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Σελίδα 2



ΕΡΓΟ : Εγκαταστάσεις LNG

 

                  ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΛΗΓ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Βασικές τιμές ημερομισθίων και μισθωμάτων από το Πρακτικό Τιμαριθμικής

Διαπιστώσεως Τιμών ημερομισθίων-Υλικών του (Α' Τριμ. 2012)

Ι. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Συνολικό Ωρες

Ημερομίσθια Προσαυξήσεις Ημερομίσθιο Εργασίας Ωρομίσθιο

Ε  ι  δ  ι  κ  ό  τ  η  τ  α (Eυρώ) ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

114  ΓΕΩΤ. ΥΔΡ.  Γεωτρυπανιστής 126,65 1,7532 222,04 6,67 33,29

116  ΑΤΛΕ Χειριστής 126,65 1,8117 229,45 6,67 34,40

113  ΓΕΩΤ. ΑΤΛΕ Τεχνίτης 84,31 1,8117 152,74 6,46 23,64

117  ΑΤΛΕ Βοηθός χειριστή 53,82 1,8117 97,51 6,67 14,62

112  ΑΤΛΕ Εργάτης ειδικευμένος 71,48 1,8117 129,50 6,46 20,05

120  ΑΤΛΕ Οδηγός 89,14 1,8117 161,49 6,67 24,21

121  ΑΤΛΕ Οδηγός δύτου 85,00 1,8117 153,99 6,67 23,09

122  ΑΤΛΕ Χειριστής ρόδας 71,48 1,8117 129,50 6,67 19,42

123  ΑΤΛΕ Δύτης 170,00 1,8117 307,99 4,00 77,00

ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τιμή

Κωδικός Αριθμός Είδος Υλικού Μονάδα μονάδος

211 ΑΤΛΕ Πετρέλαιο λίτρα 1,2431

221 ΑΤΛΕ Τσιμέντο Portland Χλγρ 0,0999

213 ΑΤΛΕ Ορυκτέλαια - Λιπαντ. λίτρα 4,55

212 ΑΤΛΕ Βενζίνη λίτρα 1,4341

ΙΙΙ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή  Μηχανήματος μίσθωμα

ΓΕΩΤ. 478 ΥΔΡ. Περιστροφικό γεωτρύπανο 115,12

324 ΑΤΛΕ Γερανός 5 τον. 185,20

356 ΑΤΛΕ Ρυμουλκό "ΑΙΓΛΗ" 48,65

506 ΑΤΛΕ Ημερήσια δαπάνη ρυμουλκού ΑΙΓΛΗ 196,90

359 ΑΤΛΕ Φορτηγίδα  Φ3 97,29

509 ΑΤΛΕ Ημερήσια δαπάνη Φορτηγίδας Φ3 74,96

317 ΑΤΛΕ Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο 6 τον. 126,08

363 ΑΤΛΕ Πλήρες συνεργείον σκάφους 102,61

511 ΑΤΛΕ Ημερήσια δαπάνη πλωτής σχεδίας 144,69

357 ΑΤΛΕ Ημερήσιο μίσθωμα ρυμουλκού ΛΕΩΝ 233,08



354 ΑΤΛΕ Ημερήσιο μίσθωμα Πλωτός Γερανός ΤΙΤΑΝ ή ΑΤΛΑΣ 592,71

353 ΑΤΛΕ Ημερήσιο μίσθωμα Πλωτός Γερανός ΣΑΜΨΩΝ 451,77

ΙV. ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός Αριθμός μίσθωμα

501 ΑΤΛΕ 568,91

502 ΑΤΛΕ 568,91

503 ΑΤΛΕ 568,91

504 ΑΤΛΕ 654,3

505 ΑΤΛΕ 1083,72

506 ΑΤΛΕ 196,9

507 ΑΤΛΕ 519,55

508 ΑΤΛΕ 74,96

509 ΑΤΛΕ 74,96

510 ΑΤΛΕ 74,96



V. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ  ΤΙΜΕΣ

Α = Μίσθωμα Γεωτρυπάνου (ΓΕΩΤ. 478 ΥΔΡ.) = 115,12

B = Ημερομίσθιο γεωτρυπανιστή με τις προσαυξήσεις λόγω

Ι.Κ.Α. κλπ. (ΓΕΩΤ. 114 ΥΔΡ.) = 222,04

Γ = Πετρέλαιο ακάθαρτο  (ΓΕΩΤ. 211 ΥΔΡ.) = 1,24

Δ = Σύνολο δαπάνης όπως προκύπτει από τις επί μέρους

αναλύσεις των διαφόρων άρθρων

Ε = Τσιμέντο  Portland (ΓΕΩΤ. 221 ΥΔΡ.) = 0,0999

Ζ = Ωρομίσθιο τεχνίτη (ΓΕΩΤ. 113 ΥΔΡ.) = 23,64

Η = Ημερήσια δαπάνη ανατρεπόμενου αυτοκινήτου

ωφέλιμου φορτίου 6 τοννων (ΑΤΛΕ 406) ή (ΑΤΕΟ 509) = 485,88

Θ = Σκυρόδεμα (ΑΤΛΕ 3110-4) = 37.038,01

Κ = Ημερήσια δαπάνη Τοπογράφου Μηχανικού

 (Π.Δ. 696/74, αρθρ. 102, 1α.) μετά των τυχών

προσαυξήσεων των παραγράφων 2 και 3 στον

χρόνο εκτέλεσης της σημάνσεως. 7,04 x λ = 560,60

Λ = Ημερήσια δαπάνη Παρατηρητού

 (Π.Δ. 696/74, αρθρ. 102, 1α.) της δαπάνης λαμβανο-

μένης σε ποσοστό 0.65 του άρθρου 102, 1β στον

χρόνο εκτέλεσης της σημάνσεως. 5,58 x λ = 444,34

Τ = Χιλιόμετρα από Αποθήκη σε εργοτάξιο 210,00 = 210,00

Τ1 = Χιλιόμετρα από Αποθήκη στο λιμάνι

και από λιμάνι σε θέση ασφ αγκυρ. σε =

λ = Συντελεστής λ = 79,63

- Πλαστικός πλωτήρας, τιμή εκ του εμπορίου = 12,55

- Συρματόσχοινο μέσου μήκους 12 μ. τιμή εμπορίου = 3,13

- Ναυτικά κλειδιά τιμή εκ του εμπορίου = 3,06

- Εισιτήρια προσωπικού με πλοίο από 

έως με επιστροφή + : 2 =

- Ναύλα οχήματος Ferry-Boat από λιμάνι

έως με επιστροφή του γεωτρητικού

εξοπλισμού + : 2 =

- Ναύλα οχήματος Ferry-Boat από λιμάνι

έως με επιστροφή του πλωτού

μέσου + : 2 =

ν = Συνολικός αριθμός προγραμματισμένων γεωτρήσεων = 4

- Συντελεστής προσαύξησης 1,30 για να ληφθεί υπ΄όψη

η υποαπασχόληση του μηχανικού εξοπλισμού

- 30% προσαύξηση για κάθε φύσεως Γ.Ε. και Ο.Ε., που περιλαμβάνουν

δαπάνες καταγραφής και παρουσίασης αποτελεσμάτων,

αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,δαπάνες επισκευών `

και συντηρήσεων, κόστος κεφαλαίου κινήσεως, ασφάλιστρα κ.λ.π.



ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ

Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  406)

Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο οφέλιμου φορτίου  6 τόννων

α. Μίσθωμα (317) ημέρες 1,00 x 126,08 = 126,08

β. Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα 80,00 x 1,24 = 99,20

γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο (214) χλγρ. 5,00 x 4,55 = 22,75

δ. Οδηγός (120) ώρες 8,00 x 24,21 = 193,68

Αθροισμα Α = 441,71

ε. Προσαύξηση λόγω δαπανών για 

συντήρηση, ημεραργίες κλπ. 10,0% x  A  = 0,10 x 441,71 = 44,17

Ημερήσια Δαπάνη = 485,88

Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  409)

Γερανός  5 τόννων

α. Μίσθωμα (324) ημέρες 1,00 x 185,20 = 185,20

β. Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα 50,00 x 1,24 = 62,00

γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο (213) χλγρ. 5,00 x 4,55 = 22,75

δ. Χειριστής (116) ώρες 8,00 x 34,40 = 275,20

ε. Βοηθός χειριστού (117) ώρες 4,00 x 14,62 = 58,48

ζ. Εργάτες ειδικευμένοι (χωματουργοί) (112) ώρες 4,00 x 20,05 = 80,20

Αθροισμα Α = 683,83

ζ. Προσαύξηση λόγω δαπανών για 

συντήρηση, ημεραργίες κλπ. 10,0% x  A  = 0,10 x 683,83 = 68,38

Ημερήσια Δαπάνη = 752,21

Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  509)

Φορτηγίδα  Φ3

α. Μίσθωμα (359) ημέρες 1,00 x 97,29 = 97,29

β. Μισθοτροφοδοσία (βάσει ΕΤΜΛΕ) (509) 1,00 x 74,96 = 74,96

Αθροισμα Α = 172,25

γ. Προσαύξησις λόγω ημεραργιών και

δαπανών ασφαλίσεως και μεταβά-

σεως μετ' επιστροφής του μηχανήμα-

τος, ανηγμένη σε ποσοστό επί της

ημερήσιας δαπάνης αυτού 5,0% x  A  = 0,05 x 172,25 = 8,61

Ημερήσια Δαπάνη = 180,86



Η.Δ. (Α.Τ.Λ.Ε.  513)

Πλήρες συνεργείο σκάφους υποβρυχίων εργασιών

μετά πληρώματος και δύτου

α. Πλήρες συνεργείο σκάφους (363) ημέρες 1,00 x 102,61 = 102,61

β. Οδηγός δύτου (121) ώρες 8,00 x 23,09 = 184,72

γ. Χειριστής ρόδας (122) ώρες 8,00 x 19,42 = 155,36

δ. Δύτης για τετράωρη εργασία  (2 Χ 4) (123) ώρες 8,00 x 77,00 = 616,00

Αθροισμα Α = 1.058,69

Ημερήσια Δαπάνη = 1.058,69

Για εργασία μίας ώρας Η.Δ. : 8,00 = 132,34

Τ.Ε. = 132,34 € / ώρα

Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  507)

Ρυμουλκόν  "ΛΕΩΝ" για 8ωρη εργασία

α. Μίσθωμα (357) ημέρες 1,00 x 233,08 = 233,08

β. Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα 2100,00 x 1,2431 = 2.610,51

γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο (213) χλγρ. 35,00 x 4,55 = 159,25

δ. Μισθοτροφοδοσία (βάσει ΕΤΜΛΕ) (507) 1,00 x 519,55 = 519,55

Αθροισμα Α = 3.522,39

ε. Προσαύξησις λόγω ημεραργιών και

δαπανών ασφαλίσεως και μεταβά-

σεως μετ' επιστροφής του μηχανήμα-

τος, ανηγμένη σε ποσοστό επί της

ημερήσιας δαπάνης αυτού 8,0% x  A  = 0,08 x 3.522,39 = 281,79

Ημερήσια Δαπάνη = 3.804,18

3.804,18 : 8 = 475,52 €/ώρα

Βοηθητική τιμή  Ν ΒΤ1

Ημερήσια δαπάνη μηχανοκίνητης λέμβου (λάντζα)

α. Ημερίσιο μίσθωμα (511) ημέρες 0,40 x 119,60 = 47,84

γ. Βενζίνη (212) λίτρα 10,00 x 1,4341 = 14,34

γ. Χειριστής (116) ώρες 2,00 x 34,40 = 68,80

Αθροισμα Α = 130,98

δ. Προσαύξηση λόγω δαπανών για 

συντήρηση, ημεραργίες κλπ. 5,0% x  A  = 0,05 x 130,98 = 6,55

Ημερήσια Δαπάνη = 137,53

137,53 : 8 = 17,19 €/ώρα



Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  504)

Πλωτός Γερανός  ΤΙΤΑΝ ή ΑΤΛΑΣ

α. Μίσθωμα (354) ημέρες 1,00 x 546,16 = 546,16

β. Μισθοτροφοδοσία βάσει απ. ΕΤΜΛΕ ημέρες 482,15 = 482,15

γ. Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα 190,00 x 1,2431 = 236,19

δ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο (213) χλγρ. 6,00 x 4,55 = 27,30

Αθροισμα Α = 1.291,80

ζ. Προσαύξηση λόγω δαπανών για 

συντήρηση, ημεραργίες κλπ. 10,0% x  A  = 0,10 x 1.291,80 = 129,18

Ημερήσια Δαπάνη = 1.238,60

Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  503)

Πλωτός Γερανός  ΣΑΜΨΩΝ

α. Μίσθωμα (353) ημέρες 1,00 x 420,45 = 420,45

β. Μισθοτροφοδοσία βάσει απ. ΕΤΜΛΕ ημέρες 419,22 = 419,22

γ. Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα 170,00 x 1,2431 = 211,33

δ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο (213) χλγρ. 3,00 x 4,55 = 13,65

Αθροισμα Α = 1.064,65

ζ. Προσαύξηση λόγω δαπανών για 

συντήρηση, ημεραργίες κλπ. 10,0% x  A  = 0,10 x 1.064,65 = 106,47

Ημερήσια Δαπάνη = 1.171,12

Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  506)

Ρυμουλκόν  "ΑΙΓΛΗ" για 8ωρη εργασία

α. Μίσθωμα (356) ημέρες 1,00 x 44,82 = 44,82

β. Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα 200,00 x 1,2431 = 248,62

γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο (213) χλγρ. 2,00 x 4,55 = 9,10

δ. Μισθοτροφοδοσία (βάσει ΕΤΜΛΕ) 1,00 x 138,32 = 138,32

Αθροισμα Α = 440,86

ε. Προσαύξησις λόγω ημεραργιών και

δαπανών ασφαλίσεως και μεταβά-

σεως μετ' επιστροφής του μηχανήμα-

τος, ανηγμένη σε ποσοστό επί της

ημερήσιας δαπάνης αυτού 10,0% x  A  = 0,10 x 440,86 = 44,09

Ημερήσια Δαπάνη = 484,95

484,95 : 8 = 60,62 €/ώρα



Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  506)

Ρυμουλκόν  "ΑΙΓΛΗ" για σταλία

α. Μίσθωμα (356) ημέρες 1,00 x 44,82 = 44,82

β. Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα x =

γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο (213) χλγρ. x =

δ. Μισθοτροφοδοσία (βάσει ΕΤΜΛΕ) (385) 1,00 x 138,32 = 138,32

Αθροισμα Α = 183,14

ε. Προσαύξησις λόγω ημεραργιών και

δαπανών ασφαλίσεως και μεταβά-

σεως μετ' επιστροφής του μηχανήμα-

τος, ανηγμένη σε ποσοστό επί της

ημερήσιας δαπάνης αυτού x  A  = x 183,14 =

Ημερήσια Δαπάνη = 183,14

Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  503)

Πλωτός Γερανός  ΣΑΜΨΩΝ σε σταλία

α. Μίσθωμα (353) ημέρες 1,00 x 420,45 = 420,45

β. Μισθοτροφοδοσία βάσει απ. ΕΤΜΛΕ ημέρες 419,22 = 419,22

γ. Ακάθαρτο πετρέλαιο (211) λίτρα x =

δ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο (213) χλγρ. x =

Αθροισμα Α = 839,67

ζ. Προσαύξηση λόγω δαπανών για 

συντήρηση, ημεραργίες κλπ. x  A  = x 839,67 =

Ημερήσια Δαπάνη = 839,67

Βοηθητική τιμή  Ν ΒΤ1

Ημερήσια σταλία μηχανοκίνητης λέμβου (λάντζα)

α. Ημερίσιο μίσθωμα (511) ημέρες 0,40 x 144,69 = 57,88

γ. Βενζίνη (212) λίτρα 10,00 x 1,43 = 14,30

γ. Χειριστής (116) ώρες 2,00 x 34,40 = 68,80

Αθροισμα Α = 140,98

δ. Προσαύξηση λόγω δαπανών για 

συντήρηση, ημεραργίες κλπ. x  A  = x 140,98 =

Ημερήσια Δαπάνη = 140,98

Η.Δ.  (Α.Τ.Λ.Ε.  511)

Πλωτή σχεδία

Ημερήσια δαπάνη 80% της αυτής της

φορτηγίδος  Φ3                        80% Χ (509) ημέρες 0,80 x 180,86 = 144,69

Ημερήσια Δαπάνη = 144,69



ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΩΤ.  1

Εισκόμιση και αποκόμιση Γεωτρητικού Συγκροτήματος

Μεταφορά ενός γεωτρυπάνου με το σύνολο του γεωτρητικού εξοπλισμού από την αποθήκη του

αναδόχου της εκτελέσεως του έργου μέχρι την περιοχή εκτελέσεως των θαλάσσιων γεωτρήσεων

καθώς και την αντίστροφη κίνηση για την αποκόμιση μετά το τέλος της εργασίας από την περιοχή

της έρευνας, κατά τα λοιπά δε όπως στο άρθρο 2.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών Δειγματοληπτικών

Γεωτρήσεων Ξηράς.

Α.   Μεταφορά γεωτρητικού συγκροτήματος στην ξηρά

1) Φόρτωση - εκφόρτωση γεωτρυπάνου

και εξοπλισμού 

4 x (A + B)                                             = 4,00 x 115,12 + 222,04 = 1.348,64

2) Μεταφορά γεωτρυπάνου από αποθήκη

μέχρι εργοτάξιο 210,00

Τ = Χλμ οδικής μεταφοράς από αποθήκη

στο εργοτάξιο 210,00

2 x 6 x (2.5+T) x H : 1000                 =

= 2 x 6 x (2.5 + 210) x 485,88 : 1,000 = 1.238,99

3) Αργία προσωπικού και μηχανημάτων

(T + 50) x 2 x (A + 3B) : 400             =

= (210 + 50)  x  2 x ( 115,12 + 3 x 222,04) : 400 = 1.015,61

Δ = 3.603,24

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 3.603,24 = 648,58

Τ. Ε. = 4.251,82

Τιμή Εφαρμογής = 4.251,82 €/ τεμ.

ΑΡΘΡΟ ΓΕΩΤ. Θ. 1

Εισκόμιση και αποκόμιση Γεωτρητικού Συγκροτήματος

Β.   Μεταφορά γεωτρητικού συγκροτήματος

όταν μεσολαβεί και θαλάσσια διαδρομή

1) Φόρτωση - εκφόρτωση γεωτρυπάνου

και εξοπλισμού 

4 x (A + B)                                             = 4,00 x 115,12 + 222,04 = 1.348,64

2) Μεταφορά γεωτρυπάνου από αποθήκη

μέχρι το λιμάνι

και από το λιμάνι

σε θέση ασφαλούς αγκυροβολίας

Τ1 = Χλμ οδικής μεταφοράς από αποθήκη

μέχρι το λιμάνι

και από το λιμάνι

σε θέση ασφαλούς αγκυροβολίας

2 x 6 x (2.5+T1) x H : 1000                =

= 2 x 6 x (2.5 + x 485,88 : 1,000 = 14,58

3) Αργία προσωπικού και μηχανημάτων

(T1 + 50) x 2 x (A + 3B) : 400            =



= + 50)  x  2 x ( 115,12 + 3 x 222,04) : 400 = 195,31

4) Μεταφορά γεωτρητικού συγκροτήματος

και προσωπικού με Ferry Boat

από το λιμάνι

μέχρι το λιμάνι σε

και επιστροφή

α) Εξοδα εισιτηρίων προσωπικού

3,00 x αξία εισιτηρίων                      = 3,00 x + =

β) Εξοδα μεταφοράς γεωτρυπάνου

    και ασφαλίστρων

1,10 x (εισιτήρια Ferry Boat)             = 1,10 x + =

Δ = 1.558,53

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 1.558,53 = 280,54

Τ. Ε. = 1.839,07

Τιμή Εφαρμογής = 1.839,00 € / τεμ.

ΑΡΘΡΟ       2   Ν. Τ. 2

Μετακίνηση πλωτού Γεωτρητικού Συγκροτήματος

Για την δαπάνη μετακίνησης πλωτού γεωτρητικού συγκροτήματος από μία θέση έρευνας σέ

άλλη θέση, καθώς και από και προς την εγγύς του έργου θέση ασφαλούς αγκυροβολίας, η απόστα-

ση της οποίας δεν θα υπερβαίνει τα 3 ν. μίλια από την θέση της πρώτης έρευνας. Το άρθρο

αφορά την διαδικασία για την προετοιμασία, μεταφορά και ασφαλή αγκυροβολία του πλωτού συγκρο-

τήματος, καθώς και την ετοιμασία του γεωτρητικού εξοπλισμού, εφ' οσον η μετακίνηση πραγματο-

ποιείται προς νέα θέση έρευνας. Στην δαπάνη περιλαμβάνονται τα μισθώματα και ασφάλιστρα

των πλωτών μέσων και του γεωτρητικού εξοπλισμού, οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές του

προσωπικού, τα πάσης φύσεως έξοδα κινήσεως, λειτουργίας, συντήρησης, αποσβέσεως των μηχανη-

μάτων, οι φόροι, κρατήσεις και τα αναλογούντα λιμενικά τέλη καθώς και τα γενικά και επισφαλή

έξοδα του Αναδόχου και το Εργολαβικό του όφελος.

Τιμή ανά ώρα:

Για τον προσδιορισμό της τιμής του άρθρου αυτού, ελήφθησαν υπ' όψη οι παρακάτω εργασίες,

εξοπλισμός και μέσα :

Γεωτρητικό συγκρότημα 0.15 x A                 = 0,15 x 115,12 = 17,27

Προσωπικό 0.55 x B                 = 0,55 x 222,04 = 122,12

Σκάφος ρυμούλκησης 0.15 x 0.80 x (506)  = 0,15 x 0,80 x 484,95 = 58,19

Πλωτή σχεδία 0.15 x (511)             = 0,15 x 144,69 = 21,70

Μηχανοκίνητη λέμβος 0.15 x (N.BT.1)        = 0,15 x 137,53 = 20,63

Δ = 239,91

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ           0,18 x 239,91 = 43,18

Τ. Ε. = 283,09

Τιμή Εφαρμογής = 283,09 €/ώρα

  Α) ΠΛΩΤΗ ΣΧΕΔΙΑ

Β) ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ



Γεωτρητικό συγκρότημα 0.15 x A                 = 0,15 x 115,12 = 17,27

Προσωπικό 0.55 x B                 = 0,55 x 222,04 = 122,12

Σκάφος ρυμούλκησης 0.15 x (506)            = 0,15 x 484,95  = 72,74

Πλωτός Γερανός 0.15 x (503)             = 0,15 x 1.171,12 = 175,67

Μηχανοκίνητη λέμβος 0.15 x (N.BT.1)        = 0,15 x 140,98 = 21,15

Δ = 408,95

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ           0,18 x 408,95 = 73,61

Τ. Ε. = 482,56

Τιμή Εφαρμογής = 482,56 €/ώρα



ΑΡΘΡΟ 1 N. T. 1

Εισκόμιση και αποκόμιση Πλωτών Μέσων για Θαλάσσιες Γεωτρήσεις

Για την δαπάνη εισκομίσεως και αποκομίσεως προς και από την περιοχή του έργου (σε θέση ασφαλούς

αγκυροβολίας της επιλογής και ευθύνης του Αναδόχου, ευρισκομένης σε ακτίνα μέχρι 3 ν. μίλια περί

την θέση της πρώτης γεωτρήσεως), του συνόλου των πλωτών μέσων που θα απαιτηθούν για την έντε-

χνη εκτέλεση των θαλασσίων γεωτρήσεων και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορούν να περι-

λαμβάνουν κατάλληλο σάτι,πλωτό γερανό φορτηγίδα αυτοκινούμενη ή μη, σχεδία συναρμολογούμενη 

ή μη, σκάφος ρυμούλκησης, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο ναυπήγημα της επιλογής του Αναδόχου 

και εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Στα πλωτά μέσα θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται και μηχανοκίνητη λέμβος ή άλλο κατάλ-

ληλο μέσο μεταφοράς προσωπικού και υλικών από και προς τις θέσεις των γεωτρήσεων.

Κάθε πλωτό μέσο θα πρέπει να είναι επανδρωμένο με την προβλεπόμενη από το νηολόγιό του σύν-

θεση, να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα και προβλεπόμενα πιστοποιητικά αξιοπλοϊας, σωστικά

μέσα και μέσα σημάνσεως.

Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η τυχόν επί τόπου συναρμολόγηση των πλωτών μέσων, η φόρτωση, εκ-

φόρτωση, στερέωση και απομάκρυνση του γεωτρητικού και λοιπού εξοπλισμού επί των πλωτών μέσων

μαζί με τις πάσης φύσεως συμπληρωματικές και επί μέρους κατασκευές και υλικά που ήθελε απαιτη-

θούν (πατάρια, δάπεδα εργσίας κλπ.).

Επίσης στην δαπάνη περιλαμβάνονται καθ' όλον τον χρόνο της εισκόμισης - αποκόμισης - συναρμολό-

γησης - αποσυναρμολόγησης και προετοιμασίας του γεωτρητικού εξοπλισμού, τα μισθώματα και ασφά-

λιστρα των πλωτών μέσων, οι μισθοί και οι ασφαλιστικές κρατήσεις του προσωπικού, κάθε δαπάνη

μεταφοράς, ναύλων, ή λιμενικών τελών, τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής, σταλιών και

καθυστερήσεων λόγω καιρικών συνθηκών, ζημιών ή άλλων αιτιών.

Τέλος περιλαμβάνονται οι φόροι, οι ισχύουσες κρατήσεις καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του

Αναδόχου και το εργολαβικό του όφελος.

Η υπ' όψιν δαπάνη είναι ανεξάρτητη του τόπου προελεύσεως και τελικού προορισμού των πλωτών μέ-

σων καθώς και του τρόπου κινήσεώς τους (χερσαία ή θαλάσσια μεταφορά) και επιμετράται κατά το

ήμισυ, άμα τη ολοκληρώσει στην θέση ασφαλούς αγκυροβολίας στην περιοχή του έργου όλων των

προπαρασκευαστικών εργασιών, μετά τις οποίες καθίσταται δυνατή η έναρξη των θαλάσσιων γεωτρή-

σεων και κατά το έτερο ήμισυ, με την αποκόμιση των πλωτών μέσων μετά τη ολοκληρωση των εργα-

σιών.

Τιμή ανά τεμάχιο

Για τον καθορισμό της τιμής του άρθρου αυτού, έγινε αναγωγή

της δαπάνης της εργασίας στις παρακάτω παραμέτρους.



Α) ΠΛΩΤΗ ΣΧΕΔΙΑ

1) Μεταφορά οδική επί φορτηγού οχήματος

συναρμολογούμενης σχεδίας γεωτρήσεων

Μεταφορά οδική από την αποθήκη

μέχρι το λιμάνι  

και από το λιμάνι Ν. Καρβάλης

σε θέση ασφαλούς αγκυροβολίας

Τ1 = Χλμ οδικής μεταφοράς από αποθήκη

μέχρι το λιμάνι 210,00

και από το λιμάνι

σε θέση ασφαλούς αγκυροβολίας

2 x 6 x (2.5+T1) x H : 1000                =

= 2 x 6 x (2.5 + 210) x 485,88 : 1,000 = 1.238,99

2) Αργία προσωπικού και μηχανημάτων

(T1 + 50) x 2 x ({511} + 3B) : 400            =

= (210 + 50)  x  2 x ( 144,69 + 3 x 222,04) : 400 = 1.054,05

4) Χρόνος απασχολήσεως φορτοεκφορτώσεων

α) εισκόμιση πλωτών στην θέση         = 1 ημ.

β) Συναρμολόγηση, φόρτωση και

   στερέωση γεωτρυπάνου                = 2 ημ.

γ) Εκφόρτωση γεωτρυπάνου και

    αποσυναρμολόγηση πλωτού          = 2 ημ.

δ) Αποκόμιση πλωτού από την θέση   = 1 ημ.

Σύνολο              = 6 ημ.

- Γερανός 5 τον. (ΑΤΛΕ 409)     =     ημ. 4,00 x 752,21 = 3.008,84

- Πλωτή Σχεδία  (ΑΤΛΕ 511)      =     ημ. 6,00 x 144,69 = 868,14

- Μηχανοκίνητη λέμβος (Ν.ΒΤ. 1) =    ημ. 6,00 x 137,53 = 825,18

Δ = 6.995,20

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 6.995,20 = 1.259,14

Τ. Ε. = 8.254,34

Τιμή Εφαρμογής = 8.254,34 € / κατ αποκοπή



Β) ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ

α) εισκόμιση πλωτών στην θέση         = 1 ημ.

β) Συναρμολόγηση, φόρτωση και

   στερέωση γεωτρυπάνου                = 2 ημ.

γ) Εκφόρτωση γεωτρυπάνου και

    αποσυναρμολόγηση πλωτού          = 1 ημ.

δ) Αποκόμιση πλωτού από την θέση   = 1 ημ.

Σύνολο              = 5 ημ.

- Ρυμουλκό σκάφος (ΑΤΛΕ 507) 2,00 x 3.804,18  (10ωρο εργασία) = 7.608,36

- Πλωτός Γερανός  (ΑΤΛΕ 504)      =     ημ. 5,00 x 1.171,12  (10ωρο εργασία) = 5.855,60

Δ = 13.463,96

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 13.463,96 = 2.423,51

Τ. Ε. = 15.887,47

Τιμή Εφαρμογής = 15.887,47 € / κατ αποκοπή



ΑΡΘΡΟ ΓΕΩΤ. Θ. 3

Εισκόμιση και αποκόμιση Πλωτών Μέσων για Θαλάσσιες Γεωτρήσεις - Πενετρομετρήσεις

Για την δαπάνη εισκομίσεως και αποκομίσεως προς και από την περιοχή του έργου (σε θέση ασφαλούς

αγκυροβολίας της επιλογής και ευθύνης του Αναδόχου, ευρισκομένης σε ακτίνα μέχρι 3 ν. μίλια περί

την θέση της πρώτης γεωτρήσεως), του συνόλου των πλωτών μέσων που θα απιτηθούν για την έντε-

χνη εκτέλεση των θαλασσίων γεωτρήσεων και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορούν να περι-

λαμβάνουν κατάλληλο σάτι, φορτηγίδα αυτοκινούμενη ή μη, σχεδία συναρμολογούμενη ή μη, σκάφος

ρυμούλκησης, ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο ναυπήγημα της επιλογής του Αναδόχουκαι εγκρίσεως

της Υπηρεσίας.

Στα πλωτά μέσα θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνεται και μηχανοκίνητη λέμβος ή άλλο κατάλ-

ληλο μέσο μεταφοράς προσωπικού και υλικών από και προς τις θέσεις των γεωτρήσεων.

Κάθε πλωτό μέσο θα πρέπει να είναι επανδρωμένο με την προβλεπόμενη από το νηολόγιό του σύν-

θεση, να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα και προβλεπόμενα πιστοποιητικά αξιοπλοϊας, σωστικά

μέσα και μέσα σημάνσεως.

Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η τυχόν επί τόπου συναρμολόγηση των πλωτών μέσων, η φόρτωση, εκ-

φόρτωση, στερέωση και απομάκρυνση του γεωτρητικού και λοιπού εξοπλισμού επί των πλωτών μέσων

μαζί με τις πάσης φύσεως συμπληρωματικές και επί μέρους κατασκευές και υλικά που ήθελε απαιτη-

θούν (πατάρια, δάπεδα εργσίας κλπ.).

Επίσης στην δαπάνη περιλαμβάνονται καθ' όλον τον χρόνο της εισκόμισης - αποκόμισης - συναρμολό-

γησης - αποσυναρμολόγησης και προετοιμασίας του γεωτρητικού εξοπλισμού, τα μισθώματα και ασφά-

λιστρα των πλωτών μέσων, οι μισθοί και οι ασφαλιστικές κρατήσεις του προσωπικού, κάθε δαπάνη

μεταφοράς, ναύλων, ή λιμενικών τελών, τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής, σταλιών και

καθυστερήσεων λόγω καιρικών συνθηκών, ζημιών ή άλλων αιτιών.

Τέλος περιλαμβάνονται οι φόροι, οι ισχύουσες κρατήσεις καθώς και τα γενικά και επισφαλή έξοδα του

Αναδόχου και το εργολαβικό του όφελος.

Η υπ' όψιν δαπάνη είναι ανεξάρτητη του τόπου προελεύσεως και τελικού προορισμού των πλωτών μέ-

σων καθώς και του τρόπου κινήσεώς τους (χερσαία ή θαλάσσια μεταφορά) και επιμετράται κατά το

ήμισυ, άμα τη ολοκληρώσει στην θέση ασφαλούς αγκυροβολίας στην περιοχή του έργου όλων των

προπαρασκευαστικών εργασιών, μετά τις οποίες καθίσταται δυνατή η έναρξη των θαλάσσιων γεωτρή-

σεων και κατά το έτερο ήμισυ, με την αποκόμιση των πλωτών μέσων μετά τη ολοκληρωση των εργα-

σιών.

Τιμή κατ' αποκοπή

Για τον καθορισμό της τιμής του άρθρου αυτού, έγινε αναγωγή

της δαπάνης της εργασίας στις παρακάτω παραμέτρους.



α. Για εργασίες γεωτρήσεων

1) Μεταφορά οδική επί φορτηγού οχήματος

συναρμολογούμενης σχεδίας γεωτρήσεων

Μεταφορά οδική από την αποθήκη

μέχρι το λιμάνι 210,00

και από το λιμάνι 0,00

σε θέση ασφαλούς αγκυροβολίας

Τ1 = Χλμ οδικής μεταφοράς από αποθήκη

μέχρι το λιμάνι 210,00

και από το λιμάνι 0,00

σε θέση ασφαλούς αγκυροβολίας

2 x 6 x (2.5+T1) x H : 1000                =

= 2 x 6 x (2.5 + 500) x 316,68 : 1,000 = 1.909,58

2) Αργία προσωπικού και μηχανημάτων

(T1 + 50) x 2 x ({511} + 3B) : 400            =

= (500 + 50)  x  2 x ( 118,10 + 3 x 111,94) : 400 = 1.248,28

3) Μεταφορά συναρμολογούμενης σχεδίας

και προσωπικού με Ferry Boat

από το λιμάνι 50,00

μέχρι το λιμάνι σε 0,00

και επιστροφή

α) Εξοδα εισιτηρίων προσωπικού

3,00 x αξία εισιτηρίων                      = 3,00 x 50,00 + 50,00 = 300,00

β) Εξοδα μεταφοράς φορτηγού οχήμα-

    τος και ασφαλίστρων

1,10 x (εισιτήρια Ferry Boat)             = 1,10 x 400,00 + 400,00 = 880,00

4) Χρόνος απασχολήσεως φορτοεκφορτώσεων

α) εισκόμιση πλωτών στην θέση         = 1 ημ.

β) Συναρμολόγηση, φόρτωση και

   στερέωση γεωτρυπάνου                = 2 ημ.

γ) Εκφόρτωση γεωτρυπάνου και

    αποσυναρμολόγηση πλωτού          = 2 ημ.

δ) Αποκόμιση πλωτού από την θέση   = 1 ημ.

Σύνολο              = 6 ημ.

- Γερανός 5 τον. (ΑΤΛΕ 409)     =     ημ. 4,00 x 752,21 = 3.008,84

- Πλωτή Σχεδία  (ΑΤΛΕ 511)      =     ημ. 6,00 x 144,69 = 868,14

= 0,00

Δ = 8.214,84

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 8.214,84 = 1.478,67

Τ. Ε. = 9.693,51

Τιμή Εφαρμογής = 9.693,51 € / κατ αποκοπή



β. Για εργασίες πενετρομετρήσεων

Για τον προσδιορισμό της τιμής του άρθρου αυτού, ελήφθησαν υπ' όψη οι παρακάτω εργασίες,

εξοπλισμός και μέσα :

Σκάφος ρυμούλκησης 0.15 x 0.80 x (507)  = 0,15 x 0,80 x 742,96 = 89,16

Πλωτός Γερανός 0.15 x (504)             = 0,15 x 1.238,60 = 185,79

= 0,00

Δ = 274,95

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ           0,18 x 274,95 = 49,49

Τ. Ε. = 324,44

Τιμή ανά ώρα  = 324,44 €/ώρα

Για 30 ώρες μετακίνησης του εξοπλισμού

324,44 Χ 30,00 = 9.733,20

Τιμή Εφαρμογής = 9.733,20



ΑΡΘΡΟ 5 Ν. Τ. 5

Θαλάσσιες Περιστροφικές Γεωτρήσεις

5 Για ένα μέτρο περιστροφικής θαλάσσιας γεωτρήσεως εκτελουμένης από πλωτό μέσο, διαμέτρου

οπής μεταβαλλομένης τηλεσκοπικά σε σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας

μέχρι και 4 MOHS κατά τα λοιπά δε όπως το άρθρο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών γεωτρήσεων

ξηράς.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι αυξημένες φθορές και αντικαταστάσεις του μηχανικού εξοπλισμού

που επιβάλλουν τα έκκεντρα φορτία στις σωληνώσεις, τους αρθρωτούς συνδέσμους, σταυρούς,

μηχανισμό μετάδοσης περιστροφής, καθώς και οι μεγαλύτεροι χρόνοι προωθήσεως της γεώτρησης

τόσο λόγω των χαμηλότερων ταχυτήτων διατρήσεως όσο και των προβλημάτων χειρισμού των

στελεχών και δειγματοληπτών επάνω στο πλωτό.

α) Για μήκη γεωτρήσεως από 0 - 20 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα

1, Γεωτρύπανο 0,20 x A      = 0,20 x 115,12 = 23,02

2, Προσωπικό 0,80 x B      = 0,80 x 222,04 = 177,63

3, Πετρέλαιο 8,00 x Γ      = 8,00 x 1,24 = 9,92

Δ1 = 210,57

Προστίθεται 1,30 x  30%  x  Δ1     = 1,30 x 0,30 x 210,57 = 82,12

Δ2 = 292,69

Προσαύξηση 50% λόγω θαλασσίων

γεωτρήσεων = 50,0% x Δ2       = 0,50 x 292,69 = 146,35

Τ. Ε. = 439,04

Τιμή Εφαρμογής = 439,04 € /μ.μ.

β) Για μήκη γεωτρήσεως από 20 - 40 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.Τ.5.α προσαυξημένη λόγω βάθους

κατά 1,125 x Ν.Τ.5.α,  δηλ. 1,125 x 439,04 = 493,92

Τ. Ε. = 493,92

Τιμή Εφαρμογής = 493,92 € /μ.μ.

γ) Για μήκη γεωτρήσεως από 40 - 60 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.Τ.5.α προσαυξημένη λόγω βάθους

κατά 1,250 x Ν.Τ.5.α,  δηλ. 1,250 x 439,04 = 548,80

Τ. Ε. = 548,80

Τιμή Εφαρμογής = 548,80 € /μ.μ.



δ) Για μήκη γεωτρήσεως από 60 - 80 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.4.1.α προσαυξημένη λόγω βάθους

κατά 1,375 x ΓΕΩΤ.4.1.α,  δηλ. 1,375 x 439,04 = 603,68

Τ. Ε. = 603,68

Τιμή Εφαρμογής = 603,68 € /μ.μ.

ΑΡΘΡΟ 6 Ν.Τ. 6

Θαλάσσιες Περιστροφικές Γεωτρήσεις

6 Για ένα μέτρο περιστροφικής θαλάσσιας γεωτρήσεως εκτελουμένης από πλωτό μέσο, διαμέτρου

οπής μεταβαλλομένης τηλεσκοπικά σε αμμοχάλικα ή κροκάλες και σε βράχους με R.Q.D. < 25%

που στην τελευταία περίπτωση χρησιμοποιείται αδαμάντινη στεφάνη για την διάτρηση, (άρθρο 3

των Τεχνικών Προδιαγραφών γεωτρήσεων).

α) Για μήκη γεωτρήσεως από 0 - 20 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.Τ.5.α προσαυξημένη

κατά 1,70 X Ν.Τ.5.α,  δηλ. 1,70 x 439,04 = 746,37

Τ. Ε. = 746,37

Τιμή Εφαρμογής = 746,37 € /μ.μ.

β) Για μήκη γεωτρήσεως από 20 - 40 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.Τ.5.β προσαυξημένη

κατά 1,70 x Ν.Τ.5.β,  δηλ. 1,70 x 493,92 = 839,66

Τ. Ε. = 839,66

Τιμή Εφαρμογής = 839,66 € /μ.μ.

γ) Για μήκη γεωτρήσεως από 40 - 60 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από



την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.Τ.5.γ προσαυξημένη

κατά 1,70 x Ν.Τ.5.γ,  δηλ. 1,70 x 548,80 = 932,96

Τ. Ε. = 932,96

Τιμή Εφαρμογής = 932,96 € /μ.μ.

δ) Για μήκη γεωτρήσεως από 60 - 80 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.4.1.δ προσαυξημένη 

κατά 1,70 x ΓΕΩΤ.4.1.δ,  δηλ. 1,70 x 603,68 = 1.026,26

Τ. Ε. = 1.026,26

Τιμή Εφαρμογής = 1.026,26 € /μ.μ.

ΑΡΘΡΟ       7 Ν. Τ. 7

Θαλάσσιες Περιστροφικές Γεωτρήσεις

7 Για ένα μέτρο περιστροφικής θαλάσσιας γεωτρήσεως εκτελουμένης από πλωτό μέσο, διαμέτρου

οπής μεταβαλλομένης τηλεσκοπικά, σε βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης των 4 MOHS, που για

την διάτρηση χρησιμοποιείται αδαμάντινη στεφάνη, (άρθρο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών Γεω-

τρήσεων).

α) Για μήκη γεωτρήσεως από 0 - 20 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης και για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.Τ.5.α προσαυξημένη

κατά 1,40 x Ν.Τ.5.α,  δηλ. 1,40 x 439,04 = 614,66

Τ. Ε. = 614,66

Τιμή Εφαρμογής = 614,66 € /μ.μ.

β) Για μήκη γεωτρήσεως από 20 - 40 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου



Ν.Τ.5.β προσαυξημένη

κατά 1,40 x Ν.Τ.5.β,  δηλ. 1,40 x 493,92 = 691,49

Τ. Ε. = 691,49

Τιμή Εφαρμογής = 691,49 € /μ.μ.

γ) Για μήκη γεωτρήσεως από 40 - 60 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.Τ.5.γ προσαυξημένη

κατά 1,40 x Ν.Τ.5.γ,  δηλ. 1,40 x 548,80 = 768,32

Τ. Ε. = 768,32

Τιμή Εφαρμογής = 768,32 € /μ.μ.

δ) Για μήκη γεωτρήσεως από 60 - 80 μ.

μετρουμένων από την ελευθέρα

επιφάνεια της θαλάσσης για το

τμήμα εκείνο το εντός του εδαφι-

κού σχηματισμού, ανεξάρτητα από

την διάμετρο του πυρήνα.

Λαμβάνεται η τιμή του άρθρου

Ν.4.1.δ προσαυξημένη 

κατά 1,40 x ΓΕΩΤ.4.1.δ,  δηλ. 1,40 x 603,68 = 845,15

Τ. Ε. = 845,15

Τιμή Εφαρμογής = 845,15 € /μ.μ.



ΑΡΘΡΟ    3  Ν. Τ. 3

Απασχόληση Πλωτών  μέσων για δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Για κάθε μέρα παρουσίας στο έργο κατά την διάρκεια εκτέλεσης των θαλάσσιων ερευνών, πλωτών

μέσων που φέρουν γεωτρητικό εξοπλισμό και τα οποία είναι εφοδιασμένα με τα απαραίτητα

πιστοποιητικά αξιοπλοίας, διαθέτοντα τα προβλεπόμενα από τον νόμο σωστικά μέσα και μέσα

σημάνσεως.

Η δαπάνη περιλαμβάνει τα μισθώματα και ασφάλιστρα των πλωτών μέσων για ανά ώρα απασχόληση,

τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού επάνδρωσής των, τα έξοδα συντήρησης,

υλικά και ανταλλακτικά, τους πάσης φύσεως φόρους, κρατήσεις και αναλογούντα τέλη, καθώς και τα

γενικά και επισφαλή έξοδα του Αναδόχου και το εργολαβικό του όφελος.

Τιμή ανά ώρα απασχόλησης

Για τον καθορισμό της τιμής του άρθρου αυτού, έγινε αναγωγή

της δαπάνης της εργασίας στις παρακάτω παραμέτρους.

Α) ΠΛΩΤΗ ΣΧΕΔΙΑ

α. Σκάφος ρυμούλκησης

0,80 x (506) ημ.                   = 0,80 x 484,95 = 387,96

β. Πλωτή σχεδία

1,00 x (511) ημ.                   = 1,00 x 144,69 = 144,69

γ. Μηχανοκίνητη λέμβος

1,00 x ΝΒΤ1 ημ.                   = 1,00 x 95,11 = 95,11

Δ = 627,76

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 627,76 = 113,00

Τ. Ε. = 740,76

Τιμή Εφαρμογής = 740,76 € / οκτάωρο

92,60 € / ώρα

Β) ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ

α. Σκάφος ρυμούλκησης

1,00 x ημ.                   = 1,00 x 330,09 = 330,09

β. Πλωτός γερανός

1,00 x ημ.                   = 1,00 x 1.010,45 = 1.010,45

γ. Μηχανοκίνητη λέμβος

1,00 x ΝΒΤ1 ημ.                   = 1,00 x 95,11 = 95,11

Δ = 1.435,65

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 1.435,65 = 258,42

Τ. Ε. = 1.694,07

Τιμή Εφαρμογής = 1.694,07 € / οκτάωρο

211,76 € / ώρα



ΑΡΘΡΟ 8 Ν. Τ. 8

Αδιατάρακτο Δείγμα

Για την λήψη ενός αδιατάρακτου δείγματος από περιστροφική θαλάσσια γεώτρηση του αρθρου 5

 κατά τα λοιπά δε όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών Γεωτρήσεων

Ξηράς.

0,30 x Β = 0,30 x 222,04 = 66,61

Δ1 = 66,61

Προστίθεται 1,30 x  30%  x  Δ1     = 1,30 x 0,30 x 66,61 = 25,98

Δ2 = 92,59

Προσαύξηση 50% λόγω θαλασσίων

γεωτρήσεων = 50,0% x Δ2       = 0,50 x 92,59 = 46,30

Τ. Ε. = 138,89

Τιμή Εφαρμογής = 138,89 €. /τεμ.



ΑΡΘΡΟ 9 Ν. Τ. 9

Δειγματοληψία εν ξηρώ (Φραγμός)

Πρόσθετη αποζημίωση για την λήψη ενός δείγματος εν ξηρώ (φραγμός) από θαλάσσια γεώτρηση με

διακοπή του κυκλοφορούντος νερού στο χαμηλότερο τμήμα του δείγματος με μήκος περί τα 20 εκ.,

κατά τα λοιπά δε όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.3.2.4. των Τεχνικών Προδιαγραφών Γεωτρήσεων

Ξηράς.

9 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε περιστροφικές

γεωτρήσεις του άρθρου 5 ( Ν.Τ. 5 )  

α) Για βάθος γεωτρήσεως από 0 - 20 μ.

μετρούμενο από την ελευθέρα επι-

φάνεια της θαλάσσης λαμβάνεται

ποσοστό 30%

της τιμής γεωτρήσεως του άρθρου

5α ( Ν.Τ. 5α ) δηλαδή,

30% x Ν.Τ. 5α    = 0,30 x 439,04 = 131,71

Τ. Ε. = 131,71

Τιμή Εφαρμογής = 131,71 € /τεμ.

β) Για βάθος γεωτρήσεως από 20 - 40 μ.

μετρούμενο από την ελευθέρα επι-

φάνεια της θαλάσσης λαμβάνεται

ποσοστό 30%

της τιμής γεωτρήσεως του άρθρου

5β ( Ν.Τ. 5β ) δηλαδή,

30% x Ν.Τ. 5β    = 0,30 x 493,92 = 148,18

Τ. Ε. = 148,18

Τιμή Εφαρμογής = 148,18 € /τεμ.

γ) Για βάθος γεωτρήσεως από 40 - 60 μ.

μετρούμενο από την ελευθέρα επι-

φάνεια της θαλάσσης λαμβάνεται

ποσοστό 30%

της τιμής γεωτρήσεως του άρθρου

5β ( Ν.Τ. 5γ ) δηλαδή,

30% x Ν.Τ. 5γ    = 0,30 x 548,80 = 164,64

Τ. Ε. = 164,64

Τιμή Εφαρμογής = 164,64 € /τεμ.

δ) Για βάθος γεωτρήσεως από 60 - 80 μ.

μετρούμενο από την ελευθέρα επι-



φάνεια της θαλάσσης λαμβάνεται

ποσοστό 30%

της τιμής γεωτρήσεως του άρθρου

ΓΕΩΤ.Θ.4.1δ  δηλαδή,

30% x ΓΕΩΤ.Θ.4.1δ    = 0,30 x 603,68 = 181,10

Τ. Ε. = 181,10

Τιμή Εφαρμογής = 181,10 € /τεμ.

ΑΡΘΡΟ 10  Ν. Τ. 10

Δειγματοληψία εν ξηρώ (Φραγμός)

10 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε περιστροφικές

γεωτρήσεις του άρθρου 6 ( Ν. Τ. 6 )

α) Για βάθος γεωτρήσεως από 0 - 20 μ.

μετρούμενο από την ελευθέρα επι-

φάνεια της θαλάσσης λαμβάνεται

ποσοστό 30%

της τιμής γεωτρήσεως του άρθρου

6 ( Ν. Τ. 6α )  δηλαδή,

30% x ΑΡΘΡΟ 6 (Ν.Τ.6α)    =0,30 x 746,37 = 223,91

Τ. Ε. = 223,91

Τιμή Εφαρμογής = 223,91 € /τεμ.

β) Για βάθος γεωτρήσεως από 20 - 40 μ.

μετρούμενο από την ελευθέρα επι-

φάνεια της θαλάσσης λαμβάνεται

ποσοστό 30%

της τιμής γεωτρήσεως του άρθρου

6 ( Ν. Τ. 6β )  δηλαδή,

30% x ΑΡΘΡΟ 6 (Ν.Τ.6β)    =0,30 x 839,66 = 251,90

Τ. Ε. = 251,90

Τιμή Εφαρμογής = 251,90 € /τεμ.

γ) Για βάθος γεωτρήσεως από 40 - 60 μ.

μετρούμενο από την ελευθέρα επι-

φάνεια της θαλάσσης λαμβάνεται

ποσοστό 30%

της τιμής γεωτρήσεως του άρθρου

6 ( Ν. Τ. 6.γ )  δηλαδή,

30% x ΑΡΘΡΟ 6 (Ν.Τ.6γ)    =0,30 x 932,96 = 279,89



Τ. Ε. = 279,89

Τιμή Εφαρμογής = 279,89 € /τεμ.

δ) Για βάθος γεωτρήσεως από 60 - 80 μ.

μετρούμενο από την ελευθέρα επι-

φάνεια της θαλάσσης λαμβάνεται

ποσοστό 30%

της τιμής γεωτρήσεως του άρθρου

ΓΕΩΤ.Θ.4.2δ  δηλαδή,

30% x ΓΕΩΤ.Θ.4.2δ    = 0,30 x 1.026,26 = 307,88

Τ. Ε. = 307,88

Τιμή Εφαρμογής = 307,88 € /τεμ.



ΑΡΘΡΟ 8 ΓΕΩΤ. Θ. 10

Επί τόπου δοκιμή πτερυγίου (Vane Test) σε θαλάσσια γεώτρηση

Για την εκτέλεση μιας δοκιμής πτερυγίου επί τόπου σε θαλάσσια γεώτρηση από σταθερή βάση ή, μετά

από έγκριση της Υπηρεσίας από πλωτή κατασκευή μεγάλης πλευστότητας και μάζης και μη υποκείμε-

νης κατά την διάρκεια της δοκιμής σε μετακινήσεις από την θέση αγκυροβολίας. Στην δαπάνη περι-

λαμβάνεται η συναρμολόγηση της συσκευής, ο καθαρισμός της γεωτρήσεως, η τοποθέτηση του πτερυ-

γίου μέσα στην γεώτρηση και στο επιθυμητό βάθος, η τοποθέτηση σταθεροποιητικών τριβέων, η βύθιση

του πτερυγίου, η τοποθέτηση της κεφαλής μετρήσεων, η εκτέλεση της δοκιμής και η λήψη των αναγνώ-

σεων, η αφαίρεση της συσκευής, όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στην προδιαγραφή Ε 106-86 των επί

τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής. Η εισκόμιση και αποκόμιση του εξοπλισμού και προσωπικού δεν απο-

ζημιώνεται ιδιαιτέρως διότι θεωρείται εκτελεσθείσα στα πλαίσια της εισκομίσεως και αποκομίσεως του

γεωτρυπάνου.

Α1. Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος

μιας ώρας (ως ΓΕΩΤ.Θ.12)

0,15 x  A                  = 0,15 x 106,08 = 15,91

0,55 x  B                  = 0,55 x 115,85 = 63,72

0,15 x  (511)              = 0,15 x 144,69 = 21,70

0,15 x  (N.BT.1)         = 0,15 x 137,53 = 20,63

A2. Προετιμασία συσκευής, συναρμολόγηση,

τοποθέτησή της στην γεώτρηση, βύθιση

του πτερυγίου, τοποθέτηση της κεφαλής

μετρήσεων, εκτέλεση της δοκιμής, αφαί-

ρεση της συσκευής, υπολογισμός κ.λ.π.

ανηγμένα σε εργασία γεωτρυπανιστή.

Γεωτρυπανιστής  (ωρ.) =

0,25 x  B                  = 0,25 x 115,85 = 28,96

Α3. Απασχόληση Γεωτεχνικού Μηχανικού

για έλεγχο ή παροχή οδηγιών για την 

σωστή εκτέλεση της δοκιμής κ.λ.π.

Τεχνίτης ωρ. 0,50 x  Ζ                  = 0,50 x 18,53 = 9,27

Α4. Μίσθωμα συσκευής κ.λ.π., υλικών

0,05 x  Α                  = 0,05 x 106,08 = 5,30

Δ = 165,49

Προστίθεται 1,30 x  30%  x  Δ1     = 1,30 x 0,30 x 165,49 = 64,54

` Τ. Ε. = 230,03

Τιμή Εφαρμογής = 230,03 € /τεμ.



ΑΡΘΡΟ 11   Ν.Τ. 11

Δοκιμή Διεισδύσεως (Standard Penetration Test) σε θαλάσσια γεώτρηση

Για μία δοκιμή διεισδύσεως (Standard Penetration Test) εκτελουμένη σε θαλάσσια γεώτρηση από στα-

θερή βάση ή, κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας εκ της πλωτής κατασκευής μεγάλης πλευστότητας, κα-

τά την οποία ορισμένο βάρος πέφτοντας από ορισμένο ύψος, προωθεί στο έδαφος με επανειλλημένες

κρούσεις διαιρετό δειγματολήπτη, μετριέται δε ο αριθμός των κρούσεων των απαιτουμένων για την

προώθηση στο έδαφος ανά 15 εκ. του δειγματολήπτη.

0,25 x B                    = 0,25 x 222,04 = 55,51

Δ1 = 55,51

Προστίθεται 1,30 x  30%  x  Δ1     = 1,30 x 0,30 x 55,51 = 21,65

Δ2 = 77,16

Προσαύξηση 50% λόγω θαλασσίων

γεωτρήσεων = 50,0% x Δ2       = 0,50 x 77,16 = 38,58

Τ. Ε. = 115,74

Τιμή Εφαρμογής = 115,74 € /τεμ.
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Σταλία πλωτού γεωτρητικού συγκροτήματος

Για μία ώρα σταλίας του πλωτού γεωτρητικού συγκροτήματος είτε για αίτια που αναφέρονται στο

άρθρο 3.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς, είτε λόγω δυσμενών

καιρικών συνθηκών, ειδικότερα δε κυματικής κατάστασης θαλάσσης, που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση

ερευνών ή απαγορεύει την διαδικασία μετακινήσεως του πλωτού συγκροτήματος σε νέα θέση, είτε

τέλος επηρεάζει σημαντικά την αξιοπιστία της δειγματοληψίας και των επί τόπου δοκιμών, όπως τούτο

θα ελεγχθεί και θα πιστοποιηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Δεν καταβάλεται σταλία λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες

αργίες.

Οι ώρες σταλίας του πλωτού γεωτρητικού συγκροτήματος δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 8 ανά εικο-

σιτετράωρο. Περαιτέρω, και εφ' όσον εντός του αυτού 24ώρου έχει πραγματοποιηθεί μετακίνηση του

πλωτού γεωτρητικού συγκροτήματος ή έχει τούτο απασχοληθεί σε εργασία έρευνας, οι ώρες στα-

λίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον υπολειπόμενο από τις ως άνω εργασίες χρόνο μέχρι συμπληρώ-

σεως του οκταώρου.

Τιμή ανά ώρα σταλίας

Για τον καθορισμό της τιμής του άρθρου αυτού, έγινε αναγωγή

της δαπάνης της εργασίας στις παρακάτω παραμέτρους.

Α) ΠΛΩΤΗ ΣΧΕΔΙΑ

Γεωτρητικό

συγκρότημα = 0,15 x  A                  = 0,15 x 115,12 = 17,27

Προσωπικό = 0,55 x  B                  = 0,55 x 222,04 = 122,12

Πλωτή σχεδία  = 0,15 x  (511)              = 0,15 x 144,69 = 21,70

Μηχ/τη λέμβος = 0,15 x  (N.BT.1 - τροπ.)         =0,15 x 140,98 = 21,15

Δ = 182,24

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 182,24 = 32,80

Τ. Ε. = 215,04

Τιμή Εφαρμογής = 215,04 €/ ώρα

Γεωτρητικό

συγκρότημα = 0,15 x  A                  = 0,15 x 115,12 = 17,27

Προσωπικό = 0,55 x  B                  = 0,55 x 222,04 = 122,12

Πλωτός γερανός  = 0,15 x  (503- τροπ.)  = 0,15 x 839,67 = 125,95

Ρυμουλκό σκάφος = 0,15 χ (506 - τροπ.)= 0,15 x 183,14 27,47

Μηχ/τη λέμβος = 0,15 x  (N.BT.1- τροπ.)         =0,15 x 140,98 = 21,15

Δ = 313,96

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 313,96 = 56,51

Τ. Ε. = 370,47

Τιμή Εφαρμογής = 370,47 €/ ώρα

Β) ΠΛΩΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
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Επισήμανση θέσεως θαλάσσιας γεωτρήσεως με σημαντήρα

Για την συνεχή επισήμανση μιας θέσεως γεωτρήσεως με πλωτό σημαντήρα και την εξάρτησή της από

το κρατικό δίκτυο της Γ.Υ.Σ.

Ο πλαστικός σημαντήρας προσδένεται είτε σε κατάλληλη από σκυρόδεμα βάση που ποντίζεται στον

πυθμένα είτε σε άλλο σύστημα αγκύρωσης της επιλογής του Αναδόχου και εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Συρματόσχοινο με χρήση των απαραίτητων ναυτικών κλειδιών προβλέπεται για την συγκράτησή του.

Η πόντιση θα γίνεται από τα πλωτά μέσα του Αναδόχου που διατίθενται επί τόπου του έργου για την

εκτέλεση των γεωτρήσεων (μηχανοκίνητη λέμβος, ρυμουλκό ή σχεδία κ.λ.π.) που κατευθύνονται στην

θέση ποντίσεως από το τοπογραφικό συνεργείο.

Στην δαπάνη περιλαμβάνεται η μετάβαση επί τόπου του έργου τοπογραφικού συνεργείου με τον απα-

ραίτητο εξοπλισμό καθώς και τα πάσης φύσεως μέσα και υλικά που απαιτούνται για την ασφαλή και

έντεχνη σήμανση των θέσεων των γεωτρήσεων καθ' όλον τον χρόνο εκτέλεσης της έρευνας.

Τιμή ανά τεμάχιο ποντισμένου σημαντήρα

Για τον καθορισμό της τιμής του άρθρου αυτού, έγινε αναγωγή

της δαπάνης της εργασίας στις παρακάτω παραμέτρους.

Α. Υλικά

- Πλαστικός πλωτήρας 1 τεμ. x 12,55 = 12,55

- Συρματόσχοινο (μέσου μήκους 12 μ.) 12 μετ. x 3,13 = 37,56

- Ναυτικά κλειδιά 2 τεμ. x 3,06 = 6,12

Κατασκευή τεχνητών ογκολίθων

αγκυρώσεως στον πυθμένα

- Σκυρόδεμα  μ
3 

0,014 μ3  = 0,014 x 37.038,01 =

- Εργατικά σκυροδέματος, καλούπια

καθώς και ξυλεία και πλέγμα, ανηγμένα

σε ώρες εργάτου: Τεχνίτης    (113) 1,0 ωρ. x 18,53 =

Βοηθός      (114) 1,0 ωρ. x 13,99 =

Β. Τοπογραφικό συνεργείο συνιστάμενο

εκ προϊσταμένου και 2 παρατηρητών

Απασχόληση

- Τοπογράφος (ΠΔ 696/74, αρθ.102, 1α)

λ = 63,33 0,13 ημ. x 417,53 = 54,28

- Παρατηρητές (ΠΔ 696/74, αρθ.102, 1β)

2 x 0,13 ημ. x 65%     =

= 2,00 x 0,13 ημ. x 330,54 x 0,65 = 55,86

- Δαπάνη 3 εισιτηρίων του τοπογραφικού

συνεργείου με επιστροφή, επιμεριζόμενη

σε ν πλωτήρες

1,10 x 3 x 1/v x εισιτήρια        =

1,10 x 3 x 1 / 10,00 x (0,00 + 0,00) = 0,00

Γ. Πόντιση πλωτήρων

- Λέμβος (Ν.ΒΤ.1) 0,13 ημ. x 95,10 = 12,36

- Εργάτης  (112) 1,0 ωρ. x 20,05 = 20,05

Δ = 198,78

Προστίθενται Γ.Ε. και Ο.Ε. = 18% Χ Δ     = 0,18 x 198,78 = 35,78

Τ. Ε. = 234,56

Τιμή Εφαρμογής = 234,56 € / τεμ.
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Μεταφορά κιβωτίων και δειγμάτων

Μεταφορά δειγμάτων φρεάτων, γεωτρήσεων κ.λ.π. από τις περιοχές του έργου στο Εργαστήριο του

Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης φορτο-εκφορτώσεως.

Στα κιβώτια θα αναγράφεται καθαρά ο τίτλος του έργου, ο αριθμός της γεώτρησης, τα αντίστοιχα βάθη

και θα σημειώνονται ευκρινώς τα ληφθέντα δείγματα. Θα πληρωθεί μία (1) ανεξάρτητη μεταφορά για το

σύνολο των κιβωτίων εκάστου γεωτρητικού συγκροτήματος, την κατάλληλη τοποθέτησή τους και αρί-

θμησή τους.

Τιμή μεταφοράς κατ' αποκοπή

Για τον καθορισμό της τιμής του άρθρου αυτού, έγινε αναγωγή

της δαπάνης της εργασίας στις παρακάτω παραμέτρους.

Εγκριθείσα τιμή από το ΚΕΔΕ στο Γ' τριμ. 1993

(λ=23,32) για τις μελέτες των Μεγάλων Συγκοινωνιακών

Εργων Ν. Αττικής = 293,47

Αναθεωρητέως συντελεστής στο τρίμηνο εκτέλεσης : λ' = 62,09 = 2,66

λ' = 62,09 λ Γ 1993 23,32

Αναθεωρημένη τιμή = 2,66 Χ 293,47 = 780,63

Προσαύξηση λόγω διαφοράς απόστασης

μεταφοράς των δειγμάτων κατά 50% 50% x 780,63 = 390,32

1.170,95

Τιμή κατ' αποκοπή = 1.170,95



ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΡΓΟ :

ΕΥΔΕ - ΜΕΔΕ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρθρο Τιμ. Αμοιβή

1. Εκθεση Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων

ΓΜΕ 1.3

Σ (Φ) = 200.000,00 χ 15% = 30.000,00

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2.1. Γεωλογική Χαρτογράφηση

ΓΛΕ 1

κ1 = 11.800 (κλίμακα 1:500)

Ε = 0,15 km2

A = κ1 * Ε0,6 = = 3.780,39

2.2. Γεωλογικές τομές & Διατομές

ΓΛΕ 3

κ2 = 1,36 (κλίμακα 1: 100)

μ = 800μ.

γ = 180μ. 

Δ = κ2 * μ + 3 * γ = 1.628,00

2.3. Προσδιορισμός ποιότητας πετρώματος

ΓΛΕ 7

RQD = 2,0 €/Μ = 100,00

Μ = 50μ.

2.4. Τεκτονικά Διαγράμματα - Δυνητικές Δοκιμές

ΓΛΕ 8

τ = 100 (σε 2 θέσεις έρευνας)

ΤΔ = 700 + (10*τ) = 1.700,00

2.5. Ταξινομήσεις βραχόμαζας

ΓΛΕ 9

Για 1 ταξινόμηση

ΤΒ = 1050 * 1 = 1.050,00

2.6. Τεύχος Γεωλογικής μελέτης 

ΓΛΕ 17

ΓΛΕ = 25% * Α = 8.258,39 Χ 25% = 5.423,10

2.7. Εισκόμιση - Αποκόμιση εξοπλισμού Γεωφυσικής

      έρευνας ΓΛΕ 19

ΟΜ = 500 + (2,7 * τ) = 2.120,00

τ = 500km

Σε μεταφορά



Από μεταφορά

Αρθρο Τιμ. Αμοιβή

2.8 Μετακίνηση συνεργείου εκτέλεσης

     Γεωφυσικών ερευνών ΓΛΕ 20

 35€/ώρα = Για 10 ώρες = 350,00

2.9 Εκτέλεση, επεξεργασία & παρουσίαση

     Γεωφυσικών ερευνών ΓΛΕ 21

μ = 1700μ.

β = 14*δ-0,43*μ-0,16

π = 13

δ = 20μ.

Α = μ * β * π = 25.287,89

2.10. Τεύχος Γεωφυσικής Εκθεσης

ΓΛΕ 22

Κ = 20% * Α = 5.551,58

Σύνολο αμοιβής Γεωλογικών εργασιών 46.990,96

2.11. Εκθεση Κοινής Γεωλογικής - Γεωτεχνικής

        Αξιολόγησης ΓΛΕ 18

ΓΛΕ = 10.974,68

ΓΤΑ = 30.000,00

Ε = (ΓΛΕ + ΓΤΑ) * 20% = 8.194,94

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 85.185,90

Απρόβλεπτα, Επικαιροποίηση τιμών μονάδος / στρογγύλευση 4.814,10

ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00



Ο.Λ.ΗΓ.  ΕΡΓΟ :

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

(Θαλάσσιες 5x30μ.)  (Θαλάσσιες 2x20μ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ

α/α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΤΙΜΟΛΟΓ. ΜΟΝΑΣ ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

τκ = 1,203 (Ευρώ)  

A. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

1 Εισκόμιση και αποκόμιση Γεωτρητικού

συγκροτήματος ΓΤΕ 1.1α τεμάχιο 1,0 8.518,00 8.518,00  

2 Εισκόμιση-Αποκόμιση πλωτών μέσων 

και προσωρινές κατασκευές συναρμο-   

λόγησης διατρητικού συγκροτήματος ΝΤ. 1 κ.α. 1 10.000,00 10.000,00

3 Μετακινήσεις και εγκατάσταση πλωτών

μέσων σε θέσεις γεωτρήσεως ή 

θέση ασφαλούς αγκυροβολίας Ν.Τ.2 ώρα 24 480,00 11.520,00

4 Απασχόληση πλωτών μέσων

για γεωτρήσεις ΝΤ. 3α ώρα 152 210,00 31.920,00

5 Σταλία πλωτού γεωτρητικού 

συγκροτήματος Ν.Τ.4 ώρες 8 370,00 2.960,00

Μετακίνηση γεωτρητικού 

συγκροτήματος ΓΤΕ 1.2 ώρες 20 102,255 2.045,10

Αργία γεωτρητικού συγκροτήματος ΓΤΕ 1.4 ώρες 8 102,255 818,04

6 Θαλάσσιες περιστροφικές γεωτρή-

σεις σε μαλακούς σχηματισμούς

α) μήκη 0 - 20μ.   (από Μ.Σ.Θ.) ΓΤΕ 1.5α μ.μ 45,00 324,81 14.616,45

β) μήκη 20 - 40 μ. (από Μ.Σ.Θ.) ΓΤΕ 1.5β μ.μ 75,00 366,31 27.473,25

γ) μήκη 40-60μ.    (από Μ.Σ.Θ.) ΓΤΕ 1.5γ μ.μ 406,01

7 Θαλάσσιες περιστροφικές γεωτρήσεις

σε αμμοχάλικα και κερματισμένους βράχους

α) μήκη 0 - 20μ.   (από Μ.Σ.Θ.) ΓΤΕ 1.6α μ.μ. 552,18

β) μήκη 20 - 40 μ. (από Μ.Σ.Θ.) ΓΤΕ 1.6β μ.μ. 35,00 620,75 21.726,25

γ) μήκη 40-60μ.    (από Μ.Σ.Θ.)  μ.μ 691,12

8 Θαλάσσιες περιστροφικές γεωτρήσεις

σε  βράχους

α) μήκη 0 - 20μ.   (από Μ.Σ.Θ.) ΓΤΕ 1.7α μ.μ. 454,73

β) μήκη 20 - 40 μ. (από Μ.Σ.Θ.) ΓΤΕ 1.7β μ.μ. 10,00 512,48 5.124,80

γ) μήκη 40-60μ.    (από Μ.Σ.Θ.) ΓΤΕ 1.7γ μ.μ 25 568,42 14.210,50

9 Αδιατάρακτο δείγμα ΓΤΕ 1.23 τεμ. 31 93,83 2.908,73

10 Φραγμοί σε μαλακούς σχηματισμούς

α) μήκη 0 -20μ. ΓΤΕ 1.17α τεμ. 20 97,44 1.948,80

β) μήκη 20 - 40 μ. ΓΤΕ 1.17β τεμ. 20 110,07 2.201,40

γ) μήκη 40 - 60μ.    ΓΤΕ 1.17γ τεμ. 122,71

11 Φραγμοί σε αμμοχάλικα

α) μήκη 0 -20μ. ΓΤΕ 1.18α τεμ. 166,01

β) μήκη 20 - 40 μ. ΓΤΕ 1.18β τεμ. 21 185,86  

γ) μήκη 40 - 60μ.    ΓΤΕ 1.18γ τεμ. 207,52

12 Δοκιμή διεισδύσεως (SPT) ΓΤΕ 1.49 τεμ. 76 79,40 6.034,40

164.025,72  

 B.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

23 Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγμά-

των εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές ΓΤΕ 2.1 τεμ. 24,00 15,64 375,36

24 Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους ΓΤΕ 2.2. τεμ. 24,00 12,03 288,72

25 Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους εδαφών ΓΤΕ 2.3. τεμ. 10,00 31,28 312,80

26 Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών ΓΤΕ 2.4 τεμ. 20,00 38,50 770,00

27 Προσδιορισμός ορίων Atterberg ΓΤΕ 2.5 τεμ. 24,00 46,92 1.126,08

28 Κοκκομετρική ανάλυση - ξηρή μέθοδος ΓΤΕ 2.6 τεμ. 24,00 46,92 1.126,08

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ.Φ.Α. ΔΥΤΙΚΑ 

………………………..



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ

α/α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΤΙΜΟΛΟΓ. ΜΟΝΑΣ ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

τκ = 1,203 (Ευρώ)  

29 Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο ΓΤΕ 2.8 τεμ. 10,00 68,57 685,70

30 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης ΓΤΕ 2.13 τεμ. 20,00 138,35 2.767,00

31 Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης ΓΤΕ 2.14 τεμ. 25 43,31 1.082,75

32 Τριαξονική δοκιμή χωρίς στερεοποίηση (UU) ΓΤΕ 2.15 τεμ. 24,00 75,79 1.818,96

33 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση (CUPP) ΓΤΕ 2.16 τεμ. 24 192,48 4.619,52

34 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση (CD) ΓΤΕ 2.17 τεμ. 12 261,05 3.132,60

35 Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεο-

ποίηση ΓΤΕ 2.18 τεμ. 12,00 51,73 620,76 18.726,33

Σε μεταφορά 182.752,05



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ

α/α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΤΙΜΟΛΟΓ. ΜΟΝΑΣ ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

τκ = 1,203 (Ευρώ)  

Από μεταφορά 182.752,05

Αθροισμα Α+Β = 182.752,05

Γ

15% Χ 224.854,25      = 27.412,81

27.412,81  

ΣΥΝΟΛΟ 210.164,86  

Δ.

Α=ΣΑi*β*τκ β=κ+μ/((Σαi/175)^1/3), κ=0,40  μ=8,0 β = 1,78

ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΥ - ΦΑΥ 587,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 210.751,86

Απρόβλεπτα 15% 31.612,78

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 242.364,64

Φ.Π.Α. 58.167,51

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 300.532,15

 ΣΑΥ-ΦΑΥ,    

Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών 

ερευνών,

Σ(Φ1) =(Α+Β) * 0,15 =
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