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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
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CPV: 71335000-5 
 
 

 

ΔΗΜΟΣ: Βέροιας  
ΜΕΛΕΤΗ: Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς –  
                    Παλατιτσίων. (Γεωτεχνική)  
 
       
 
                            

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Άρθρο ΓΕΝ.2 Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147 Α’), 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 προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία 

έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη 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 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον 

επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που αναμορφώθηκε σε 

87,79 και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών. 

Για τις αμοιβές των προκηρύξεων που εγκρίνονται μετά τις 20 -3-2019, ο συντελεστής (τκ) έχει 

τιμή (τκ) = 1,218. 

 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

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 Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 101-

83), ΦΕΚ 363/24-6-1983 
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 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 

 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. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΤΕ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΑΡΘΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

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)]

*τκ  
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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*τκ  

ΓΤΕ.1.3 Προμήθεια νερού για τις ανάγκες της 
γεωτρήσεως (άρθρο 2.3 Τεχνικών 
Προδιαγραφών) 

    

  

ΓΤΕ.1.3.3 Βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς νερού     

  Για την ημερήσια δαπάνη βυτιοφόρου 
οχήματος προμήθειας νερού (Άρθρο 
2.3.4. Τεχνικών προδιαγραφών)  

  

ημ. 

  

390 *τκ 

  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*τκ 

 

μ.μ. 

 

β. 20-40 μ.              203*τκ 

  Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός)     
  

ΓΤΕ.1.17 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε 
γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5 

  Βάθη 
  

  Πρόσθετη αποζημίωση για τη λήψη 
ενός δείγματος εν ξηρώ (φραγμός) σε 

                          
54*τκ 
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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. 

τεμ β. 20-40 μ.                   61*τκ 

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 *τκ 

  Διάνοιξη οδών προσπέλασης       

ΓΤΕ.1.38 Διάνοιξη 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*τκ 

ΓΤΕ.1.38 Διάνοιξη 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*τκ 

  Επιτόπου δοκιμές        

ΓΤΕ.1.49 Δοκιμή 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*τκ 
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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 
Δοκιμές Εδαφομηχανικής". Η εισκόμιση 
και αποκόμιση του  εξοπλισμού και 
προσωπικού δεν αποζημιώνεται 
ιδιαιτέρως διότι εκτελείται στα πλαίσια 
της εισκομίσεως και αποκομίσεως του 
γεωτρύπανου. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δοκ 

  

 184*τκ 

Άρθρο ΓΤΕ.2  Εργαστηριακές Δοκιμές  

  Δοκιμές 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 
Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ASTMD421-
D2217). 

  

 

 

 

 

τεμ 

  

 

 

 

                                                                          
13*τκ 

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 Δοκιμών Εδαφομηχανικής 
(ASTMD2216-90). 

 

 

 

τεμ 

  

10*τκ  
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ΓΤΕ.2.5 Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου 
πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας 

   
 

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 Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής (ASTM D4318). 

  

 

 

 

τεμ 

  

39*τκ  

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 Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής (ASTM C136, C117).  

  

 

 

 

τεμ 

  

39*τκ  

  Δοκιμές 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 Δοκιμών Εδαφομηχανικής 
(ASTM D1557-D698) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

τεμ 

  

 

 

                        
60*τκ 
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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 Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής (ASTMD1833). Η τιμή της 
δοκιμής PROCTOR πληρώνεται ιδιαιτέρως 
σύμφωνα με το άρθρο ΓΤΕ.2.11 

 

 

 

 

 

 

 

τεμ 

  

142*τκ  

 
 

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 (Διάδρομοι, τροχόδρομοι, Δάπεδα 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, 
Δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, Αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπόγειοι και 
υποβρύχιοι, Δεξαμενές 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 (ΧΔΑ) (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 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 
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 Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86) και επί Τόπου Δοκιμών 
Εδαφομηχανικής (Ε106-86), ΦΕΚ 955 Β/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 

 

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. 

 

 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 



10 
 

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 Γεωτεχνικών 
Ερευνών συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή της Έκθεσης Αξιολόγησης  Γεωτεχνικών 
Ερευνών. 

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 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 
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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. 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 
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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  

Σ(Φ)= 15%*Γ *τκ  (€) 

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 €. 
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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.  

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) Δεδομένα, 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.  

(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) Διερεύνηση 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 
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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. 

 

Αμοιβή Η αμοιβή της προμελέτης αποκατάστασης και σταθεροποίησης κατολίσθησης 

καθορίζεται από τον τύπο:  

Σ (Φ) = 500*Ε0,35 *τκ (€) 

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) Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Δεδομένα, 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 
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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.  

(β) Τεύχος 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 
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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 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 *τκ (€) 

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  

αμοιβής στον παρόντα κανονισμό (π.χ. μικροσήραγγες) και η οποία θα 
υπολογίζεται με εκτίμηση των ανθρωποημερών απασχόλησης γεωτεχνικού 
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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 €. 

Οι τιμές ανά άρθρο αναγράφονται στο τεύχος Προεκτιμώμενης αμοιβής για την 
μελέτη – Προϋπολογισμός.   

 

 

 
Βέροια, 27 - 03 -2019 

Ο Συντάξας 
Βέροια, 27 - 03 -2019 

Η  Προϊσταμένη 
Τμήματος Τεχνικού – Συντήρησης Έργων 

 
 

 
Ιορδάνης Κηριμκιρίδης 
Γεωλόγος Μηχανικός 

 
 

 
Μαρία Τριχοπούλου  

Πολιτικός    Μηχανικός 
 

 

Βέροια, 27 - 03 -2019 
Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός 

 


