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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Στις τιμές αυτές συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα ανοιγμένα στην τιμή προσφοράς του 
αναδόχου: 

-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 Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 101-
83), ΦΕΚ 363/24-6-1983 

- Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε102-84) και Εργαστηριακών 
Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84), ΦΕΚ 70/8-2-1985 

- Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86), ΦΕΚ 955/31-12-86 

- Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε), Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27-02-2004 

- «Εθνικός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» ΚΥΑ 114218, ΦΕΚ 1016/Β/17-11-
1997, όπως ισχύει σήμερα. 

-Προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα του Πίνακα ΓΤΕ (π.χ. ASTM, AASHTO, BS, κτλ) 

 

 

 

Άρθρο A.T. 1: 

(ΧΡΣΒ.1) 

Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος 

 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 7107.1) 

 

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) Τ=η απόσταση σε χλμ. της οδικής μεταφοράς από την αποθήκη του Αναδόχου μέχρι 
το εργοτάξιο 

Η αμοιβή εισκόμισης και αποκόμισης γεωτρητικού συγκροτήματος με οδική 

μεταφορά καθορίζεται από τον τύπο : 

Α =(1.300+(7,5xT)) * τκ 

όπου : Τ = 30,00 (απόσταση σε χλμ. της οδικής μεταφοράς). Ο ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη 
αποζημίωση για μεταφορά γεωτρυπάνου από μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη απόσταση  

τκ = 1,223 

N = 1 (αριθμός γεωτρυπάνων) 

Αμοιβή Α= 1.865,08 € /τεμάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1856.08€ 

 

Άρθρο A.T. 2: 

(ΧΡΣΒ.2) 

Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεωτρήσεως 
σε άλλη θέση 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΣΦ 7107.1) 

 



ΕΡΓΟ:Γεωτρήσεις και δοκιμές εισπίεσης για την ενίσχυση της στεγανότητας του Φράγματος Βαλσαμιώτη Σελ: 3/6 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Για τη μετακίνηση ενός γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση μιας γεωτρήσεως σε άλλη θέση. 
Η αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο : 

A = (Γ-1) * τ * c * τκ 

όπου : Γ = (Πλήθος γεωτρήσεων) 

t = (Χρόνος μετακίνησης σε ώρες για κάθε γεώτρηση) 

1,00 (Συνολικός Χρόνος μετακίνησης) 

c = 85,00 (δαπάνη ανά ώρα) 

τκ = 1,223 

Αμοιβή Α= 103,96 € /ώρα (Για τον υπολογισμό ελήφθη 1 ώρα) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 103.96€ 

 

Άρθρο A.T. 3: 

(ΧΡΣΒ.3) 

Περιστροφικές γεωτρήσεις χωρίς δειγματοληψία Για βάθος 0-20μ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΣΦ 7107.1) 

 

Η αμοιβή για την εκτέλεση περιστροφικής γεωτρησης χωρίς δειγματοληψία για βάθος 0-20μ 
καθορίζεται 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 ως 
εξής: 

Δαπάνη 154,10€/μ.μ. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 154.10€ 

 

Άρθρο A.T. 4: 

(ΧΡΣΒ.4) 

Περιστροφικές γεωτρήσεις χωρίς δειγματοληψία Για βάθος 20-40μ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΣΦ 7107.1) 

 

Η αμοιβή για την εκτέλεση περιστροφικής γεώτρησης χωρίς δειγματοληψία για βάθος 20-40μ 
καθορίζεται 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 ως 
εξής: 

Δαπάνη 173,66€/μ.μ. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 173.66€ 

 

Άρθρο A.T. 5: 

(ΧΡΣΒ.5) 

Δοκιμή εισπίεσης LUGEON 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΣΦ 7107.1) 
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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. Διευκρινίζεται ότι κάθε 
δοκιμή εισπιέσεως περιλαμβάνει την εκτέλεση των μετρήσεων σε όλη την κλίμακα των 
απαιτούμενων πιέσεων, σε κάθε ένα εισπιεζόμενο τμήμα γεωτρήσεων 

Η αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο : 

A = Φ * C * τκ 

όπου : Φ= (Αριθμός δοκιμών) 

C = 180,00 (Κόστος δοκιμής εισπίεσης) 

τκ = 1,223 

Αμοιβή Α = 220,14 € / δοκιμή (Για τον υπολογισμό ελήφθη Φ = 1 δοκιμή) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 220.14€ 

 

Άρθρο A.T. 6: 

(ΧΡΣΒ.6) 

Πιεζομετρικός Φιλτροσωλήνας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΣΦ 7107.1) 

 

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. 

Η αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο : 

A = Lβ * Cβ * τκ 

όπου : L = (Συνολικό μήκος πιεζομετρικών σωλήνων) 

C = 33,00 (Τιμή πιεζομετρικού φιλτροσωλήνα) 

τκ = 1,223 

Αμοιβή Α= 40,36 € / μμ (Για τον υπολογισμό ελήφθη L = 1 μ.μ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 40.36€ 

 

Άρθρο A.T. 7: 

(ΧΡΣΒ.7) 

Κεφαλή πιεζόμετρου – αποκλισιομέτρου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΣΦ 7107.1) 

 

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. 

Η αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο : 

A = Γ * C * τκ 

όπου : Γ = (Τεμάχια κεφαλής πιεζομέτρου - αποκλισιομέτρου) 
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C = 175,00 (Τιμή κεφαλής πιεζομέτρου - αποκλισιομέτρου) 

τκ = 1,223 

Αμοιβή Α= 214,03 € / τεμάχιο (Για τον υπολογισμό ελήφθη Γ = 1 τεμάχιο) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 214.03€ 

 

Άρθρο A.T. 8: 

(ΧΡΣΒ.8) 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΗ ΟΠΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΣΦ 7107.1) 

 

Για την πλήρωση της διανοιχθείσας οπής με τσιμεντένεμα μέχρι την επιφάνεια της στοάς 
τσιμεντενέσεων. Η τιμή ανά οπή περιλαμβάνει και την συμπλήρωση ενέματος εφόσον απαιτηθεί 
λόγω συρρίκνωσης κατά τη σκλήρυνση του. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 250.00€ 

 

Άρθρο A.T. 9: 

(ΧΡΣΒ.9) 

Εργασίες μετατροπής διατρητικού εξοπλισμού λόγω στενότητας 
χώρου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΣΦ 7107.1) 

 

Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη για τις απαιτούμενες μηχανουργικές εργασίες για την 
τροποποίηση του διατρητικού εξοπλισμού ώστε να είναι δυνατή η διέλευσή του από τη στοά 
τσιμεντενέσεων του Φράγματος Βαλσαμιώτη, καθώς και κάθε μηχανουργική εργασία για τη 
διαμόρφωση βάσεων ή λοιπών εξαρτημάτων από χάλυβα για τη μεταφορά του εξοπλισμού από 
θέση σε θέση και τη λειτουργικότητα του εντός της στοάς.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 10: 

(ΧΡΣΒ.10) 

Εξοπλισμός για την ασφαλή μετακίνηση στις θέσεις διατρήσεων  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΣΦ 7107.1) 

 

Το παρόν άρθρο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη για την προμήθεια ξυλείας για την προσωρινή 
κατασκευή ράμπας για την ασφαλή διέλευσή του διατρητικού εξοπλισμού από τη στοά 
τσιμεντενέσεων του Φράγματος Βαλσαμιώτη, καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασία για την 
εγκατάσταση και μετέπειτα απομάκρυνση αυτής. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2000.00€ 
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ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Οι Συντάξαντες             Ο Δντής Υδρ. Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

 

Μ. Πενθερουδάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

Θ. Βουρβαχάκης 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

       Μ. Πατρελάκης 

       Πολιτικός Μηχανικός 


