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1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)1 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών και 

μελετών στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή διδακτηρίου στην τκ Προμάχων». 

 

Οι απαιτούμενες μελέτες είναι η 

Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης διδακτηρίου στην τκ Προμάχων. 

 

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το διθέσιο νηπιαγωγείο Προμάχων είναι ένα παλιό κτίριο το οποίο δεν καλύπτει τα  κριτήρια 

καταλληλότητας που υπαγορεύει η δυναμικότητα σε μαθητές που φοιτούν ετησίως στο σχολείο., διότι 

ο αριθμός των φοιτούντων μικρών μαθητών είναι αυξημένος λόγω του ότι ο οικισμός είναι 

πολυπληθής και δυναμικός.  

Επιπλέον το κτίριο παρουσιάζει έντονα προβλήματα υγρασίας που έχουν καταστήσει το κτίριο 

ακατάλληλο για να λειτουργήσει ως νηπιαγωγείο και από το Μάρτιο του 2019 μεταστεγάστηκε στο 

γυμνάσιο Προμάχων.  

Ο δήμος Αλμωπίας, με παρεμβάσεις στο κτίριο προσπάθησε να το συντηρήσει και να κάνει δυνατή τη 

χρήση του από τους μικρούς μαθητές. 

Η ανέγερση νέου διδακτηρίου είναι επιβεβλημένη και ο δήμος Αλμωπίας, προχώρησε σε συνεργασία 

με τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ( ΚΤΥΠ ΑΕ) η οποία θα αναλάβει τη μελέτη και την κατασκευή του 

νέου σχολικού συγκροτήματος για τη στέγαση του νηπιαγωγείου Προμάχων. 

Με τη με αρ. 18/22-1-2018 απόφαση του ΔΣ παραχωρήθηκε η χρήση του  οικοπέδου που προορίζεται 

για την ανέγερση του νηπιαγωγείου, στις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τη μελέτη και κατασκευή του 

στην τκ Προμάχων. 

Επισημαίνεται ότι εν λόγω οικόπεδο έχει ήδη αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας 

και έχει προς τούτο συνταχθεί το από 28-11-2017 πρακτικό κατά το οποίο το ακίνητο κρίνεται 

«αναγκαίο και κατάλληλο για την ανέγερση του προαναφερομένου διδακτηρίου». 



2 

Για την εκπόνηση της μελέτης του διδακτηρίου απαιτείται  γεωτεχνική μελέτη για τη θεμελίωση του 

κτιρίου την οποία αδυνατεί να συντάξει η τεχνική υπηρεσία του δήμου Αλμωπίας λόγω έλλειψης 

υπαλλήλου  ειδικότητας γεωτεχνικού και κατάλληλου εξοπλισμού για την έρευνα πεδίου που 

απαιτείται για τη μελέτη. 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αύξηση του βαθμού ωριμότητας του έργου της ανέγερσης του 

διδακτηρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη κατάθεση φακέλου του εν λόγω έργου σε 

πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 . 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και τις 

τροποποιήσεις αυτού (ΦΕΚ 781Β, 18/06/2003 και ΦΕΚ 1154Β, 12/08/2003), το προαναφερόμενο κτίριο 

κατατάσσεται στην Κατηγορία Σπουδαιότητας Σ3 (εκπαιδευτικά κτίρια, κτίρια δημόσιων 

συναθροίσεων, αίθουσες αεροδρομίων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται πολλοί άνθρωποί 

κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου).  

Συνεπώς, για το εν λόγω κτίριο ανεξαρτήτως επιφάνειας κατόψεως θεμελίωσης, απαιτείται η εκτέλεση 

ικανού αριθμού ερευνητικών γεωτρήσεων ή και πενετρομετρήσεων. 

 

Κύριος του έργου και αναθέτουσα αρχή είναι ο δήμος Αλμωπίας  

 

Τα στοιχεία του Δήμου Αλμωπίας είναι: 

 Επωνυμία:δήμο; Αλμωπίας 

 Δ/νουσα Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 

 Δ/νση: πλ.Αγγελή Γάτσου, ΤΚ 58400 

  

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το οικόπεδο επί του οποίου θα ανεγερθεί το διδακτήριο καταλαμβάνει εμβαδό 1.207,75 τ.μ.  Το εν 

λόγω οικόπεδο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Προμάχων του δήμου Αλμωπίας με τους 

παρακάτω ισχύοντες όρους δόμησης: 

 

Μέγιστη επιφάνεια κάλυψης: 60% 

Μέγιστο ύψος: 7,50 μ. +2,00μ στέγη 

Συντελεστής δομήσεως : 0,80 

Βρίσκεται εντός του οικισμού Προμάχων, του δήμου Αλμωπίας Ν. Πέλλας και σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Φ.Ε.Κ. 405/12-09-2008 του ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) με χρήση Γενικής Κατοικίας, όπου επιτρέπονται οι 

χρήσεις Εκπαίδευσης.  Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι επιτρεπτή η χρήση νηπιαγωγείου στη 

συγκεκριμένη θέση. 

 

2.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την κατασκευή του νηπιαγωγείου και την πληρέστερη γνώση των ιδιαίτερων γεωλογικών και 

γεωτεχνικών συνθηκών εντός του επιλεγμένου οικοπέδου θα εκτελεστούν δύο (2) ερευνητικές 

γεωτρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις, θα ληφθούν δείγματα για την εκτέλεση δοκιμών εδαφομηχανικής 

και βραχομηχανικής εντός εργαστηρίου και επιπλέον θα εκπονηθεί η γεωτεχνική αξιολόγηση των 

γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου, καθώς και η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης του 

νέου κτιρίου. 
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Οι προβλεπόμενες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες περιγράφονται με λεπτομέρεια στο Τεύχος 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών και θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 

• Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές Έρευνες, 

Υπουργείο Δημοσίων Έργων / Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ1), ΦΕΚ 363Β/24-06-1983). 

• Προδιαγραφές Επιτόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε106-86), Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Γ.Γ.Δ.Ε./ Διεύθυνση 

Ερευνών Εδαφών (ΕΚ1), ΦΕΚ 955Β/31-12-1986). 

• Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86), Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Γ.Γ.Δ.Ε./ 

Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ1), ΦΕΚ 955Β/31-12-1986). 

• Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84), Υπουργείου Δημοσίων Έργων 

/ Διεύθυνση Ερευνών Εδαφών (ΕΚ1), ΦΕΚ 70Β/08-02-1958). 

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

• Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

 

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Οι γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες: 

1. Γεωτεχνικές Έρευνες νηπιαγωγείου Προμάχων. 

2. Γεωτεχνική Αξιολόγηση ερευνών υπαίθρου και εργαστηρίου. 

3. Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης νηπιαγωγείου Προμάχων. 

3.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες 

από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες. 

 

 

Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης Κτιριακών και άλλων Εγκαταστάσεων 

Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιρίων 

Αντικείμενο  της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης κτιρίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός του 

κατάλληλου τύπου και στάθμης θεμελίωσης για την εξασφάλιση της ευστάθειας της θεμελίωσης του 

κτιρίου και των γειτονικών κατασκευών και τον περιορισμό των καθιζήσεων (απολύτων και 

διαφορικών) μέσα στα ανεκτά όρια. Επίσης περιλαμβάνεται ο καθορισμός της γεωμετρίας 

προσωρινών/μόνιμων πρανών εκσκαφής και η πλήρης διαστασιολόγηση τυχόν απαιτούμενων έργων 

αντιστήριξης ή/και βελτίωσης. 

Περιεχόμενο Η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιρίου περιλαμβάνει (όχι περιοριστικά) τα 

ακόλουθα: 

(α) Δεδομένα, ιστορικό έργου, εντολές εργοδότη, ονόματα αυτών που συνέταξαν τη μελέτη και αυτών 

που την έλεγξαν. 

(β) Τεχνική περιγραφή του έργου και σύντομη περιγραφή των γεωλογικών γεωτεχνικών συνθηκών. 

(γ) Καθορισμός των ιδεατών γεωτεχνικών τομών του εδάφους στην έκταση της επιφάνειας θεμελίωσης 

και εκτίμηση των πιθανών μορφών αστοχιών και παραμορφώσεων με βάση την Έκθεση Αξιολόγησης 

Γεωτεχνικών Ερευνών. Στις τομές αποτυπώνεται η στρωματογραφία, οι τιμές σχεδιασμού των 

διαφόρων παραμέτρων (φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών) των στρώσεων, οι στάθμες του 

υπογείου νερού, οι στάθμες θεμελίωσης γειτονικών κατασκευών κ.τλ. 
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(δ) Eπισήμανση των κυρίων - κρίσιμων συνθηκών που πρέπει να τηρηθούν (ανεκτές παραμορφώσεις –

απόλυτες και διαφορικές-, επιτρεπτές επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής κ.λπ.). 

(ε) Διερεύνηση και περιγραφή πρόσφορων εναλλακτικών κατασκευαστικών λύσεων θεμελίωσης και 

πιθανής αντιστήριξης (προσωρινής ή μόνιμης) ή/και βελτίωσης μεταξύ των οποίων θα προτείνεται η 

βέλτιστη από τεχνικοοικονομική άποψη λύση. Θα καταγράφονται όλες οι οδηγίες και περιορισμοί που 

έχουν δοθεί από τον κύριο του έργου για την κατασκευή του έργου. 

(στ) Υπολογισμοί: 

• Υπολογισμοί φέρουσας ικανότητας θεμελίωσης (βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης) και 

σύγκριση της με το ασκούμενο φορτίο που προκύπτει από τη στατική ανάλυση. 

• Υπολογισμοί απολύτων καθιζήσεων (ελαστικών, λόγω στερεοποίησης κτλ) και της χρονικής τους 

εξέλιξης, εκτίμηση διαφορικών καθιζήσεων και σύγκρισή τους με τις αποδεκτές υποχωρήσεις. 

• Προσδιορισμό κατακόρυφου και οριζόντιου δείκτη εδάφους. 

• Αναλύσεις ευστάθειας του φυσικού πρανούς υπό το φορτίο του κτιρίου σε περίπτωση θεμελίωσης 

κτιρίου σε κεκλιμένο έδαφος για διάφορες συνθήκες φόρτισης. Αναλύσεις ευστάθειας και προτάσεις 

κλίσης πρανών εκσκαφής (προσωρινών και μόνιμων) για διάφορες συνθήκες φόρτισης. 

• Πλήρης διαστασιολόγηση έργων αντιστήριξης (μόνιμης ή προσωρινής), πιθανής ενίσχυσης πρανών 

εκσκαφής (π.χ. ηλώσεις) ή/και βελτίωσης του εδάφους (π.χ. χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα 

στραγγιστήρια, καταβιβασμός υπογείου υδάτων κτλ.) με αναφορά στις παραδοχές υπολογισμού και 

στον τρόπο ανάλυσης. 

Σε περίπτωση που οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται με χρήση προγράμματος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, το πρόγραμμα πρέπει να είναι αναγνωρισμένο, ενδεδειγμένο για την περίπτωση και να 

δίνονται τα βασικά σημεία της θεωρίας στην οποία βασίζεται ο τρόπος εισαγωγής των δεδομένων και 

εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Τα φύλλα δεδομένων/αποτελεσμάτων κάθε υπολογισμού 

επισυνάπτονται σε παραρτήματα. 

 (ζ) Πρόταση για τον τύπο, στάθμη και διαστάσεις της θεμελίωσης και περιγραφή της αλληλουχίας των 

εργασιών κατασκευής. 

(η) Σε περίπτωση έργων αντιστήριξης, ή ενίσχυσης-προστασίας πρανών εκσκαφής ή βελτίωσης 

εδάφους θεμελίωσης, περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της λύσης και της αλληλουχίας 

κατασκευής των παραπάνω έργων, καθορισμός των προδιαγραφών μεθόδων και υλικών, προβλέψεις 

του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου συμπεριφοράς της κατασκευής τόσο κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων όσο και μετά, αναφορά εφαρμοστέων κανονισμών, οδηγίες για μέτρα ασφάλειας 

κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρατηρήσεις και οδηγίες για την αποφυγή ή 

τον περιορισμό ενόχλησης στο περιβάλλον από την κατασκευή του έργου και τέλος αναλυτική 

προσμέτρηση όλων των εργασιών και προϋπολογισμός. 

(ια) Σχέδια: 

• Γενική Οριζοντιογραφία στην οποία απεικονίζεται η ευρύτερη περιοχή και η θέση του υπό μελέτη 

κτιρίου. 

• Oριζοντιογραφία σε κατάλληλη κλίμακα (1:100 ή μεγαλύτερη) στην οποία φαίνονται το ανάγλυφο 

του εδάφους, οι τυχόν υφιστάμενες εγκαταστάσεις και λοιπά επίγεια ή υπόγειων εμπόδια όπως 

προϋπάρχουν, η διάταξη της θεμελίωσης του κτιρίου, οι εκσκαφές και με κατάλληλο τρόπο τα τυχόν 

στοιχεία βελτίωσης του εδάφους. 

• Oριζοντιογραφία διάταξης προσωρινών έργων στην κλίμακα του προηγούμενου σχεδίου. 

• Γεωτεχνικές τομές στις δύο διευθύνσεις σε κατάλληλη κλίμακα (1:100 ή μεγαλύτερη) όπως 

προκύπτουν από την Έκθέση Αξιολόγησης όπου δείχνονται τα απαραίτητα γεωτεχνικά στοιχεία του 
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εδάφους (στρωματογραφία, ιδιότητες, στάθμη υπογείων υδάτων κτλ.) και με ακριβείς διαστάσεις, 

υψόμετρα (απόλυτα και σχετικά) κτλ. η στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου, οι στάθμες θεμελίωσης 

γειτονικών κατασκευών, η γραμμή φυσικού εδάφους, οι γραμμές εκσκαφής, εξυγιάνσεων και με 

ακριβή και κατάλληλο τρόπο τα τυχόν στοιχεία αντιστήριξης, ενίσχυσης-επένδυσης πρανούς ή/και 

βελτίωσης εδάφους. 

• Κατασκευαστικά σχέδια έργων βελτίωσης εδάφους (π.χ. κάτοψη με κάνναβο εφαρμογής βελτίωσης –

χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια, 

αντλήσεις κτλ.- και συντεταγμένες των κορυφών αυτού με ταυτόχρονη απεικόνιση των θέσεων 

εγκατάστασης οργάνων παρακολούθησης και αναγραφή επί του σχεδίου του προγράμματος 

παρακολούθησης αυτών, σχέδιο λεπτομερειών κτλ.). Συνοδεύονται από υπόμνημα με αναφορά και 

περιγραφή των υλικών, εργασιών και ελέγχων. 

• Κατασκευαστικά σχέδια έργων αντιστήριξης (κάτοψη-όψη-κατά μήκος τομή-διατομές-λεπτομέρειες-

ξυλότυποι-αναπτύγματα οπλισμών). 

 

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΤΚ ΠΡΟΜΑΧΩΝ» έχει υπολογιστεί με βάση την  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 Έγκριση Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και την 

ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02-08-2017 Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017. 

 Ο συντελεστής τκ του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019 

είναι 1,218 βάσει της Εγκυκλίου 3 (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19-3-2019, ΑΔΑ:ΩΜΦΕ465ΧΘΞ-113) 

του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζονται τα άρθρα: 

1.Κεφάλαιο Θ: Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου- Εργαστηριακές δοκιμές 

1.1 Άρθρο ΓΤΕ.1 Εργασίες Υπαίθρου 

1.2 Άρθρο ΓΤΕ.2 Εργαστηριακές Δοκιμές 

2. Κεφάλαιο Ι:Γεωτεχνικές Μελέτες 

2.1 Άρθρο ΓΜΕ.1 Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση   Γεωτεχνικών Ερευνών,  

1.3 Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών 

2.2 Άρθρο ΓΜΕ.2 παρ. 2.3 Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων 

    
Πίνακας 1: Διαμόρφωση προεκτιμώμενης αμοιβής γεωτεχνικών ερευνών 

 
Α/
Α 

Άρθρο Περιγραφή 
Μον
άδα 

Επιμέρους 
άρθρα 

Τιμή μονάδας € 
Ποσότητ

α 
Δαπάνη € 

Αρθρο ΓΤΕ.1 Εργασίες υπαίθρου 

1 ΓΤΕ 
1.1. 

Εισκόμιση και 
αποκόμιση γεωτρητικού 

συγκροτήματος 

Τεμ. α. οδική 
μεταφορά 
(Τ= 10χλμ) 

1300.00+(7,5*Τ)= 
1300,00+(7,5*20)=137

5,00 

1 1.375,00 

2 ΓΤΕ 
1.2. 

Μετακίνηση 
γεωτρητικού 

συγκροτήματος από τη 
θέση γεωτρήσεως σε 

ώρα  85 4 340,00 
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άλλη θέση (Άρθρο 2.2 
Τεχνικών 

Προδιαγραφών) 

3 ΓΤΕ 
1.5. 

Περιστροφικές 
γεωτρήσεις σε 

σχηματισμούς αργίλων, 
ιλύος, άμμου, βράχων 
σκληρότητας μέχρι και 

4ΜΟΗS κλπ. 

μ.μ. α. 0-20μ. 180 4 720,00 

4 ΓΤΕ 
1.19. 

Δειγματοληψία εν ξηρώ 
(φραγμός) σε μέτρο 

μήκους περιστροφικής 
γεώτρησης του άρθρου 

ΓΤΕ 1.1.5 

μ.μ α. 0-20μ. 54 4 216,00 

5 ΓΤΕ 
1.49 

Δοκιμή διεισδύσεως 
(STANDARD 

PENETRATION TEST) 

Τεμ.  44 2 88,00 

Σύνολο Α Εργασίες υπαίθρου 2.739,00 

Άρθρο ΓΤΕ.2 Εργαστηριακές Δοκιμές 

6 ΓΤΕ.2.
1 

Προπαρασκευή  σε ξηρή 
κατάσταση δειγμάτων 

εδάφους για 
εργαστηριακές δοκιμές 

ώρα  13 6 78,00 

7 ΓΤΕ2.3 Προσδιορισμός 
φαινομένου βάρους 
συνεκτικών υλικών 

Τεμ.  26 4 104,00 

8 ΓΤΕ2.5 Προοσδιορισμός ορίου 
υδαρότητας, ορίου 
πλαστικότητας και 

δείκτη πλαστικότητας 

Τεμ.  39 4 156,00 

9 ΓΤΕ2.6 Προσδιορισμός 
κοκκομετρικής 

αναλύσεως 
λεπτόκοκκων και 

χονδρόκοκκων,αδρανών 
υλικών 

Τεμ.  39 4 156,00 

10 ΓΤΕ 
2.14 

Δοκιμή ανεμπόδιστης 
θλίψης 

τεμ.  36 2 72,00 

Σύνολο Β Εργαστηριακές δομές 566,00 

        Άθροισμα Α+Β= 3.305,00 

Για τκ=1,218 η αμοιβή των γεωτεχνικών ερευνών είναι Γ=τκ χ (Α+Β)  

Σύνολο αμοιβής  γεωτεχνικών ερευνών Γ= 4.025,49€ 

 

Πίνακας 2: Υπολογισμός προεκτιμώμενης αμοιβής γεωτεχνικών μελετών 

Άρθρο ΓΜΕ.1 Προγραμματισμός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών 

Άρθρο Περιγραφή Τύπος Αμοιβή 

ΓΜΕ.1.3 Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών 

και Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών 

Ερευνών 

Σ(Φ)=15%*Γ(€) 15%*4.025,49=603,82€ 
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Άρθρο ΓΜΕ.2 Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων 

η αμοιβή της γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης κτιρίου καθορίζεται από τον τύπο: 

Σ(Φ) = 120*Β*Δ*Θ*Ε0,55 *τκ (€) 

όπου Ε= εμβαδόν κάτοψης θεμελίωσης κτιρίου (m2) και: 

Β = συντελεστής βελτίωσης ανάλογα με την απαίτηση βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης και του 
είδους αυτής 

Δ = συντελεστής εδάφους θεμελίωσης ανάλογα με την κατηγορία αυτού κατά ΕΑΚ 2000 

Θ = συντελεστής θεμελίωσης ανάλογα με τον τύπο ης θεμελίωσης 

Οι παραπάνω συντελεστές λαμβάνονται όπως παρακάτω: 

Β = 1,0 εάν δεν απαιτείται βελτίωση του εδάφους (εκτόςεξυγίανσης) 

Β = 1,2 εάν απαιτείται βελτίωση του εδάφους με σχετικά απλές μεθόδους (όπλιση με γεωσυνθετικά 

φύλλα, φυσικοχημικές μέθοδοι ή συνδυασμό αυτών) 

Β = 1,5 εάν απαιτείται βελτίωση του εδάφους με μία από τις παρακάτω μεθόδους ή συνδυασμό αυτών: 

προφόρτιση, δυναμική ή δονητική συμπύκνωση, χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια, jet 

grouting, καταβιβασμό υπογείου ορίζοντα 

Δ = 1,0 για έδαφος κατηγορίας Α, Β 

Δ = 1,8 για έδαφος κατηγορίας Γ, Δ, Χ 

Θ = 1,0 για επιφανειακή θεμελίωση 

Θ = 1,4 για βαθιά θεμελίωση 

Πίνακας 3: Διαμόρφωση προεκτιμώμενης αμοιβής γεωτεχνικήςς μελέτης θεμελίωσης κτιρίου 

Ε Β Δ Θ τκ 

725τμ 1,00 1,00 1,00 1,218 

Σ(Φ) =120*Β*Δ*Θ*Ε0,55 *τκ =5.470,34 €  

 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή προκύπτει ως το άθροισμα των επιμέρους προεκτιμώμενων 

αμοιβών (εργασιών γεωτεχνικών ερευνών και μελετών). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 8α 

του αρ. 53 του Ν.4412/2016  επιβάλλεται η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό απρόβλεπτων δαπανών 

ίσων με το 15%  της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Πίνακας 4: Υπολογισμός συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής γεωτεχνικών ερευνών και μελετών 

Σύνολο αμοιβών γεωτεχνικών ερευνών και μελετών Σ(Φ) 

Αμοιβή γεωτεχνικών ερευνών  (εργασίες υπαίθρου & 

εργαστηριακές δοκιμές) 

4.025,49 
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Αμοιβή μελετών (έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών, 

γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης κτιρίων)    

603,82 

Αμοιβή μελετών (μελέτης θεμελίωσης κτιρίου) 5.470,34 

Σύνολο αμοιβών γεωτεχνικών ερευνών και μελετών Σ(Φ) 10.099,65  

Απρόβλεπτα 15% 1.514,95 

Σύνολο 11.614,60 

ΦΠΑ 24% 2.787,50 

Αμοιβή γεωτεχνικής μελέτης 14.402,11 

 

Αριδαία  19/07/2019 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   

                                          

 Χριστοπούλου Μαρία                                                   
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                      
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

 

 

Παπαδοπούλου Σαπφώ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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