητας και οι διαδικασίες ελέγχου.  

(δ) Τεύχος αναλυτικής προσµέτρησης όλων των εργασιών και 
προϋπολογισµού.  

(ε) Σχέδια:  

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση του υπό µελέτη έργου.  

• Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίµακα (1:500 ή µεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους, τα στοιχεία 
των τυχόν υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λοιπών επίγειων ή 
υπόγειων εµποδίων όπως προϋπάρχουν και η διάταξη του 
έργου µε ευκρινή απεικόνιση όλων των στοιχείων όπως 
βαθµίδες και αναβαθµοί, επενδύσεις-αντιδιαβρωτική 
προστασία, κλίσεις αναβαθµών και επικλήσεις βαθµίδων, 
στοιχεία αντιστήριξης ή/και ενίσχυσης πρανούς (π.χ. ηλώσεις, 
προεντεταµένες αγκυρώσεις), διαδροµές τυχόν στραγγιστηρίων 
και λοιπών αποστραγγιστικών έργων κ.τλ. 

• Οριζοντιογραφία διάταξης έργων διαφόρων κατασκευαστικών 
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σταδίων (εάν απαιτείται) στην κλίµακα του προηγούµενου 
σχεδίου. 

• Χαρακτηριστικές-τυπικές διατοµές στην κατάλληλη κλίµακα 
(1:200 ή µεγαλύτερη) όπου θα δείχνονται τα απαραίτητα 
γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους (στρωµατογραφία και 
ιδιότητες), και µε ακριβείς διαστάσεις, υψόµετρα κτλ. η γραµµή 
φυσικού εδάφους, οι αναβαθµοί, τα τυχόν στοιχεία αντιστήριξης 
ή/και ενίσχυσης πρανούς (π.χ. πασσαλότοιχοι, ηλώσεις, 
προεντεταµένες αγκυρώσεις), οι τυχόν φράχτες, τα 
αποστραγγιστικά έργα (π.χ. οπές, τάφροι), οι επενδύσεις (π.χ. 
πλέγµατα, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα), η διαµόρφωση της 
εξωτερικής επιφάνειας και όλες οι απαιτούµενες 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες (πλην των λεπτοµερειών 
κατασκευής του οδοστρώµατος και των έργων αποχέτευσης της 
οδού εκτός εάν αυτές είναι διαθέσιµες). Συνοδεύονται από 
υπόµνηµα µε αναφορά και περιγραφή των υλικών και 
εργασιών.  

• Όλες οι διατοµές οδοποιίας του επιχώµατος µε πλήρη στοιχεία 
(πινακάκι) αποστάσεων και υψοµέτρων φυσικού εδάφους, 
τελικής διαµόρφωσης και γραµµής εκσκαφής. Επίσης 
απεικονίζονται µε κατάλληλο τρόπο όλα τα στοιχεία 
αντιστήριξης, ενίσχυσης πρανούς  και συγκράτησης 
καταπτώσεων. 

• Ανάπτυγµα όψης (µηκοτοµή), στην περίπτωση 
αντιστήριξης/ενίσχυσης πρανούς, στο οποίο απεικονίζονται µε 
ακρίβεια οι κεφαλές των ηλώσεων/αγκυρώσεων (υψόµετρα-
αποστάσεις κλπ.), οι βασικές γραµµές χείλους-αναβαθµών-
πόδα, οι επενδύσεις, τα στοιχεία αντιστήριξης κ.τλ. 

• Κατασκευαστικό σχέδιο δοµικών στοιχείων σε περίπτωση 
αντιστήριξης και πιθανών στοιχείων ενίσχυσης πρανούς, 
π.χ. ηλώσεων, προεντεταµένων αγκυρώσεων, φραχτών 
(κάτοψη-όψη-κατά µήκος τοµή-διατοµές-λεπτοµέρειες-
ξυλότυποι-αναπτύγµατα οπλισµών). 

Αµοιβή Η αµοιβή της οριστικής µελέτης πλήρους ορύγµατος καθορίζεται 
από τον τύπο: 

Σ(Φ) = 70*Ε*Y*L0,7  (€) 

όπου L= µήκος ορύγµατος (m) και: 

Ε = συντελεστής ενίσχυσης ανάλογα µε την απαίτηση ενίσχυσης 
των πρανών  

Υ = συντελεστής ύψους ανάλογα µε το µέγιστο ύψος πρανούς Η 
(m) 

 

 

 

 

 

 

Οι παραπάνω συντελεστές λαµβάνονται από τους παρακάτω 
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πίνακες: 

Ε = 1,0    
για πρανή ορύγµατος (µε ή χωρίς επενδύσεις, 
π.χ. πλέγµατα) χωρίς απαίτηση ενίσχυσης  

Ε = 1,5    
για πρανή ορύγµατος µε απαίτηση ενίσχυσης 
(ηλώσεις, προεντεταµένες αγκυρώσεις, φράχτες 
ή συνδυασµός των παραπάνω)  

 

 

 

Στην παραπάνω αµοιβή συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή µελέτης 
µέτρων ενίσχυσης πρανών εκσκαφής. Στην παραπάνω αµοιβή δεν 
περιλαµβάνονται εξειδικευµένοι έλεγχοι σε σεισµό (δυναµική 
ελαστοπλαστική ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία-διαφορές) η 
εκπόνηση των οποίων, εφόσον κριθούν απαραίτητοι, αµείβεται 
ιδιαιτέρως µε εκτίµηση των ανθρωποηµερών απασχόλησης 
γεωτεχνικού µηχανικού. 

Η αµοιβή µελέτης µόνιµων έργων αντιστήριξης (τοίχων 
αντιστήριξης, πασσαλοτοίχων, έγχυτων διαφραγµάτων, τοίχων 
οπλισµένης γης) υπολογίζεται µε βάση τα σχετικά άρθρα του 
κεφαλαίου των Τεχνικών Έργων και προστίθεται στην παραπάνω 
αµοιβή. Ειδικότερα, για τη µελέτη προσωρινής αντιστήριξης 
(πασσαλοσανίδες, συστήµατα τύπου Berlinoise, 
πασσαλοδιαφράγµατα και λοιπά διαφράγµατα µε ή χωρίς 
αντηρίδες/αγκυρώσεις) η αµοιβή υπολογίζεται ως το 60% της 
αντίστοιχης αµοιβής µελέτης µόνιµου πασσαλότοιχου.  

Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί προµελέτη του ορύγµατος, 
η αµοιβή της οριστικής µελέτης αυξάνεται κατά 20% .        

Η ελάχιστη αµοιβή για την οριστική µελέτη ορύγµατος ορίζεται στα 
2.600 €. 

Η (m) Η<10 10≤Η<20 20≤Η 

Υ 1 1,5 2,5 

2.3 Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων 

2.3.1 Γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης κτιρίων  

Αντικείµενο Αντικείµενο της γεωτεχνικής µελέτης θεµελίωσης κτιρίου είναι η 
διερεύνηση και ο προσδιορισµός του κατάλληλου τύπου και 
στάθµης θεµελίωσης για την εξασφάλιση της ευστάθειας της 
θεµελίωσης του κτιρίου και των γειτονικών κατασκευών και τον 
περιορισµό των καθιζήσεων (απολύτων και διαφορικών) µέσα στα 
ανεκτά όρια. Επίσης περιλαµβάνεται ο καθορισµός της γεωµετρίας  
προσωρινών/µόνιµων πρανών εκσκαφής και η πλήρης 
διαστασιολόγηση τυχόν απαιτούµενων έργων αντιστήριξης ή/και 
βελτίωσης.  

Περιεχόµενο Η γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης κτιρίου περιλαµβάνει (όχι 
περιοριστικά) τα ακόλουθα: 

(α) ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών που 
συνέταξαν τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 
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(β) Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών.  

(γ) Καθορισµός των ιδεατών γεωτεχνικών τοµών του εδάφους στην 
έκταση της επιφάνειας θεµελίωσης και εκτίµηση των πιθανών 
µορφών αστοχιών και παραµορφώσεων µε βάση την Έκθεση 
Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών. Στις τοµές αποτυπώνεται η 
στρωµατογραφία, οι τιµές σχεδιασµού των διαφόρων παραµέτρων 
(φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι 
στάθµες του υπογείου νερού, οι στάθµες θεµελίωσης γειτονικών 
κατασκευών κ.τλ.  

(δ) Eπισήµανση των κυρίων - κρίσιµων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραµορφώσεις –απόλυτες και διαφορικές-, 
επιτρεπτές επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, χρονοδιάγραµµα 
κατασκευής κ.λπ.).   

(ε) ∆ιερεύνηση και περιγραφή πρόσφορων εναλλακτικών 
κατασκευαστικών λύσεων θεµελίωσης και πιθανής αντιστήριξης 
(προσωρινής ή µόνιµης) ή/και βελτίωσης µεταξύ των οποίων θα 
προτείνεται η βέλτιστη από τεχνικοοικονοµική άποψη λύση. Θα 
καταγράφονται όλες οι οδηγίες και περιορισµοί που έχουν δοθεί 
από τον κύριο του έργου για την κατασκευή του έργου. 

(στ) Υπολογισµοί: 

• Υπολογισµοί φέρουσας ικανότητας θεµελίωσης 
(βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης) και σύγκριση της µε 
το ασκούµενο  φορτίο που προκύπτει από τη στατική ανάλυση.  

• Υπολογισµοί απολύτων καθιζήσεων (ελαστικών, λόγω 
στερεοποίησης κτλ) και της χρονικής τους εξέλιξης, εκτίµηση 
διαφορικών καθιζήσεων και σύγκρισή τους µε τις αποδεκτές 
υποχωρήσεις.    

• Προσδιορισµό κατακόρυφου και οριζόντιου δείκτη εδάφους. 

• Αναλύσεις ευστάθειας του φυσικού πρανούς υπό το φορτίο του 
κτιρίου σε περίπτωση θεµελίωσης κτιρίου σε κεκλιµένο έδαφος 
για διάφορες συνθήκες φόρτισης.  

• Αναλύσεις ευστάθειας και προτάσεις κλίσης πρανών εκσκαφής 
(προσωρινών και µόνιµων) για διάφορες συνθήκες φόρτισης. 

• Πλήρης διαστασιολόγηση έργων αντιστήριξης (µόνιµης ή 
προσωρινής), πιθανής ενίσχυσης πρανών εκσκαφής (π.χ. 
ηλώσεις) ή/και βελτίωσης του εδάφους (π.χ. χαλικοπάσσαλοι, 
κατακόρυφα στραγγιστήρια, καταβιβασµός υπογείου υδάτων 
κτλ.) µε αναφορά στις παραδοχές υπολογισµού και στον τρόπο 
ανάλυσης. 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισµοί γίνονται µε χρήση 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πρόγραµµα πρέπει 
να είναι αναγνωρισµένο, ενδεδειγµένο για την περίπτωση και να 
δίνονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο 
τρόπος εισαγωγής των δεδοµένων και εξαγωγής των 
αποτελεσµάτων. Τα φύλλα δεδοµένων/αποτελεσµάτων κάθε 
υπολογισµού επισυνάπτονται σε παραρτήµατα.  

 

 (ζ) Πρόταση για τον τύπο, στάθµη και διαστάσεις της θεµελίωσης και 
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περιγραφή της αλληλουχίας των εργασιών κατασκευής. 

(η) Σε περίπτωση έργων αντιστήριξης, ή ενίσχυσης-προστασίας 
πρανών εκσκαφής ή βελτίωσης εδάφους θεµελίωσης, 
περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή της λύσης και της 
αλληλουχίας κατασκευής των παραπάνω έργων, καθορισµός των 
προδιαγραφών µεθόδων και υλικών, προβλέψεις του τρόπου 
παρακολούθησης και ελέγχου συµπεριφοράς της κατασκευής τόσο 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων όσο και µετά, αναφορά 
εφαρµοστέων κανονισµών, οδηγίες για µέτρα ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, παρατηρήσεις και οδηγίες για την 
αποφυγή ή τον περιορισµό ενόχλησης στο περιβάλλον από την 
κατασκευή του έργου και τέλος αναλυτική προσµέτρηση όλων των 
εργασιών και προϋπολογισµός.     

(ια) Σχέδια: 

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση του υπό µελέτη κτιρίου. 

• Oριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίµακα (1:100 ή µεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους, οι τυχόν 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις και λοιπά επίγεια ή υπόγειων 
εµπόδια όπως προϋπάρχουν, η διάταξη της θεµελίωσης του 
κτιρίου, οι εκσκαφές και µε κατάλληλο τρόπο τα τυχόν στοιχεία 
βελτίωσης του εδάφους. 

• Oριζοντιογραφία διάταξης προσωρινών έργων στην κλίµακα 
του προηγούµενου σχεδίου.  

• Γεωτεχνικές τοµές στις δύο διευθύνσεις σε κατάλληλη  κλίµακα 
(1:100 ή µεγαλύτερη) όπως προκύπτουν από την Έκθέση 
Αξιολόγησης όπου δείχνονται τα απαραίτητα γεωτεχνικά 
στοιχεία του εδάφους (στρωµατογραφία, ιδιότητες, στάθµη 
υπογείων υδάτων κτλ.) και µε ακριβείς διαστάσεις, υψόµετρα 
(απόλυτα και σχετικά) κτλ. η στάθµη θεµελίωσης του κτιρίου, οι 
στάθµες θεµελίωσης γειτονικών κατασκευών, η γραµµή φυσικού 
εδάφους, οι γραµµές εκσκαφής, εξυγιάνσεων και µε ακριβή και 
κατάλληλο τρόπο τα τυχόν στοιχεία αντιστήριξης, ενίσχυσης-
επένδυσης πρανούς ή/και βελτίωσης εδάφους.   

• Κατασκευαστικά σχέδια έργων βελτίωσης εδάφους (π.χ. 
κάτοψη µε κάνναβο εφαρµογής βελτίωσης –χαλικοπάσσαλοι, 
στραγγιστήρια, αντλήσεις κτλ.- και συντεταγµένες των κορυφών 
αυτού µε ταυτόχρονη απεικόνιση των θέσεων εγκατάστασης 
οργάνων παρακολούθησης και αναγραφή επί του σχεδίου του 
προγράµµατος παρακολούθησης αυτών, σχέδιο λεπτοµερειών 
κτλ.). Συνοδεύονται από υπόµνηµα µε αναφορά και περιγραφή 
των υλικών, εργασιών και ελέγχων.  

• Κατασκευαστικά σχέδια έργων αντιστήριξης (κάτοψη-όψη-
κατά µήκος τοµή-διατοµές-λεπτοµέρειες-ξυλότυποι-
αναπτύγµατα οπλισµών). 

Αµοιβή Η αµοιβή της  γεωτεχνικής µελέτης θεµελίωσης κτιρίου καθορίζεται 
από τον τύπο:    

Σ(Φ) = 120*Β*∆*Θ*Ε0,55  (€)   

 

όπου Ε= εµβαδόν κάτοψης θεµελίωσης κτιρίου (m2) και: 
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Β = συντελεστής βελτίωσης ανάλογα µε την απαίτηση βελτίωσης 
του εδάφους θεµελίωσης και του είδους αυτής 

∆ = συντελεστής εδάφους θεµελίωσης ανάλογα µε την κατηγορία 
αυτού κατά ΕΑΚ 2000 

Θ = συντελεστής θεµελίωσης ανάλογα µε τον τύπο ης θεµελίωσης 

Οι παραπάνω συντελεστές λαµβάνονται από τους παρακάτω 
πίνακες: 

Β = 1,0    
εάν δεν απαιτείται βελτίωση του εδάφους (εκτός 
εξυγίανσης) 

Β = 1,2   
εάν απαιτείται βελτίωση του εδάφους µε σχετικά 
απλές µεθόδους (όπλιση µε γεωσυνθετικά φύλλα, 
φυσικοχηµικές µέθοδοι ή συνδυασµό αυτών)   

Β = 1,5    

εάν απαιτείται βελτίωση του εδάφους µε µία από τις 
παρακάτω µεθόδους ή συνδυασµό αυτών: 
προφόρτιση, δυναµική ή δονητική συµπύκνωση, 
χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια, jet 
grouting, καταβιβασµό υπογείου ορίζοντα 

 

 

 
 

 

Θ = 1,0    για επιφανειακή θεµελίωση 

Θ = 1,4    για βαθιά θεµελίωση 

 

Στην παραπάνω αµοιβή συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή µελέτης 
βελτίωσης εδάφους θεµελίωσης και ενίσχυσης-προστασίας 
πρανών εκσκαφής. Η αµοιβή µελέτης µόνιµων έργων αντιστήριξης 
(τοίχων αντιστήριξης, πασσαλοτοίχων, έγχυτων διαφραγµάτων, 
τοίχων οπλισµένης γης) υπολογίζεται µε βάση τα σχετικά άρθρα 
του κεφαλαίου των Τεχνικών Έργων. Ειδικότερα, για τη µελέτη 
προσωρινής αντιστήριξης (πασσαλοσανίδες, συστήµατα τύπου 
Berlinoise, πασσαλοδιαφράγµατα και λοιπά διαφράγµατα µε ή 
χωρίς αντηρίδες/ αγκυρώσεις) η αµοιβή υπολογίζεται ως το 60% 
της αντίστοιχης αµοιβής µελέτης µόνιµου πασσαλότοιχου.  

Η αµοιβή όπως ορίζεται παραπάνω είναι η συνολική αµοιβή για 
την πλήρη µελέτη θεµελίωσης του κτιρίου µε αποσαφηνισµένες 
συνθήκες θεµελίωσης σε όλη την έκταση του. Σε περίπτωση που η 
γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης εκπονηθεί σε δύο στάδια (π.χ. 
συµπληρωµατικές γεωτεχνικές έρευνες) τότε η αµοιβή του πρώτου 
σταδίου αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής αµοιβής ενώ η αµοιβή 
του δευτέρου σταδίου στο 60% της συνολικής αµοιβής.   

Η ελάχιστη αµοιβή για τη γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης τεχνικού 
ορίζεται στα 1.000 €. 

∆ = 1,0    για έδαφος κατηγορίας Α, Β 

∆ = 1,8    για έδαφος κατηγορίας Γ, ∆, Χ 
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2.3.2 Γεωτεχνική µελέτη ειδικών θεµελιώσεων 

Για τη γεωτεχνική µελέτη θεµελιώσεων ειδικών απαιτήσεων, όπως αγκυρωµένες 
θεµελιώσεις, θεµελιώσεις µε απαίτηση εδαφοδυναµικής ανάλυσης, θεµελιώσεις 
υψίκορµων κατασκευών,  θαλάσσιες θεµελιώσεις (π.χ. κρηπιδώµατα), 
θεµελιώσεις τεχνικών υδραυλικών έργων (π.χ. υπερχειλιστές) και άλλων ειδικών 
έργων, η αµοιβή υπολογίζεται µε εκτίµηση των ανθρωποηµερών απασχόλησης 
γεωτεχνικού µηχανικού.  

2.4 Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης Τεχνικών Έργων 

2.4.1 Γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης συνήθων τεχνικών  

Αντικείµενο Αντικείµενο της γεωτεχνικής µελέτης θεµελίωσης τεχνικού 
κατηγορίας Α ÷ ∆ (Άρθρο ΤΕΧ.3) (γέφυρας, Κάτω ∆ιάβασης, 
οχετού) είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισµός του κατάλληλου 
τύπου, στάθµης και διαστάσεων θεµελίωσης του τεχνικού (κάθε 
βάθρου αν πρόκειται για γέφυρα) για την εξασφάλιση της 
ευστάθειας της θεµελίωσης και τον περιορισµό των καθιζήσεων 
(απολύτων και διαφορικών) µέσα στα ανεκτά όρια. Επίσης 
περιλαµβάνεται ο καθορισµός της γεωµετρίας των µεταβατικών 
επιχωµάτων, ο καθορισµός της γεωµετρίας  προσωρινών/µόνιµων 
πρανών εκσκαφής και του είδους και διαστάσεων τυχόν 
απαιτούµενης αντιστήριξης και η πλήρης διαστασιολόγηση των 
τυχόν έργων όπλισης πρανών εκσκαφής ή βελτίωσης του εδάφους 
θεµελίωσης τεχνικού και µεταβατικών επιχωµάτων. Στην τελευταία 
περίπτωση η διαστασιολόγηση συνοδεύεται από σαφή και πλήρη 
καθορισµό των λεπτοµερειών κατασκευής και των υλικών και 
εργασιών σε όλη την έκταση του έργου.  

Η µελέτη τυχόν απαιτούµενων έργων αντιστήριξης (τοίχοι, 
πασσαλότοιχοι, πασσαλοσανίδων κ.τλ.) πρανών εκσκαφής 
(προσωρινών ή µόνιµων) µπορεί να  περιλαµβάνεται είτε στη 
γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης είτε στη µελέτη του τεχνικού. 

Περιεχόµενο Η γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης περιλαµβάνει (όχι περιοριστικά) 
τα ακόλουθα: 

(α) ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών που 
συνέταξαν τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 

(β) Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών. 

(γ) Καθορισµός των ιδεατών γεωτεχνικών τοµών του εδάφους κατά 
µήκος του τεχνικού (για κάθε θέση βάθρου εάν πρόκειται για 
γέφυρα) και εκτίµηση των πιθανών µορφών αστοχιών µε βάση τις 
Εκθέσεις Αξιολόγησης. Στις τοµές αποτυπώνεται η 
στρωµατογραφία, οι τιµές σχεδιασµού των διαφόρων παραµέτρων 
(φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι 
στάθµες (µέγιστες ετήσιες και 50-ετίας) του υπογείου νερού.  

(δ) Eπισήµανση των κυρίων - κρίσιµων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραµορφώσεις –απόλυτες και διαφορικές-, 
επιτρεπτές επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, χρονοδιάγραµµα 
κατασκευής κ.λπ.).   

(ε) ∆ιερεύνηση και περιγραφή πρόσφορων εναλλακτικών 
κατασκευαστικών λύσεων θεµελίωσης (για κάθε βάθρο, εάν 
πρόκειται για γέφυρα) και πιθανής αντιστήριξης ή/και βελτίωσης 
του εδάφους θεµελίωσης, µε εκτίµηση φορτίων και κριτηρίων βάσει 
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των οποίων θα προτείνεται η βέλτιστη από τεχνικοοικονοµική και 
περιβαλλοντική άποψη λύση. Θα καταγράφονται όλες οι οδηγίες 
και περιορισµοί που έχουν δοθεί από τον κύριο του έργου για την 
κατασκευή του έργου. 

(στ) Υπολογισµοί: 

• Υπολογισµοί φέρουσας ικανότητας εδάφους (σε κάθε θέση 
βάθρου εάν πρόκειται για γέφυρα) παραµετρικά σε σχέση µε τις 
διαστάσεις της θεµελίωσης για την προτεινόµενη στάθµη 
θεµελίωσης (διαστάσεις πέδιλου σε περίπτωση επιφανειακής 
θεµελίωσης ή διάµετρος-µήκος πασσάλου/φρέατος πάκτωσης 
σε περίπτωση βαθιάς θεµελίωσης). Στην περίπτωση βαθιάς 
θεµελίωσης υπολογίζονται παραµετρικά τόσο τα θλιπτικά όσο 
και τα εφελκυστικά κατακόρυφα φορτία.  

• Υπολογισµοί καθιζήσεων, άµεσων και µακροχρόνιων, (σε κάθε 
θέση βάθρου εάν πρόκειται για γέφυρα) παραµετρικά σε σχέση 
µε το ασκούµενο φορτίο και εκτίµηση των διαφορικών 
καθιζήσεων (οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη 
στατική µελέτη της γέφυρας). Σε περίπτωση 
πασσαλοθεµελίωσης γίνεται εκτίµηση και της καθίζησης 
πασσαλοµάδας. Ο υπολογισµός των καθιζήσεων των 
ακροβάθρων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο κατασκευής 
των µεταβατικών επιχωµάτων σε σχέση µε το χρόνο 
κατασκευής της θεµελίωσης των ακροβάθρων. 

• Προσδιορισµός κατακόρυφου και οριζόντιου δείκτη εδάφους. 

• Απαιτούµενοι υπολογισµοί φρεάτων πάκτωσης, στην 
περίπτωση που κρίνεται ως η βέλτιστη λύση θεµελίωσης.   

• Αναλύσεις ευστάθειας του φυσικού πρανούς υπό το φορτίο του 
βάθρου σε περίπτωση θεµελίωσης βάθρου σε κεκλιµένο 
έδαφος για διάφορες συνθήκες φόρτισης. 

• Αναλύσεις ευστάθειας (για διάφορες συνθήκες φόρτισης) και 
υπολογισµοί καθιζήσεων (άµεσων και µακροπρόθεσµων) 
µεταβατικών επιχωµάτων. 

• Αναλύσεις ευστάθειας και προτάσεις κλίσης πρανών εκσκαφής 
(προσωρινών και µόνιµων). 

• Ενδεικτικούς υπολογισµούς για τον καθορισµό του είδους και 
διαστάσεων τυχόν στοιχείου αντιστήριξης πρανούς εκσκαφής 
(π.χ. τοίχος αντιστήριξης, πασσαλότοιχος, πασσαλοσανίδες 
κ.τλ.) ή πλήρης διαστασιολόγηση αυτών εφόσον αυτή δεν θα 
περιληφθεί στην οριστική µελέτη του τεχνικού. 

• Πλήρης διαστασιολόγηση των στοιχείων ενίσχυσης (π.χ. 
ηλώσεις αγκυρώσεις) πρανών εκσκαφής ή βελτίωσης του 
εδάφους θεµελίωσης µε αναφορά στις παραδοχές υπολογισµού 
και στον τρόπο ανάλυσης. 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισµοί γίνονται µε χρήση 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πρόγραµµα πρέπει 
να είναι αναγνωρισµένο, ενδεδειγµένο για την περίπτωση και να 
δίνονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο 
τρόπος εισαγωγής των δεδοµένων και εξαγωγής των 
αποτελεσµάτων. Τα φύλλα δεδοµένων/αποτελεσµάτων κάθε 
υπολογισµού επισυνάπτονται σε παραρτήµατα.  
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 (ζ) Πρόταση για τον τύπο, στάθµη και διαστάσεις της θεµελίωσης 
κάθε βάθρου, προτάσεις για τη συµβατότητα των καθιζήσεων 
µεταξύ ακροβάθρων και µεταβατικών επιχωµάτων σε σχέση µε το 
πρόγραµµα κατασκευής τους, προτάσεις τυχόν µέτρων 
αντιστήριξης εκσκαφών (προσωρινών-µόνιµων) και συνοπτική 
περιγραφή διαδικασίας κατασκευής. 

(η) Σε περίπτωση διαστασιολόγησης έργων αντιστήριξης ή ενίσχυσης 
πρανών εκσκαφής ή βελτίωσης εδάφους θεµελίωσης, 
περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή της λύσης και της 
αλληλουχίας κατασκευής των παραπάνω έργων, καθορισµός των 
προδιαγραφών µεθόδων και υλικών, προβλέψεις του τρόπου 
παρακολούθησης και ελέγχου συµπεριφοράς της κατασκευής τόσο 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων όσο και µετά, αναφορά 
εφαρµοστέων κανονισµών, οδηγίες για µέτρα ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, παρατηρήσεις και οδηγίες για την 
αποφυγή ή τον περιορισµό ενόχλησης στο περιβάλλον από την 
κατασκευή του έργου και τέλος αναλυτική προσµέτρηση όλων των 
εργασιών και προϋπολογισµός.    

(θ) Επισήµανση τυχόν γεωλογικών/γεωτεχνικών κινδύνων για τους 
οποίους απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και µελέτη 

(ι) Προτάσεις περαιτέρω ερευνών ή παρακολούθησης γεωτεχνικών 
οργάνων, εάν απαιτούνται, για την οριστική µελέτη θεµελίωσης του 
τεχνικού ή προτάσεις εγκατάστασης και παρακολούθησης 
γεωτεχνικών οργάνων κατά τη φάση  κατασκευής και λειτουργίας  

(ια) Σχέδια: 

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση του υπό µελέτη τεχνικού 

• Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίµακα (1:200 ή µεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται τα στοιχεία του εδάφους και η διάταξη του 
τεχνικού (βάθρα, περιτύπωµα καταστρώµατος, ισοϋψείς, 
γεωλογικοί σχηµατισµοί µε διαφορετικά χρώµατα ώστε να είναι 
σαφή τα επιφανειακά όριά τους, θέσεις γεωτεχνικής έρευνας, 
θέσεις γεωτεχνικών οργάνων και επιφανειακών µαρτύρων 
παρακολούθησης κ.τλ.) 

• Οριζοντιογραφία διάταξης προσωρινών έργων ή έργων 
διαφόρων κατασκευαστικών σταδίων στην κλίµακα του 
προηγούµενου σχεδίου 

• Γεωτεχνική µηκοτοµή, σε κλίµακα 1:200 ή µεγαλύτερη, όπως 
προκύπτει από τις Εκθέσεις Αξιολόγησης όπου δείχνονται τα 
απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους 
(στρωµατογραφία, ιδιότητες, στάθµη υπογείων υδάτων κτλ.) και 
επιπλέον   η µηκοτοµή του τεχνικού µε τα απόλυτα και σχετικά 
υψόµετρα των σταθµών θεµελίωσης των βάθρων, η γραµµή 
φυσικού εδάφους, οι γραµµές εκσκαφών, εξυγιάνσεων  και 
ενδεικτικά τα τυχόν έργα αντιστήριξης, επένδυσης, 
αποστράγγισης και διαµόρφωσης εξωτερικής επιφάνειας.  

• Εγκάρσιες γεωτεχνικές τοµές (στις θέσεις των βάθρων εάν 
πρόκειται για γέφυρα), στην κλίµακα του προηγούµενου 
σχεδίου, όπως προκύπτουν από τις Εκθέσεις Αξιολόγησης 
όπου δείχνονται τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία του 
εδάφους (στρωµατογραφία, ιδιότητες, στάθµη υπογείων υδάτων 
κ.τλ.) και επιπλέον τα βάθρα µε τα απόλυτα και σχετικά 
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υψόµετρα των σταθµών θεµελίωσης τους, η γραµµή φυσικού 
εδάφους, οι γραµµές εκσκαφών και ενδεικτικά τα τυχόν µέτρα 
αντιστήριξης, επένδυσης, αποστράγγισης και διαµόρφωσης 
εξωτερικής επιφάνειας. 

Σε περίπτωση απαίτησης έργων ενίσχυσης πρανών εκσκαφής 
(συµπεριλαµβανοµένων και των µέτρων ενίσχυσης µέσα στα 
τυχόν φρέατα πάκτωσης) ή βελτίωσης του εδάφους θεµελίωσης, 
επιπλέον των παραπάνω σχεδίων υποβάλλονται και τα ακόλουθα 
σχέδια: 

• Κατόψεις, διαµήκεις και εγκάρσιες τοµές στις θέσεις των 
βάθρων στην αυτή κλίµακα (1:100 ή µεγαλύτερη) όπου 
απεικονίζονται µε απόλυτα και σχετικά υψόµετρα η στάθµη 
θεµελίωσης, η γραµµή φυσικού εδάφους, οι γραµµές εκσκαφών 
(χείλους-αναβαθµών-πόδα) και εξυγιάνσεων, τα τυχόν έργα 
αντιστήριξης,  και µε ακριβή και  κατάλληλο τρόπο όλα τα 
απαιτούµενα στοιχεία ενίσχυσης ή βελτίωσης, αποστράγγισης, 
επένδυσης και όλες οι απαιτούµενες κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες. Στα υποµνήµατα των σχεδίων γίνεται αναφορά 
και περιγραφή των υλικών και εργασιών.   

• Ανάπτυγµα όψης (µηκοτοµή), στην περίπτωση ενίσχυσης 
πρανών εκσκαφής, στο οποίο απεικονίζονται µε ακρίβεια οι 
κεφαλές των ηλώσεων/αγκυρώσεων (υψόµετρα-αποστάσεις 
κλπ.), οι βασικές γραµµές χείλους-αναβαθµών-πόδα, οι 
επενδύσεις, τα τυχόν στοιχεία αντιστήριξης κ.τλ. 

• Κατασκευαστικά σχέδια έργων βελτίωσης (π.χ. κάτοψη µε 
κάνναβο εφαρµογής βελτίωσης και συντεταγµένες των 
κορυφών αυτού µε ταυτόχρονη απεικόνιση των θέσεων 
εγκατάστασης τυχόν µαρτύρων καθίζησης ή γεωτεχνικών 
οργάνων και αναγραφή επί του σχεδίου του προγράµµατος 
παρακολούθησης αυτών, σχέδιο λεπτοµερειών κ.τλ.). 
Συνοδεύονται από υπόµνηµα µε αναφορά και περιγραφή των 
υλικών, εργασιών και ελέγχων.  

Σε περίπτωση που στη γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης 
περιλαµβάνεται και η µελέτη έργων αντιστήριξης εκσκαφής (τοίχων 
αντιστήριξης, πασσαλότοιχων, πασσαλοσανίδων κ.τλ.), 
προσωρινών ή µόνιµων, επιπλέον των παραπάνω σχεδίων 
υποβάλλονται και τα ακόλουθα σχέδια: 

Κατασκευαστικά σχέδια έργων αντιστήριξης (κάτοψη-όψη-κατά 
µήκος τοµή-διατοµές-λεπτοµέρειες-ξυλότυποι-αναπτύγµατα 
οπλισµών). 

Αµοιβή Η αµοιβή της  γεωτεχνικής µελέτης θεµελίωσης τεχνικού 
καθορίζεται από τον τύπο:    

Σ(Φ) = 30*Κ*∆*Ε0,60  (€)   

όπου E=εµβαδόν καταστρώµατος τεχνικού (m2) και: 

Κ = συντελεστής κλίσης εδάφους θεµελίωσης ανάλογα µε τη µέση 
κλίση (διαµήκη ή εγκάρσια) εδάφους α (°) κατά µήκος του 
τεχνικού  

∆ = συντελεστής εδάφους θεµελίωσης ανάλογα µε την κατηγορία 
αυτού κατά ΕΑΚ 2000 
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Οι παραπάνω συντελεστές λαµβάνονται από τους παρακάτω 
πίνακες: 

 

 

 

 

∆ = 1,0    για έδαφος κατηγορίας Α, Β 

∆ = 1,3    για έδαφος κατηγορίας Γ, ∆ 

∆ = 1,6    για έδαφος κατηγορίας Χ 

 

Σε περιπτώσεις οχετών η παραπάνω αµοιβή µειώνεται κατά 20%. 

Στην παραπάνω αµοιβή συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή µελέτης 
βελτίωσης εδάφους θεµελίωσης και ενίσχυσης πρανών εκσκαφής. 
Η αµοιβή µελέτης µόνιµων έργων αντιστήριξης (τοίχων 
αντιστήριξης, πασσαλοτοίχων, έγχυτων διαφραγµάτων, τοίχων 
οπλισµένης γης) υπολογίζεται µε βάση τα σχετικά άρθρα του 
κεφαλαίου των Τεχνικών Έργων. Ειδικότερα, για τη µελέτη 
προσωρινής αντιστήριξης (πασσαλοσανίδες, συστήµατα τύπου 
Berlinoise, πασσαλοδιαφράγµατα και λοιπά διαφράγµατα µε ή 
χωρίς αντηρίδες/ αγκυρώσεις) η αµοιβή υπολογίζεται ως το 60% 
της αντίστοιχης αµοιβής µελέτης µόνιµου πασσαλότοιχου.  

Η αµοιβή όπως ορίζεται παραπάνω είναι η συνολική αµοιβή για 
την πλήρη µελέτη θεµελίωσης του τεχνικού µε αποσαφηνισµένες 
συνθήκες θεµελίωσης σε όλη την έκταση του. Σε περίπτωση που η 
γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης εκπονηθεί σε δύο στάδια (π.χ. 
συµπληρωµατικές γεωτεχνικές έρευνες) τότε η αµοιβή του πρώτου 
σταδίου αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής αµοιβής ενώ η αµοιβή 
του δευτέρου σταδίου στο 60% της συνολικής αµοιβής.   

Η ελάχιστη αµοιβή για τη γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης τεχνικού 
ορίζεται στα 1.500 € πλην της θεµελίωσης οχετών που ορίζεται 
στα 1.200 €. 

α (°°°°) α<15° 15°≤ α <30° 30°≤α 

Κ 1,0 1,3 1,6 

2.4.2 Γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης ειδικών γεφυρών 

Για τη γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης ειδικών γεφυρών, µε ειδικές απαιτήσεις 
αγκύρωσης ακροβάθρων, µε βάθρα εντός της θάλασσας, µε ειδικές απαιτήσεις 
εδαφοδυναµικών αναλύσεων, κτλ. η αµοιβή υπολογίζεται µε εκτίµηση των 
ανθρωποηµερών απασχόλησης γεωτεχνικού µηχανικού. Η ελάχιστη αµοιβή δεν θα 
είναι σε καµιά περίπτωση µικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στην Παράγραφο 
2.4.1.  

 

2.5 Μελέτη Βελτίωσης Εδάφους 

Αντικείµενο  Αντικείµενο της µελέτης βελτίωσης είναι η διερεύνηση της βέλτιστης 
µεθόδου βελτίωσης των φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών 
του εδάφους σε σχέση µε τις επικρατούσες συνθήκες και το είδος 
του έργου και ο πλήρης σχεδιασµός αυτής. 

Πέραν της βελτίωσης εδάφους θεµελίωσης των έργων που 
αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο (επιχώµατα, κτίρια, τεχνικά) και 
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των λιµενικών έργων όπως αναφέρονται στο σχετικό κεφάλαιο, 
βελτίωση µπορεί επίσης να απαιτηθεί σε διάφορες άλλες 
περιπτώσεις έργων  όπως βελτίωση υπεδάφους για θεµελίωση 
οδοστρώµατος επί φυσικού εδάφους, σταθεροποίηση 
προβληµατικού υπεδάφους όπου πρόκειται να κατασκευαστούν 
διαφόρων τύπων έργα, στεγανοποιήσεις µε τσιµεντενέσεις κτλ.  

Η βελτίωση µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους όπως εξυγίανση 
(εκσκαφή και αντικατάσταση), προφόρτιση (µε ή χωρίς σταδιακή 
κατασκευή), φυσικοχηµικές µεθόδους, κατακόρυφα στραγγιστήρια, 
δυναµική συµπύκνωση, βαθιά δονητική συµπύκνωση 
(vibrocompaction, vibroflotation), χαλικοπασσάλους, 
εδαφοπασσάλους (jet grouting), βαθιά ανάµειξη (Deep Mixing), 
τσιµεντενέσεις ή άλλες µεθόδους. 

Εκπονείται συνήθως σε δύο στάδια, προµελέτη και οριστική µελέτη, 
χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση να εκπονηθεί απ΄ευθείας 
οριστική µελέτη. 

2.5.1 Προµελέτη βελτίωσης εδάφους 

Αντικείµενο  Αντικείµενο της προµελέτης βελτίωσης εδάφους είναι η 
διερεύνηση της κατάλληλης µεθόδου βελτίωσης των 
χαρακτηριστικών του εδάφους (φυσικών και µηχανικών) και ο 
καθορισµός των βασικών στοιχείων αυτής µε σκοπό την 
εξασφάλιση της ευστάθειας του προς έδραση έργου και τον 
περιορισµό των παραµορφώσεων µέσα στα ανεκτά όρια.  

Περιεχόµενο Η γεωτεχνική προµελέτη βελτίωσης περιλαµβάνει (όχι 
περιοριστικά) τα ακόλουθα: 

(α) ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών που 
συνέταξαν τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 

(β) Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών.  

(γ) Καθορισµός των ιδεατών γεωτεχνικών τοµών του εδάφους στην 
έκταση της προς βελτίωσης επιφάνειας µε βάση την Έκθεση 
Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών. Στις τοµές αποτυπώνεται η 
στρωµατογραφία, οι τιµές σχεδιασµού των διαφόρων παραµέτρων 
(φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι 
στάθµες του υπογείου νερού, οι στάθµες θεµελίωσης γειτονικών 
κατασκευών κ.τλ.  

(δ) Eπισήµανση των κυρίων - κρίσιµων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραµορφώσεις, επιτρεπτές επιπτώσεις στον 
περιβάλλοντα χώρο κ.λπ.).   

(ε) ∆ιερεύνηση και περιγραφή πρόσφορων εναλλακτικών µεθόδων 
βελτίωσης σε συνάρτηση µε τη φύση των εδαφικών στρώσεων, 
από τις οποίες θα προτείνεται η βέλτιστη µέθοδος από 
τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική άποψη. Θα καταγράφονται 
όλες οι οδηγίες και περιορισµοί που έχουν δοθεί από τον κύριο του 
έργου για την κατασκευή του έργου. 

(στ) Απαραίτητοι υπολογισµοί αναλόγως της µεθόδου βελτίωσης. 

 (ζ) Πρόταση για την προς υιοθέτηση µέθοδο βελτίωσης καθώς και 
ενδεχοµένως εναλλακτικών λύσεων και  συνοπτική περιγραφή 
διαδικασίας κατασκευής.  
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(η) Επισήµανση γεωτεχνικών θεµάτων για τα οποία απαιτείται 
περαιτέρω διερεύνηση και µελέτη. 

(θ) Προτάσεις περαιτέρω ερευνών ή παρακολούθησης γεωτεχνικών 
οργάνων εάν απαιτούνται για την οριστική µελέτη.  

(ια) Εκτίµηση ποσοτήτων – προϋπολογισµός.  

(ιβ) Σχέδια: 

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση της προς βελτίωση έκτασης.  

• Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίµακα (1:500 ή µεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους και τυχόν 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις και λοιπά επίγεια ή υπόγεια 
εµπόδια όπως προϋπάρχουν στην προς βελτίωση επιφάνεια.   

• Χαρακτηριστικές διατοµές της προς βελτίωση έκτασης σε 
κατάλληλη κλίµακα (1:200 ή µεγαλύτερη) όπου θα δείχνονται 
τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους 
(στρωµατογραφία και ιδιότητες), και µε κατάλληλο τρόπο οι 
εργασίες βελτίωσης (π.χ. εξυγιάνσεις, εδαφοπάσσαλοι, 
χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια, τσιµεντενέσεις κ.τλ.). Γίνεται 
σαφής αναφορά και περιγραφή των υλικών και εργασιών.  

Αµοιβή Η αµοιβή της προµελέτης βελτίωσης εδάφους ορίζεται στο 40% 
της συνολικής αµοιβής µελέτης βελτίωσης όπως υπολογίζεται 
στην παραγρ. 2.5.2.  

2.5.2 Οριστική µελέτη βελτίωσης εδάφους 

Αντικείµενο  Αντικείµενο της Οριστικής Μελέτης Βελτίωσης είναι ο πλήρης 
σχεδιασµός του έργου και συγκεκριµένα η διαστασιολόγηση όλων 
των απαραίτητων στοιχείων και  ο καθορισµός της µεθοδολογίας, 
των λεπτοµερειών κατασκευής, των υλικών και εργασιών σε όλη 
την έκταση της προς βελτίωση επιφάνειας καθώς και των 
απαιτούµενων ελέγχων κατά την κατασκευή και παρακολούθησης 
µετά την κατασκευή. 

Περιεχόµενο Η οριστική µελέτη βελτίωσης περιλαµβάνει (όχι περιοριστικά) τα 
ακόλουθα: 

(α) Tεύχος Tεχνικής Έκθεσης που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

• ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών 
που συνέταξαν τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν 

• Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών. 

• Καθορισµός των ιδεατών γεωτεχνικών τοµών του εδάφους και 
εκτίµηση των πιθανών µορφών αστοχιών µε βάση τις Εκθέσεις 
Αξιολόγησης. Στις τοµές αποτυπώνεται η στρωµατογραφία, οι 
τιµές σχεδιασµού των διαφόρων παραµέτρων (φυσικών και 
µηχανικών χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι στάθµες 
(µέγιστες ετήσιες και 50-ετίας) του υπογείου νερού.  

• Eπισήµανση των κυρίων - κρίσιµων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραµορφώσεις, επιτρεπτές επιπτώσεις 
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στον περιβάλλοντα χώρο, χρονοδιάγραµµα κατασκευής κ.λπ.)  

• Aναλυτική περιγραφή της λύσης και της διαδικασίας & 
αλληλουχίας  κατασκευής. 

• Προβλέψεις τρόπου ελέγχου συµπεριφοράς της κατασκευής 
τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων όσο και µετά. 

• Eφαρµοστέοι κανονισµοί. 

• Oδηγίες για µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

• Παρατηρήσεις και οδηγίες για την αποφυγή ή τον περιορισµό 
ενόχλησης στο περιβάλλον από την κατασκευή του έργου.  

(β) Tεύχος αναλυτικών υπολογισµών, όπως απαιτούνται ανάλογα µε 
τη µέθοδο βελτίωσης, κατά στάδιο και στο τέλος της κατασκευής 
και διαστασιολόγησης όλων των στοιχείων του έργου µε αναφορά 
στις παραδοχές υπολογισµού και στον τρόπο ανάλυσης. 
Επιλύονται όλες οι απαιτούµενες διατοµές κατά µήκος του 
έργου. (γ) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών µεθόδων και υλικών 
όπου περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλικών και οι τρόποι κατασκευής. Eάν 
υπάρχουν πρότυπες προδιαγραφές θα γίνεται παραποµπή σε 
αυτές άλλως θα δίνεται ειδική προδιαγραφή για το συγκεκριµένο 
έργο. Iδιαιτέρως θα ορίζονται οι ποιότητες υλικών και ο τρόπος 
παρακολούθησης ποιότητας και οι διαδικασίες ελέγχου.  

(δ) Τεύχος αναλυτικής προσµέτρησης όλων των εργασιών και 
προϋπολογισµού. 

(ε) Σχέδια:  

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση του υπό µελέτη έργου.  

• Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίµακα (1:500 ή µεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους, τυχόν 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις και λοιπά επίγεια ή υπόγεια 
εµπόδια όπως προϋπάρχουν και η διάταξη του έργου µε 
ευκρινή απεικόνιση όλων των απαιτούµενων εργασιών 
βελτίωσης.  

• Οριζοντιογραφία διάταξης έργων διαφόρων κατασκευαστικών 
σταδίων (εάν απαιτείται) στην κλίµακα του προηγούµενου 
σχεδίου. 

• Χαρακτηριστικές-τυπικές διατοµές στην κατάλληλη κλίµακα 
(1:200 ή µεγαλύτερη) όπου θα δείχνονται τα απαραίτητα 
γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους (στρωµατογραφία και 
ιδιότητες) και µε ακριβή και κατάλληλο κατά περίπτωση τρόπο 
όλες οι απαιτούµενες εργασίες βελτίωσης σε κάθε στάδιο 
συµπεριλαµβανοµένων της πάσης φύσεως λεπτοµερειών. 
Συνοδεύονται από υπόµνηµα µε αναφορά και περιγραφή των 
υλικών και εργασιών. 

• Κατάλληλες κατά περίπτωση τοµές µε ακριβή απεικόνιση 
(πλήρη στοιχεία αποστάσεων, διαστάσεων, υψοµέτρων) των 
απαιτούµενων εργασιών και λεπτοµερειών που επιτρέπουν 
την πλήρη κατασκευή του έργου. Συνοδεύονται από 
υπόµνηµα µε αναφορά και περιγραφή των υλικών, εργασιών 
και ελέγχων.  
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Αµοιβή Η συνολική αµοιβή µελέτης βελτίωσης εδάφους, εφόσον πρόκειται 
για αυτοτελή µελέτη βελτίωσης και δεν εντάσσεται στη µελέτη 
θεµελίωσης επιχώµατος, τεχνικού έργου, κτιριακής εγκατάστασης 
ή λιµενικού έργου καθορίζεται από τον τύπο:  

Α = Μ*Ε0,80   (€) 

όπου Ε = η επιφάνεια εδάφους προς βελτίωση (m2) και: 

Μ = συντελεστής µεθόδου βελτίωσης 

Ο συντελεστής µεθόδου βελτίωσης λαµβάνεται από τον παρακάτω 
πίνακα: 

Μ = 2  
για βελτίωση µε εξυγίανση, όπλιση µε γεωσυνθετικά 
πλέγµατα, φυσικοχηµικές µέθοδοι ή συνδυασµό 
αυτών 

Μ = 7 

για βελτίωση µε προφόρτιση, δυναµική ή βαθιά 
δονητική συµπύκνωση, κατακόρυφα στραγγιστήρια, 
χαλικοπασσάλους, εδαφοπασσάλους (jet grouting), 
καταβιβασµό υπογείου ορίζοντα, τσιµεντενέσεις ή 
συνδυασµό αυτών  

Στο στάδιο προµελέτης αντιστοιχεί το 40% της συνολικής αµοιβής 
ενώ στο στάδιο της οριστικής µελέτης το 60% της συνολικής 
αµοιβής. Σε περίπτωση που συντάσσεται απ΄ευθείας οριστική 
µελέτη, καταβάλλεται το 80% της συνολικής αµοιβής. 

Η αµοιβή της µελέτης βελτίωσης εδάφους θεµελίωσης 
επιχωµάτων, κτιρίων και τεχνικών, αποτελεί τµήµα της συνολικής 
αµοιβής τους, όπως αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους 
του παρόντος κεφαλαίου. Η αµοιβή της µελέτης βελτίωσης 
εδάφους που γίνεται για την θεµελίωση λιµενικών έργων 
καθορίζεται στα άρθρα ΛΙΜ2 έως ΛΙΜ6. 

Η ελάχιστη αµοιβή για τη µελέτη βελτίωσης εδάφους στην 
περίπτωση που πρόκειται για αυτοτελή µελέτη και δεν εντάσσεται 
στη µελέτη θεµελίωσης επιχώµατος, τεχνικού έργου, κτιριακής 
εγκατάστασης ή λιµενικού έργου ορίζεται στα 1.000 €. 

2.6 Μελέτη Αποκατάστασης & Σταθεροποίησης Κατολίσθησης  

Αντικείµενο Αντικείµενο της µελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης 
κατολίσθησης είναι η διερεύνηση των συνθηκών που σχετίζονται 
µε την εκδήλωση της κατολίσθησης, η σύνθεση-αξιολόγηση των 
διαθέσιµων στοιχείων και ο σχεδιασµός των απαραίτητων έργων 
για τη σταθεροποίηση της κατολίσθησης.  

Η µελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης εκπονείται γενικά σε τρία 
στάδια: προκαταρκτική µελέτη, προµελέτη και οριστική µελέτη. Το 
στάδιο της προκαταρκτικής µελέτης εκπονείται εφόσον ζητηθεί 
από τον Κύριο του Έργου. Σε ορισµένες περιπτώσεις το στάδιο 
της προµελέτης είναι δυνατόν να παραληφθεί. 
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2.6.1 Στάδιο προκαταρκτικής µελέτης αποκατάστασης & σταθεροποίησης 
κατολίσθησης 

Περιεχόµενα Η προκαταρκτική µελέτη σταθεροποίησης κατολίσθησης 
εκπονείται πριν το στάδιο προγραµµατισµού, εκτέλεσης και 
αξιολόγησης γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και 
περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  τα ακόλουθα: 

(α) Αναγνώριση της περιοχής και συγκέντρωση σχετικών 
υφιστάµενων στοιχείων.  

(β) Καταγραφή του ιστορικού και των επιπτώσεων της κατολίσθησης. 

(γ) Εκτίµηση της επικινδυνότητας και προτάσεις άµεσων µέτρων εάν 
απαιτούνται. Επίσης περιλαµβάνονται ενδεικτικές εναλλακτικές 
προτάσεις αντιµετώπισης στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό µε 
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία. 

(δ) Προτάσεις  σχετικά µε τις έρευνες, µετρήσεις παρακολούθησης 
και µελέτες που θα προγραµµατιστούν για την αποκατάσταση 
και σταθεροποίηση της κατολίσθησης. 

(ε) Σχέδια: οριζοντιογραφία και διατοµή (τουλάχιστον σε 
σκαρίφηµα εάν δε διατίθενται τοπογραφικά στοιχεία) µε 
απεικόνιση και αναγραφή των κατάλληλων στοιχείων. 

Αµοιβή Η αµοιβή προκαταρκτικής µελέτης αποκατάστασης & 

σταθεροποίησης κατολίσθησης καθορίζεται από τον παρακάτω 

πίνακα σε συνάρτηση µε το µέγεθος της επιφάνειας της, Ε, που 

ορίζεται ως το γινόµενο του µήκους της κατολίσθησης (κεκλιµένη 

απόσταση µεταξύ χείλους και πόδα) επί του πλάτους αυτής:    

Ε(m2) E≤3000 3000<E≤10000 10000<E 

Σ(Φ) (€) 1.500 2.000 3.000 
 

2.6.2 Στάδιο προµελέτης αποκατάστασης & σταθεροποίησης κατολίσθησης 

Περιεχόµενα Η προµελέτη σταθεροποίησης κατολίσθησης εκπονείται µετά την 
ολοκλήρωση του προγράµµατος των γεωτεχνικών ερευνών και 
της αξιολόγησης των γεωλογικών / γεωτεχνικών στοιχείων και 
περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά   τα ακόλουθα: 

(α) ∆εδοµένα, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών που συνέταξαν 
τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 

(β) Ιστορικό εκδήλωσης της κατολίσθησης µε αναφορά και 
σχολιασµό σε κάθε πιθανό αίτιο. 

(γ) Καθορισµός των χαρακτηριστικών γεωτεχνικών τοµών, όπως 
προκύπτουν από την Έκθεση Αξιολόγησης και τα λοιπά 
στοιχεία µετρήσεων γεωτεχνικών οργάνων. Στις τοµές 
αποτυπώνεται η στρωµατογραφία, οι τιµές σχεδιασµού των 
διαφόρων παραµέτρων (φυσικών και µηχανικών 
χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι στάθµες (µέγιστες ετήσιες 
και 50-ετίας) του υπογείου νερού, οι µετρήσεις 
αποκλισιοµέτρων. 
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(δ) Ανάδροµες αναλύσεις ευστάθειας, µε σκοπό την κατά το δυνατό 
ακριβέστερη προσοµοίωση του µηχανισµού της κατολίσθησης 
(γεωµετρία της επιφάνειας, καθεστώς πιέσεων πόρων κτλ.) και 
προσδιορισµό των παραµέτρων διατµητικής αντοχής του 
εδάφους. 

(ε) ∆ιερεύνηση και περιγραφή πρόσφορων εναλλακτικών λύσεων 
σταθεροποίησης από τις οποίες θα προτείνεται η βέλτιστη από 
τεχνικοοικονοµική και περιβαλλοντική άποψη λύση. Θα 
καταγράφονται όλες οι οδηγίες και περιορισµοί που έχουν δοθεί 
από τον κύριο του έργου για την κατασκευή του έργου. 

(στ) Υπολογισµοί που περιλαµβάνουν αναλύσεις ευστάθειας των 
πιθανών εναλλακτικών λύσεων µε κατάλληλη παρουσίαση 
(πινακοποίηση) των αποτελεσµάτων. 

(ζ) Πρόταση για τα προς υιοθέτηση µέτρα αποκατάστασης και 
σταθεροποίησης καθώς ενδεχοµένως και εναλλακτικών λύσεων 
αυτών και συνοπτική περιγραφή διαδικασίας κατασκευής.   

(η) Επισήµανση γεωλογικών/γεωτεχνικών κινδύνων για τους 
οποίους απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και µελέτη. 

(θ) Προτάσεις περαιτέρω ερευνών ή εγκατάστασης και 
παρακολούθησης γεωτεχνικών οργάνων εάν απαιτούνται για την 
οριστική µελέτη.  

(ι) Εκτίµηση ποσοτήτων – προϋπολογισµός. 

(ια) Σχέδια: 

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η 
ευρύτερη περιοχή και η θέση της κατολίσθησης.  

• Γεωτεχνική Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίµακα (1:500 ή 
µεγαλύτερη) στην οποία φαίνονται τα στοιχεία του εδάφους 
(ανάγλυφο και γεωλογικοί σχηµατισµοί µε διαφορετικά χρώµατα 
ώστε να είναι σαφή τα επιφανειακά όριά τους), τα στοιχεία των 
τυχόν υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λοιπών επίγειων ή 
υπόγειων εµποδίων όπως προϋπάρχουν, τα όρια της 
κατολίσθησης, οι θέσεις γεωτεχνικής έρευνας, γεωτεχνικών 
οργάνων και επιφανειακών µαρτύρων καθώς και τα 
διανύσµατα, µετακινήσεων αυτών.  

• Οριζοντιογραφία διάταξης προτεινόµενων έργων 
σταθεροποίησης στην κλίµακα του προηγούµενου σχεδίου. 

Χαρακτηριστικές τοµές στην κατάλληλη κλίµακα όπου θα 
δείχνονται τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους 
(στρωµατογραφία,  ιδιότητες, στάθµες υπογείων υδάτων, 
επιφάνεια ή επιφάνειες ολίσθησης κτλ.), και µε ακριβείς 
διαστάσεις, υψόµετρα κτλ. η εξωτερική γεωµετρία του έργου 
συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών θεµελίωσης και των 
ζωνών των διαφόρων υλικών κατασκευής (π.χ. αντίβαρα, 
αποστραγγιστικές στρώσεις, εξυγίανση κτλ.) και ενδεικτικά τα 
τυχόν στοιχεία αντιστήριξης, όπλισης και αποστράγγισης, οι 
επενδύσεις και η διαµόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας. 
Γίνεται σαφής αναφορά και περιγραφή των υλικών και 
εργασιών. 
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Αµοιβή Η αµοιβή της προµελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης 
κατολίσθησης καθορίζεται από τον τύπο:  

Σ (Φ) = 500*Ε0,35  (€) 

όπου  E = επιφάνεια της κατολίσθησης σε m2 (όπως ορίζεται στην 

παραπάνω παράγραφο 2.6.1) 

Η ελάχιστη αµοιβή προµελέτης αποκατάστασης και 
σταθεροποίησης κατολίσθησης ορίζεται στα 1.200€. 

2.6.3 Στάδιο οριστικής µελέτης αποκατάστασης & σταθεροποίησης κατολίσθησης 

Περιεχόµενα Η οριστική µελέτη σταθεροποίησης κατολίσθησης εκπονείται µετά 
την ολοκλήρωση όλων των γεωτεχνικών ερευνών και 
αξιολογήσεων και περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά   
τα ακόλουθα: 

(α) Tεύχος Tεχνικής Έκθεσης που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

• ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόµατα αυτών 
που συνέταξαν τη µελέτη και αυτών που την έλεγξαν. 

• Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών.  

• Καθορισµός των χαρακτηριστικών γεωτεχνικών τοµών όπως 
προκύπτουν από την Έκθεση Αξιολόγησης και τα λοιπά 
στοιχεία µετρήσεων γεωτεχνικών οργάνων. Στις τοµές 
αποτυπώνεται η στρωµατογραφία, οι τιµές σχεδιασµού των 
διαφόρων παραµέτρων (φυσικών και µηχανικών 
χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι στάθµες (µέγιστες ετήσιες 
και 50-ετίας) του υπογείου νερού, οι µετρήσεις 
αποκλισιοµέτρων. 

• Επαναλαµβάνονται ανάδροµες αναλύσεις ευστάθειας, σε 
περίπτωση ακριβέστερων γεωτεχνικών στοιχείων από τη 
συµπληρωµατική γεωτεχνική έρευνα και τις µετρήσεις 
παρακολούθησης των οργάνων, µε σκοπό την κατά το δυνατό 
ακριβέστερη προσοµοίωση του µηχανισµού της κατολίσθησης 
(γεωµετρία της επιφάνειας, καθεστώς πιέσεων πόρων κ.τλ.) και 
προσδιορισµό των παραµέτρων διατµητικής αντοχής του 
εδάφους. 

• Eπισήµανση των κυρίων - κρίσιµων συνθηκών που πρέπει να 
τηρηθούν (ανεκτές παραµορφώσεις, επιτρεπτές επιπτώσεις 
στον περιβάλλοντα χώρο, χρονοδιάγραµµα κατασκευής κ.λπ.). 

• Aναλυτική περιγραφή της λύσης και της διαδικασίας & 
αλληλουχίας  κατασκευής. 

• Προβλέψεις τρόπου ελέγχου συµπεριφοράς της κατασκευής 
τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων όσο και µετά. 

• Eφαρµοστέοι κανονισµοί. 

• Oδηγίες για µέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

• Παρατηρήσεις και οδηγίες για την αποφυγή ή τον περιορισµό 
ενόχλησης στο περιβάλλον από την κατασκευή του έργου.  
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(β) Tεύχος αναλυτικών υπολογισµών (αναλύσεις ευστάθειας), κατά 
στάδιο και στο τέλος της κατασκευής και όλων των απαραίτητων 
υπολογισµών για τη διαστασιολόγηση όλων των στοιχείων του 
έργου (τοίχοι αντιστήριξης, πασσαλότοιχοι, αποστραγγίσεις, 
αγκυρώσεις κτλ.) µε αναφορά στις παραδοχές υπολογισµού και 
στον τρόπο ανάλυσης. Αναλύονται όλες οι απαιτούµενες διατοµές 
κατά µήκος του έργου. Συγκεντρώνονται σε πίνακα οι ελάχιστοι 
συντελεστές ασφαλείας ανά κρίσιµη επιφάνεια και περίπτωση 
φόρτισης για κάθε διατοµή. 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισµοί γίνονται µε χρήση 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, το πρόγραµµα πρέπει 
να είναι αναγνωρισµένο, ενδεδειγµένο για την περίπτωση και να 
δίνονται τα βασικά σηµεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο 
τρόπος εισαγωγής των δεδοµένων και εξαγωγής των 
αποτελεσµάτων. Τα φύλλα δεδοµένων/αποτελεσµάτων κάθε 
υπολογισµού επισυνάπτονται σε παραρτήµατα.  

 (γ) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών µεθόδων και υλικών, όπου 
περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτήσεις όλων των 
χρησιµοποιούµενων υλικών και οι τρόποι κατασκευής. Eάν 
υπάρχουν πρότυπες προδιαγραφές θα γίνεται παραποµπή σε 
αυτές άλλως θα δίνεται ειδική προδιαγραφή για το συγκεκριµένο 
έργο. Iδιαιτέρως θα ορίζονται οι ποιότητες υλικών και ο τρόπος 
παρακολούθησης ποιότητας και οι διαδικασίες ελέγχου.  

(δ) Τεύχος αναλυτικής προσµέτρησης όλων των εργασιών και 
προϋπολογισµού.  

(ε) Σχέδια:  

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη 
περιοχή και η θέση της κατολίσθησης.  

• Oριζοντιογραφία υπό κατάλληλη κλίµακα (1:500 ή µεγαλύτερη) 
στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο του εδάφους, στοιχεία των 
τυχόν υφιστάµενων εγκαταστάσεων και λοιπών επίγειων ή 
υπόγειων εµποδίων όπως προϋπάρχουν και η διάταξη του 
έργου µε ευκρινή απεικόνιση όλων των στοιχείων (αντίβαρα, 
βαθµίδες και αναβαθµοί, επενδύσεις-αντιδιαβρωτική 
προστασία, κλίσεις αναβαθµών και επικλίσεις βαθµίδων, 
στοιχεία αντιστήριξης, διαδροµές τυχόν στραγγιστηρίων και 
λοιπών αποστραγγιστικών έργων, έργα βελτίωσης κ.τλ.). 

• Οριζοντιογραφία διάταξης έργων διαφόρων κατασκευαστικών 
σταδίων (εάν απαιτείται) στην κλίµακα του προηγούµενου 
σχεδίου. 

• Χαρακτηριστικές-τυπικές διατοµές στην κατάλληλη κλίµακα 
(1:200 ή µεγαλύτερη) όπου δείχνονται τα απαραίτητα 
γεωτεχνικά στοιχεία του εδάφους (στρωµατογραφία και 
ιδιότητες) και µε ακριβείς διαστάσεις, αποστάσεις και υψόµετρα 
η εξωτερική γεωµετρία του έργου συµπεριλαµβανοµένων των 
εκσκαφών θεµελίωσης και των ζωνών των διαφόρων υλικών 
κατασκευής (π.χ. αντίβαρα, αποστραγγιστική στρώση, 
εξυγίανση κτλ.), οι τυχόν οπλισµοί, τα τυχόν µέτρα ενίσχυσης 
πρανών προσωρινών εκσκαφών (π.χ. ηλώσεις) τα τυχόν 
στοιχεία αντιστήριξης, τα αποστραγγιστικά έργα, οι επενδύσεις, 
η διαµόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας και όλες οι 
απαιτούµενες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. Συνοδεύονται 
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από υπόµνηµα µε αναφορά και περιγραφή των υλικών και 
εργασιών.  

• Όλες οι απαραίτητες διατοµές, σε κατάλληλη κλίµακα (1:200 ή 
µεγαλύτερη), µε ακριβή απεικόνιση (πλήρη στοιχεία 
αποστάσεων, διαστάσεων, υψοµέτρων) των απαιτούµενων 
εργασιών εκσκαφής, εξυγίανσης, αντιστήριξης αποστράγγισης 
κτλ.  που επιτρέπουν την πλήρη κατασκευή του έργου.  

• Ανάπτυγµα όψης (µηκοτοµή), στην περίπτωση οπλισµένου 
επιχώµατος, στο οποίο θα απεικονίζονται µε ακρίβεια οι 
εκσκαφές κατά µήκος του ποδός έδρασης και οι οπλισµοί στα 
επιµέρους τµήµατα του επιχώµατος (στάθµες τοποθέτησης 
φύλλων οπλισµού, τύποι και µήκη αυτών).  

• Κατασκευαστικά σχέδια δοµικών στοιχείων (κάτοψη-όψη-κατά 
µήκος τοµή-διατοµές-λεπτοµέρειες-ξυλότυποι-αναπτύγµατα 
οπλισµών). 

• Σχέδιο εγκατάστασης και παρακολούθησης γεωτεχνικών 
οργάνων και επιφανειακών µαρτύρων στο οποίο 
απεικονίζονται σε οριζοντιογραφία οι προτεινόµενες θέσεις 
εγκατάστασης των παραπάνω και  αναγράφεται στο 
υπόµνηµα το πρόγραµµα παρακολούθησης αυτών τόσο 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και µετά.  

Αµοιβή Η αµοιβή της οριστικής µελέτης αποκατάστασης και 
σταθεροποίησης κατολίσθησης καθορίζεται από τον παρακάτω 
τύπο:  

Σ (Φ) = 700*Ε0,35  (€) 

όπου  E = επιφάνεια της κατολίσθησης σε m2 (όπως ορίζεται στην 
παραπάνω παράγραφο, 2.6.1) 

Στην παραπάνω αµοιβή συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή µελέτης 
µέτρων ενίσχυσης προσωρινών ή µόνιµων πρανών εκσκαφής και 
η αµοιβή µελέτης βελτίωσης εδάφους (οποιαδήποτε µέθοδος ή 
συνδυασµός µεθόδων βελτίωσης συµπεριλαµβανοµένου και της 
µελέτης καταβιβασµού στάθµης υδροφόρου ορίζοντα). Στην 
παραπάνω αµοιβή δεν περιλαµβάνονται εξειδικευµένοι έλεγχοι σε 
σεισµό (δυναµική ελαστοπλαστική ανάλυση µε πεπερασµένα 
στοιχεία-διαφορές) η εκπόνηση των οποίων, εφόσον κριθούν 
απαραίτητοι, αµείβεται ιδιαιτέρως µε εκτίµηση των 
ανθρωποηµερών απασχόλησης γεωτεχνικού µηχανικού. 

Η αµοιβή µελέτης µόνιµων έργων αντιστήριξης (τοίχων 
αντιστήριξης, πασσαλοτοίχων, έγχυτων διαφραγµάτων, τοίχων 
οπλισµένης γης) υπολογίζεται µε βάση τα σχετικά άρθρα του 
κεφαλαίου των Τεχνικών Έργων και προστίθεται στην παραπάνω 
αµοιβή. Ειδικότερα, για τη µελέτη προσωρινής αντιστήριξης 
(πασσαλοσανίδες, συστήµατα τύπου Berlinoise, 
πασσαλοδιαφράγµατα και λοιπά διαφράγµατα µε ή χωρίς 
αντηρίδες/αγκυρώσεις) η αµοιβή υπολογίζεται ως το 60% της 
αντίστοιχης αµοιβής µελέτης µόνιµου πασσαλότοιχου.  

Στην παραπάνω αµοιβή προστίθεται και η αµοιβή µελετών τυχόν 
απαιτούµενων έργων για τις οποίες δεν υπάρχει προσδιορισµός  
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αµοιβής στον παρόντα κανονισµό (π.χ. µικροσήραγγες) και η 
οποία θα υπολογίζεται µε εκτίµηση των ανθρωποηµερών 
απασχόλησης γεωτεχνικού µηχανικού. 

Σε περίπτωση που συντάσσεται απ' ευθείας οριστική µελέτη 
καταβάλλεται και το 50% της αµοιβής της προµελέτης. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την οριστική µελέτη αποκατάστασης και 
σταθεροποίησης κατολίσθησης ορίζεται στα 2.600 €. 

2.7 Μελέτη Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµάτων (ΧΥΤΑ) - 
Αποκατάσταση Υπαρχόντων Χώρων ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ∆Α) 

Αντικείµενο Αντικείµενο της γεωτεχνικής µελέτης των ΧΥΤΑ και Χ∆Α  είναι ο 
σχεδιασµός της θεµελίωσης, των πρανών εκσκαφής και 
επιχώσεων τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και της 
λειτουργίας, του συστήµατος στεγάνωσης και κάλυψης, του 
συστήµατος συλλογής και αποµάκρυνσης διηθηµάτων και 
βιοαερίου και τέλος της ευστάθειας των διαφόρων τµηµάτων του 
ΧΥΤΑ καθώς και τις επιπτώσεις των παραµορφώσεων στην 
αντοχή και λειτουργικότητα αυτών. 

Περιεχόµενο Η γεωτεχνική µελέτη των ΧΥΤΑ  και Χ∆Α περιλαµβάνει ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:  

Ι) Κατασκευή νέων ΧΥΤΑ 

α) Ο Σχεδιασµός Θεµελίωσης ΧΥΤΑ περιλαµβάνει: 

2. Φέρουσα ικανότητα εδάφους θεµελίωσης. 

3. Εκτίµηση καθιζήσεων του φυσικού εδάφους και των 
απορριµµάτων. 

4. Σχεδιασµό θεµελίωσης ΧΥΤΑ και επιµέρους κατασκευών 
συµπεριλαµβανοµένης της όποιας απαιτούµενης 
βελτίωσης του υπεδάφους.  

5. Εκτίµηση υδροστατικών πιέσεων. 

6. ∆ιερεύνηση κινδύνου ρευστοποίησης. 

β) Ο Σχεδιασµός Πρανών περιλαµβάνει αναλύσεις ευστάθειας µε 
και χωρίς σεισµό, υπό στραγγιζόµενες ή/ και αστάγγιστες 
συνθήκες, για: 

• Πρανή εκσκαφών 

• Πρανή επιχώσεων 

• Πρανή εκσκαφών και επιχώσεων περιλαµβανοµένου του 
συστήµατος στεγάνωσης ή/και κάλυψης και των 
απορριµµάτων τόσο στη φάση κατασκευής όσο και 
λειτουργίας 

γ) Τα Συστήµατα Στεγάνωσης ΧΥΤΑ περιλαµβάνουν: 

• ∆ιερεύνηση της καταλληλότητας του υπεδάφους να 
συµβάλλει στην στεγανότητα του πυθµένα. 

• Μελέτη βελτίωσης του υπεδάφους, εάν απαιτείται.  

• Σχεδιασµός του πλέον πρόσφορου και οικονοµικού 
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συστήµατος στεγάνωσης µε βάση τον απαιτούµενο βαθµό 
στεγανοποίησης µε χρησιµοποίηση γαιωδών υλικών, 
ανάµιξη γαιωδών υλικών µε µπεντονίτη ή άλλα πρόσµικτα, 
γεωσυνθετικά υλικά ή συνδυασµό των παραπάνω.  

δ) Τα Συστήµατα συλλογής και Αποµάκρυνσης ∆ιηθηµάτων από 
ΧΥΤΑ περιλαµβάνουν:  

• Σχεδιασµό των ζωνών στράγγισης µε χρήση κατάλληλων 
αδρανών ή/και γεωσυνθετικών υλικών. 

• Ελέγχους ευστάθειας του συστήµατος. 

• Εκτίµηση καθιζήσεων ώστε να εξασφαλίζεται η 
λειτουργικότητα του συστήµατος 

ε) Τα συστήµατα Συλλογής και Αποµάκρυνσης Βιοαερίου από 
ΧΥΤΑ περιλαµβάνουν: 

• Σχεδιασµό των διαπερατών ζωνών συγκέντρωσης 
βιοαερίου µε χρήση κατάλληλων αδρανών υλικών. 

• Ελέγχους ευστάθειας του συστήµατος. 

στ) Τα Συστήµατα Κάλυψης ΧΥΤΑ περιλαµβάνουν: 

• Σχεδιασµό του πλέον πρόσφορου και οικονοµικού 
συστήµατος κάλυψης µε βάση τον απαιτούµενο βαθµό 
στεγάνωσης µε χρήση γαιωδών και γεωσυθετικών υλικών. 

• Εκτίµηση της εξασθένισης των καθιζήσεων µε τον χρόνο 
για τον σχεδιασµό της αποστράγγισης και την λήψη 
αποφάσεων για την αξιοποίηση της επιφάνειας του ΧΥΤΑ 
µετά το κλείσιµο. 

• Έλεγχοι ευστάθειας προσωρινών και τελικών πρανών. 

ΙΙ) Αποκατάσταση υπαρχόντων Χώρων ∆ιάθεσης 
Απορριµάτων (Χ∆Α) 

α) Μόλυνση υπεδάφους και Μετανάστευση Ρύπων: 
πραγµατοποιείται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ειδικών 
ερευνών στην ευρύτερη περιοχή του Χ∆Α µε έµφαση στην 
έκταση της µόλυνσης του υπεδάφους καθώς και του τρόπου 
µετανάστευσης των ρύπων. 

β) Συστήµατα κατακόρυφης Στεγάνωσης Υπαρχόντων Χ∆Α: 
περιλαµβάνεται η µελέτη εναλλακτικών τρόπων στεγάνωσης 
όπως: 

• Λεπτών έγχυτων τοίχων 

• ∆ιαφραγµατικών τοίχων µιάς ή δύο φάσεων 

• Συστηµάτων κατακόρυφων γεωµεµβρανών 

• Αλληλοτεµνόµενων πασσάλων µε jet grouting 

• Εφαρµογή ειδικών ενεµάτων µε τσιµεντενέσεις 

γ) Συστήµατα Κάλυψης Υπαρχόντων Χ∆Α: ισχύουν όσα 
περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο για ΧΥΤΑ. 

Υποβλητέα Τα προς υποβολή τεύχη και σχέδια θα είναι κατ’ αντιστοιχία µε 
αυτά των παραγράφων 2.1, 2.2. και 2.3.  
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Αµοιβή Ο υπολογισµός των αµοιβών για τις µελέτες των επιχωµάτων - 
αναχωµάτων, ορυγµάτων και θεµελιώσεων 
(συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων στράγγισης-
στεγάνωσης και κάλυψης) υπολογίζεται µε εκτίµηση των 
ανθρωποηµερών απασχόλησης γεωτεχνικού µηχανικού.  

 

2.8 Εδαφοδυναµικές Μελέτες 

Αντικείµενο  Αντικείµενο των εδαφοδυναµικών µελετών  είναι ο καθορισµός των 
σεισµικών δράσεων και των απαραίτητων γεωτεχνικών 
παραµέτρων για δυναµικές αναλύσεις., Μικροζωνικές Μελέτες, 
Μελέτες σεισµικής επικινδυνότητας, Μελέτες δυναµικής απόκρισης 
(Φραγµάτων, Επιχωµάτων – Αναχωµάτων –  Ορυγµάτων -
Αντιστηρίξεων, ‘’ελεύθερου πεδίου’’, υπόγειων έργων, κτιριακής 
κατασκευής µε επιφανειακή ή βαθιά θεµελίωση, Μελέτη 
ρευστοποίησης – ανάπτυξης υδατικών υπερπιέσεων – καθιζήσεων 
κ.λπ.).  

Αµοιβή Η αµοιβή εδαφοδυναµικών µελετών υπολογίζεται µε εκτίµηση των 
ανθρωποηµερών απασχόλησης γεωτεχνικού µηχανικού. 

 

2.9 Γνωµατεύσεις 

Αντικείµενο Η σύνταξη και υποβολή γνωµατεύσεων αφορά ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις και προϋποθέτει την 
γνώση των γεωτεχνικών συνθηκών µέσω των κατάλληλων 
ερευνών και αξιολογήσεων ή την εκτίµηση αυτών µε βάση τα 
διαθέσιµα στοιχεία: 

• πρόταση θεµελίωσης, αντιστήριξης 

• επάρκεια υφιστάµενης θεµελίωσης, αντιστήριξης 

• ευστάθεια υφιστάµενου (φυσικού ή τεχνητού) πρανούς  

• πρόταση βελτίωσης εδάφους 

• προσδιορισµός πάχους οδοστρώµατος και τυχόν απαιτούµενης 
εξυγίανσης  

• γεωπεριβαλλοντικές αναγνωρίσεις 

Περιεχόµενα Στη γνωµάτευση περιλαµβάνονται (όχι περιοριστικά) τα 
ακόλουθα: 

• ∆εδοµένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, όνοµα συντάκτη 
γνωµάτευσης και ελεγκτή αυτής. 

• Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντοµη περιγραφή των 
γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών.  

• Καθορισµός της χαρακτηριστικής γεωτεχνικής τοµής όπως 
προκύπτει από την Έκθεση Αξιολόγησης ή σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει διαθέσιµη έρευνα και αξιολόγηση αυτής από όλα τα 
διαθέσιµα στοιχεία και τις επί τόπου παρατηρήσεις. Στην τοµή 
αποτυπώνεται η στρωµατογραφία, οι τιµές σχεδιασµού των 
διαφόρων παραµέτρων (φυσικών και µηχανικών 
χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι στάθµες (µέγιστες ετήσιες και 



 242

50-ετίας) του υπογείου νερού, οι µετρήσεις γεωτεχνικών οργάνων 
ή επιφανειακών τοπογραφικών σηµείων. 

• Οι κατά περίπτωση απαιτούµενοι υπολογισµοί που  τεκµηριώνουν 
τις προτάσεις-συµπεράσµατα όπως π.χ. υπολογισµός φέρουσας 
ικανότητας και καθιζήσεων (άµεσων-µακροχρόνιων), έλεγχοι 
τοίχων αντιστήριξης, αναλύσεις ευστάθειας πρανούς για όλες τις 
προβλεπόµενες περιπτώσεις φόρτισης µε αναζήτηση της κρίσιµης 
επιφάνειας ολίσθησης και προσδιορισµό του ελάχιστου 
συντελεστή ασφαλείας ή ανάστροφες αναλύσεις, ενδεικτικοί 
υπολογισµοί βελτίωσης εδάφους, προσδιορισµός µέσω 
κατάλληλων διαγραµµάτων και πινάκων του πάχους 
οδοστρώµατος και πιθανόν της στρώσης εξυγίανσης κ.τλ.  

• Προτάσεις-Συµπεράσµατα. 

• Σχέδιο της διατοµής του έργου που αναλύθηκε/ελέγχθηκε όπου θα 
δείχνονται όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία.  

Αµοιβή Η αµοιβή γνωµάτευσης υπολογίζεται µε εκτίµηση των 
ανθρωποηµερών απασχόλησης γεωτεχνικού µηχανικού .  

 

2.10 Μελέτη Θεµελίωσης Οδοστρώµατος 

Αντικείµενο Αντικείµενο της µελέτης θεµελίωσης οδοστρώµατος είναι η 
εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας της στρώσης έδρασης 
οδοστρώµατος σε περίπτωση χαµηλών επιχωµάτων (ύψους 
µικρότερου του 1,00µ.), έρπουσας χάραξης ή χάραξης σε διατοµή 
ορύγµατος και στην κατά περίπτωση µελέτη ενδεχόµενης 
απαίτησης βελτίωσης του εδάφους (στρώση εξυγίανσης, χρήσης 
γεωσυνθετικών, αποστράγγιση κ.λπ.). Γενικότερα αφορά την 
θεµελίωση οδοστρωµάτων οδών, δαπέδων κτιριακών 
εγκαταστάσεων, δαπέδων και διαδρόµων αεροδροµίων και 
εκπονείται σε ένα στάδιο µε την βοήθεια γεωτεχνικών στοιχείων 
και θεσµοθετηµένων διαγραµµάτων και πινάκων. 

Περιεχόµενο Ο προγραµµατισµός κατάλληλων ερευνητικών εργασιών υπαίθρου 
(φρέατα, δειγµατοληψία, επί τόπου δοκιµές) και εργαστηρίου 
(κατάταξη, Proctor, CBR). 

Η αξιοποίηση των γεωτεχνικών δεδοµένων σε συνδυασµό µε την 
κατηγοριοποίηση του εδάφους ανά διατοµές σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες ΟΜΟΕ για την εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας της 
στρώσης έδρασης οδοστρώµατος (Φ.Ι.Σ.Ε.Ο.). 

Η υποβολή πρότασης για ενδεχόµενη απαίτηση στρώσης 
εξυγίανσης και η διαστασιολόγηση της (πάχος, ποιότητα, 
µεθοδολογία κατασκευής). 

Αµοιβή Η αµοιβή υπολογισµού οδοστρώµατος υπολογίζεται σύµφωνα µε 
τον παρακάτω τύπο: 

Σ (Φ) = 1000 + 1000*N0.6    € 

Όπου :   N :  ο αριθµός των ελεγχόµενων διατοµών του οδικού 
έργου ή του διαδρόµου αεροδροµίου. 
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Η Απόφαση αυτή εφαρµόζεται στους διαγωνισµούς των οποίων η 
περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί µετά την 10η  Σεπτεµβρίου. 
 
Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
   

  

  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

2. Γραφείο Υφυπ. κ.Θ. Ξανθόπουλου 

3. Γραφείο   Γ. Γραµµατέα Γ.Γ.∆.Ε 

4. Εθνικό Τυπογραφείο 

5. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος  

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  

1. ∆ΜΕΟ/α 

2. Χ.Α 

3. κ. Μ. Παπαδόπουλο  

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
 


