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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 

Πληρ.: Ειρ. Ταµπάκη, Αλ. Λασπιάς 
Τηλ.: 2132010728 / 2132010738 
ΦΑΞ: 2107292621 
email: texniki@kessariani.gr 
 

 
 
 
 
Αντικείµενο: Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και 
Αντιστήριξης Κτιρίου ΚΗΦΗ. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:   13.300,00 € 
Κ.Α. 2017: 15.7411.0023 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο της Σύµβασης. 
 
Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  αφορά τον καθορισµό των όρων και των 
υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων µερών για την εκπόνηση των επικαιροποιηµένων γεωτεχνικών 
µελετών ως προς τις παρεµβάσεις  που απαιτούνται µε σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο 
Ηµερήσιας Φροντίδας Κοινωνικής Πρόνοιας ∆ήµου Καισαριανής». Η εν λόγω Πράξη είναι 
ενταγµένη σε χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής συνολικού προϋπολογισµού 
2.103.761,00€ (µε Φ.Π.Α.) και φέρει κωδικό χρηµατοδότησης Περιφέρειας Αττικής ΚΑΕ 
9723.01.006. 

Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου των ανατεθεισών Μελετών θα γίνεται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Καισαριανής που είναι και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Αυτή στα πλαίσια 
των αρµοδιοτήτων της µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό που θα ορίσει, θα παρακολουθεί 
συστηµατικά και θα ελέγχει την εφαρµογή της Σύµβασης και των Συµβατικών Υποχρεώσεων 
του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο και στοιχεία της Μελέτης. 
 
Ειδικότερα απαιτείται να γίνει επικαιροποίηση της υφιστάµενης γεωτεχνικής µελέτης και 
επιβεβαίωση της εγκεκριµένης στατικής µελέτης ως ακριβώς περιγράφεται στην Τεχνική 
Έκθεση της Μελέτης.  
Θα εκπονηθούν:  
Α. Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης & Αντιστήριξης κτιρίου ΚΗΦΗ που θα περιλαµβάνει: 

1. Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης (µε βάση τον Ευρωκώδικα 7). Θα γίνουν 2 
δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις βάθους 15µ έκαστη. Θα παραχθεί έκθεση Παρουσίασης 
Πεπραγµένων Γεωτεχνικών Ερευνών και Τεύχος Αξιολόγησης. 

2. Γεωτεχνική Μελέτη Αντιστήριξης όµορων Κτιρίων. (Θα µελετηθούν υπολογισµοί ευστάθειας 
πρανών και τυπικών διατοµών αντιστήριξης). 

Σε αυτό το στάδιο µελέτης θα συνταχθούν και παραδοθούν τα ακόλουθα Γεωτεχνικά Τεύχη:  
• Έκθεση Παρουσίασης Πεπραγµένων Γεωτεχνικών Εργασιών και Ερευνών.  

Στην εν λόγω έκθεση θα περιλαµβάνεται η παρουσίαση των γεωτεχνικών ερευνών, των 
γεωτρήσεων και των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών δοκιµών κατάλληλα πινακοποιηµένων.  

• Τεύχος Αξιολόγησης των Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελέτης Θεµελίωσης  
• Υπολογισµός αναµενόµενων καθιζήσεων  
• Επισήµανση τυχόν γεωτεχνικού κινδύνου (π.χ. ύπαρξη ρήγµατος, αναµενόµενη υψηλή 

Στάθµη Υδροφόρου Ορίζοντα, σαθρά ή ιδιαίτερα συµπιεστά υλικά έδρασης της θεµελίωσης, 
αναµενόµενες υψηλές καθιζήσεις κτλ.) και προτάσεις τυχόν ανάγκης περαιτέρω 
διερεύνησης του και αντιµετώπισης του.  

• Σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων σχεδίων (οριζοντιογραφίες, γεωτεχνική µηκοτοµή 
και εγκάρσιες γεωτεχνικές τοµές).  

• Έλεγχος και επιβεβαίωση γεωτεχνικών παραδοχών Στατικής Μελέτης και 
προτάσεων της σχετικά µε τον κατάλληλο τύπο θεµελίωσης.  
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Β) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
Με βάση όλα τα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων Γεωερευνητικών Εργασιών πεδίου και 
Εργαστηρίου και την αξιολόγηση τους θα εκπονηθεί η µελέτη Ευστάθειας Πρανών και 
Αντιστήριξης,  
Θα εκτελεστούν υπολογισµοί Ευστάθειας Πρανών και Ευστάθειας και Αντιστήριξης µε 
κατάλληλα Γεωτεχνικά Προγράµµατα. 
Θα σχεδιαστούν τυπικές διατοµές αντιστήριξης (εφόσον απαιτείται).  
Θα εκπονηθούν και τα τεύχη δηµοπράτησης εργασιών αντιστήριξης (εφόσον απαιτηθεί). 
 
ΑΡΘΡΟ 3: Ισχύουσες ∆ιατάξεις. 

 
Για την εκτέλεση των όρων της Σύµβασης και την Σύνταξη της Μελέτης ισχύουν οι κάτωθι 
διατάξεις:  

1. Ο Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
2. Ο Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’114), «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»  και 

ειδικότερα το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.3536/07 
(Φ.Ε.Κ. Α’42/07). 

3. Το άρθρο 72, παρ. δ του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

4. Ο N.3316/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’42/05), «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016. 

5. Το Π.∆. 138/2009 (Φ.Ε.Κ. Α’185') «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών». 
6. Το άρθρο 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’157) 
7. Την εγκύκλιο 5 της 15-2-2016 µε Αρ.Πρωτ. ∆ΝΣα/οικ 10757/ΦΝ 439.6 για την 

αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµούµενων  Αµοιβών  
Μελετών  και Υπηρεσιών για  το  έτος  2016. 

8. Η τεχνική έκθεση. 
 
και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας 
υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την 
εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: Αµοιβή της Μελέτης-Τρόπος πληρωµής. 
Κατά συνέπεια η αµοιβή της σύνταξης µελέτης, καθορίζεται στο συνολικό ποσό των 10.725,81 €  
χωρίς την αναλογούσα δαπάνη ΦΠΑ 24% που αντιστοιχεί σε ποσό 2.574,19 € και βαρύνει τον 
Εργοδότη.  
Για την υλοποίηση των πιο πάνω µελετών µέσω συνοπτικού διαγωνισµού εκπόνησής τους σε 
στάδιο µελέτης εφαρµογής σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί µελετών και δηµοσίων 
συµβάσεων, δηλαδή: 

Τµήµα 1: Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης ΚΗΦΗ  
Τµήµα 2: Γεωτεχνική Μελέτη Αντιστήριξης όµορων Κτιρίων ΚΗΦΗ (Συµπεριλαµβάνονται και τα 
τεύχη δηµοπράτησης εργασιών αντιστήριξης εφόσον απαιτηθούν) και µε βάση την Εγκύκλιο 5 / 15-
2-2016 / ∆ΝΣα/οικ 10757/ΦΝ439.6 του Υπουργείου Υποδοµών για την: 
 
Κατηγορία Α 21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες. 
Α’ Τάξη : προεκτιµώµενη αµοιβή κατηγορίας 48.120,00€ 
Ήτοι: 
48.120€*30%= 14.436,00€ > 13.300€ (Προϋπολογισµός ∆ήµου Καισαριανής) 
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Για την Γεωτεχνική µελέτη κατηγορίας (Α21), προεκτιµούµενης αµοιβής 13.300,00€  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου 
Α’ τάξης. 

 
Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του Μελετητή για την εν λόγω Μελέτη, οι 
κάθε είδους δαπάνες για την πλήρη εκπόνησή της, για γενικά έξοδα, οι φόροι που αναλογούν 
και κάθε νόµιµη εισφορά που αναλογεί και ισχύει την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. 
Η αµοιβή θα καταβληθεί µε την παραλαβή και έγκριση της Μελέτης, από το αρµόδιο όργανο. 
Ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει την Μελέτη σύµφωνα µε τις Ισχύουσες ∆ιατάξεις, 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και τη 
σύµβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ∆ιαδικασία υποβολής προσφορών-ανάθεσης.  
 
Η κάθε οικονοµική προσφορά θα υποβάλλεται ενιαία από µελετητές των αντιστοίχων 
κατηγοριών µελετών και θα αφορά το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού 
ποσού των αµοιβών της µελέτης. Η οικονοµική προσφορά και τα λοιπά στοιχεία των 
υποψήφιων µελετητών (άρθρο 8 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) θα 
περιέχονται σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο 
του ∆ήµου Καισαριανής, Βρυούλων 125 & Κλαζοµενών, Καισαριανή ΤΚ 16121, µέχρι την 
καταληκτική ηµεροµηνία. 
 

Η ανάθεση για την εκπόνηση της µελέτης θα γίνει στην πλέον οικονοµικότερη 
(κριτήριο ανάθεση η χαµηλότερη τιµή) προσφορά που θα κατατεθεί εντός της 
παραπάνω ορισµένης προθεσµίας στο σφραγισµένο έντυπο που θα χορηγηθεί από 
την Τεχνική Υπηρεσία (επί ποινή αποκλεισµού). 

 
Προσφορές που θα κατατεθούν πέραν της ηµέρας και ώρας του συνοπτικού διαγωνισµού 
θεωρούνται άκυρες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
 
Η ανάθεση της µελέτης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 6 του 

Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α), «∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
 

ΑΡΘΡΟ 6: Υποχρεώσεις - ευθύνες Αναδόχου προς την αναθέτουσα Αρχή. 
 
• Μεθοδολογία. 
Το αντικείµενο της Σύµβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. 
• Χρόνος Ισχύος Σύµβασης. 
Η σύµβαση µεταξύ των συµβαλλόµενων έχει έναρξη ισχύος από την ηµεροµηνία υπογραφής 
της σύµβασης και λήξη µε την οριστική έγκριση των µελετών από την ΤΥ του ∆ήµου. 
• Παραδοτέα. 
Παράδοση του «Φακέλου µελέτης» µε όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα που συνοδεύουν τη 
µελέτη, θα πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα έξι (6) ηµερολογιακών εβδοµάδων από 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η µελέτη θεωρείται ότι περαιώθηκε όταν τα παραδοτέα 
που περιέχονται σε αυτή λάβουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός 
περιπτώσεων που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητά του µελετητή. Οι όποιες αδειοδοτήσεις θα 
διεκπεραιωθούν εν συνεχεία των 6 εβδοµάδων µε ευθύνη του Μελετητή, κατόπιν παροχής των 
απαιτούµενων στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Τα παραδοτέα των µελετών που θα εκπονηθούν στο στάδιο της µελέτης εφαρµογής θα είναι 
κατ’ ελάχιστο: 
 
Α. Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης & Αντιστήριξης κτιρίου ΚΗΦΗ που θα περιλαµβάνει: 
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• Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης (µε βάση τον Ευρωκώδικα 7). Θα γίνουν 2 
δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις βάθους 15µ έκαστη. Θα παραχθεί έκθεση Παρουσίασης 
Πεπραγµένων Γεωτεχνικών Ερευνών και Τεύχος Αξιολόγησης. 

• Γεωτεχνική Μελέτη Αντιστήριξης όµορων Κτιρίων. (Θα µελετηθούν υπολογισµοί ευστάθειας 
πρανών και τυπικών διατοµών αντιστήριξης). 

 
Συγκεκριµένα: 
Προσδιορισµός των φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών των στρωµατογραφικών οριζόντων 
του υπεδάφους του νέου κτιρίου και επιβεβαίωση των παραδοχών της υφιστάµενης Στατικής 
Μελέτης. 
Η γεωτεχνική µελέτη θα εκτελεστεί βάσει του Ευρωκώδικα 7, και θα περιλαµβάνει την εκτέλεση των 
ερευνητικών εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου, την επίβλεψή τους από έµπειρο γεωτεχνικό του 
Αναδόχου, την παρουσίαση σε τεύχος και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των γεωτεχνικών 
και εργαστηριακών ερευνών και δοκιµών. 
Ειδικά θα πρέπει να γίνει και µακροσκοπικός έλεγχος των όµορων κτισµάτων για πιθανές ενδείξεις 
γεωτεχνικών προβληµάτων όπως καθιζήσεων, ασταθειών, κλπ ώστε αν διαπιστωθούν να ληφθούν 
υπόψην κατά την γεωτεχνική έρευνα πεδίου και πριν την έναρξη εκτέλεσης των δειγµατοληπτικών 
γεωτρήσεων.   
 
∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις: 
Εκτέλεση 2 περιστροφικών δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων βάθους έκαστης 15µ (συνολικό 
βάθος 30µ). 
 
Για την εκτέλεση τους θα χρειαστεί να πραγµατοποιηθούν από τον Ανάδοχο τα ακόλουθα:  
Εισκόµιση του κατάλληλου γεωτρητικού και λοιπού εξοπλισµού και όλων των απαιτούµενων 
υλικών στο εργοτάξιο. Ο γεωτρητικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί να είναι ο κατάλληλος για 
τα υλικά του υπεδάφους της περιοχής όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί το νέο κτίριο και 
συνεπώς θα απαιτηθεί κυρίως η χρήση εξοπλισµού για δειγµατοληψία βραχωδών, ηµιβραχωδών 
και εδαφικών σχηµατισµών.  
∆ιασφάλιση προµήθειας νερού.  
Εγκατάσταση και έλεγχος λειτουργίας. Τα κοπτικά και οι δειγµατολήπτες που θα χρησιµοποιηθούν 
στις γεωτρήσεις θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό ποσοστό πυρηνοληψίας, 
αδιατάρακτα δείγµατα και φραγµοί (δηλαδή δειγµατοληψία µε διακοπή της παροχής νερού ώστε το 
εδαφικό δείγµα να µην αποπλένεται).  
Στους βραχώδεις σχηµατισµούς θα γίνει χρήση αδαµαντοκορώνας και συνεχής δειγµατοληψία µε 
διπλή καροταρία και θα καταγράφεται το ποσοστό πυρηνοληψίας και το RQD (Rock Quality 
Designation) που είναι δείκτης της ποιότητας της βραχόµαζας.  
Έλεγχος για τυχόν διέλευση καλωδίων υπέργειων ή υπόγειων τάσης, ή δικτύων Οργανισµών 
Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.)  
Εκτέλεση των δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων µε υδραυλικό περιστροφικά γεωτρύπανο, µε συνεχή 
περιστροφική δειγµατοληψία µε κατάλληλους δειγµατολήπτες αδιατάρακτων εδαφικών δειγµάτων 
τύπου Shelby όπου απαιτείται, ή για συνεκτικά ηµιβραχώδη δείγµατα, δειγµατολήπτη διαιρετού 
τύπου, ή τέλος για βραχώδη δείγµατα χρήση αδαµαντοκορώνας τριών βαθµίδων. Θα ληφθούν 
ηµιδιαταραγµένα ή ακόµα και αδιατάρακτα εδαφικά δείγµατα από τους αντιπροσωπευτικούς 
γεωτεχνικούς ορίζοντες του υπεδάφους.  
Όλες οι εργασίες πεδίου θα κατευθύνονται και επιβλέπονται από ειδικευµένο γεωλόγο – γεωτεχνικό 
του Αναδόχου µε εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο.  
Καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών υπαίθρου, θα γίνεται συνεχής συντήρηση του γεωτρητικού 
εξοπλισµού, προκειµένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του.  
Η δειγµατοληψία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22475-1, µε φραγµούς και 
λήψη ηµιδιαταραγµένων και αντιπροσωπευτικών δειγµάτων από κάθε αλλαγή στρώσης του 
υπεδάφους, επί τόπου δοκιµές πρότυπης διείσδυσης SPT ανά 1,5 µ. έως 2,0 µ. σε όλους τους 
εδαφικούς ορίζοντες σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22476-3, µέτρηση της Στάθµης του 
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Υπογείου Υδροφόρου Ορίζοντα (Σ.Υ.Υ.Ο.) µε εγκατάσταση πιεζόµετρων ανοιχτού τύπου και στις 
δύο γεωτρήσεις (stand pipe piezometers) εφόσον στο βάθος της γεωτεχνικής έρευνας (- 15 µ.) 
συναντηθεί Υδροφόρος Ορίζοντας και εργαστηριακές δοκιµές που θα εκτελεστούν επί 
αντιπροσωπευτικών εδαφικών και βραχωδών δειγµάτων που θα ληφθούν κατά την φάση των 
γεωτρήσεων.  
 
Τα δείγµατα εδάφους – βράχου που θα λαµβάνονται, θα σηµαίνονται κατάλληλα, θα περιγράφονται 
αναλυτικά, θα φωτογραφίζονται, θα προφυλάσσονται εντός νάιλον µεµβράνης ή 
ακόµα και θα στεγανοποιούνται εντός παραφίνης και θα τοποθετούνται, προς φύλαξη, εντός 
ξυλοκιβωτίων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ EN 
ISO 22475-1). Τα δείγµατα θα φυλάσσονται πλησίον της γεώτρησης µέχρι την µεταφορά τους στο 
εργαστήριο ώστε να µπορούν να επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία ανά πάσα στιγµή το επιθυµεί.  
Καθ΄ όλη την διάρκεια των επί τόπου ερευνών θα συντάσσεται ηµερολόγιο του έργου, ηµερήσιο 
δελτίο γεωτρύπανου από τον επικεφαλής Γεωλόγο – Γεωτεχνικό του Αναδόχου.  
Η µεταφορά των κιβωτίων µε τα δείγµατα στο εργαστήριο, θα πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση κάθε δειγµατοληπτικής γεώτρησης.  
Θα υπάρχει συνεχής επαφή µε τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας και ενηµέρωσή τους για τα 
αποτελέσµατα, ώστε να είναι άµεσα δυνατή η όποια αναπροσαρµογή του προγράµµατος των 
ερευνών απαιτηθεί.  
Εκτέλεση Εργαστηριακών ∆οκιµών  
Το εργαστήριο στο οποίο θα εκτελεστούν οι εργαστηριακές δοκιµές θα είναι εγκεκριµένο από το 
ΚΕ∆Ε και ΕΣΥ∆ (Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
17025, αλλά πέραν αυτού θα έχει τον απαραίτητο αριθµό οργάνων ώστε οι δοκιµές να γίνουν 
σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες Προδιαγραφές, και εντός του χρονοδιαγράµµατος µελέτης.  
Θα πραγµατοποιηθεί προταξινόµηση των δειγµάτων των γεωτρήσεων και σύνταξη προγράµµατος 
εργαστηριακών δοκιµών ανά γεώτρηση, εκ παραλλήλου µε την εκτέλεση της. Το πρόγραµµα αυτό 
θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι δοκιµές θα εκτελεστούν επί 
αντιπροσωπευτικών δειγµάτων, αδιατάρακτων ή φραγµού. Ενδεικτικά και ποιοτικά αναφέρονται οι 
ακόλουθες δοκιµές οι οποίες κατά περίπτωση θα απαιτηθούν επί αντιπροσωπευτικών εδαφικών 
ή/και βραχωδών δειγµάτων:  
 
∆οκιµές κατάταξης εδαφικών δειγµάτων  

1. Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση δειγµάτων για εργαστηριακές δοκιµές  
2. Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας εδάφους  
3. Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους συνεκτικών υλικών  
4. Προσδιορισµός ειδικού βάρους εδαφών  
5. Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας και δείκτη πλαστικότητας (όρια 

Atterberg)  
6. Κοκκοµετρική ανάλυση µε αραιόµετρο  
7. Προσδιορισµός κοκκοµετρικής αναλύσεως λεπτόκοκκων και χονδρόκοκκων, αδρανών 

υλικών  
 
∆οκιµές εδαφοµηχανικής.  

1. ∆οκιµή µονοδιάστατης στερεοποιήσεως, µε µέτρηση τάσης διόγκωσης εάν παρουσιασθεί 
αναγκαιότητα  

2. ∆οκιµές ανεµπόδιστης θλίψης  
3. ∆οκιµές άµεσης ή βραδείας διάτµησης  
4. Τριαξονική δοκιµή σε συνεκτικά εδάφη χωρίς στερεοποίηση και µέτρηση πιέσεως πόρων 

(UU)  
5. Τριαξονική δοκιµή µε στερεοποίηση πιέσεως πόρων (CUPP)  

 
∆οκιµές βραχοµηχανικής επί βραχωδών δειγµάτων.  

1. Εργασία προετοιµασίας κυλινδρικών δοκιµίων  



 
 

 
 
 

 6/9 

2. Προσδιορισµός ειδικού βάρους  
3. Προσδιορισµός πορώδους  
4. ∆οκιµές αντοχής σε µονοαξονική θλίψη  
5. ∆οκιµές προσδιορισµού του µέτρου ελαστικότητας και του λόγου Poisson  
6. ∆οκιµές σηµειακής φόρτισης (Point Load Test)  
7. ∆οκιµές θλίψης κατά γενέτειρα (Brazilian test)  
8. ∆οκιµές διάτµησης κατά µήκος ασυνεχειών  

 
Επισηµαίνεται πως θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία και παρακολούθηση των σταδίων εξέλιξης 
των εργαστηριακών δοκιµών στο πιστοποιηµένο εργαστήριο που θα πραγµατοποιηθούν οι δοκιµές 
από το Γεωτεχνικό Μελετητή.  
 
Παραδοτέα Τεύχη  
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Γεωτεχνικής Μελέτης ο Ανάδοχος Μελετητής έχει την ευθύνη 
των επαφών µε την Υπηρεσία. Σε αυτό το στάδιο µελέτης θα συνταχθούν και παραδοθούν τα 
ακόλουθα Γεωτεχνικά Τεύχη:  

• Έκθεση Παρουσίασης Πεπραγµένων Γεωτεχνικών Εργασιών και Ερευνών.  
Στην εν λόγω έκθεση θα περιλαµβάνεται η παρουσίαση των γεωτεχνικών ερευνών, των 
γεωτρήσεων και των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών δοκιµών κατάλληλα πινακοποιηµένων.  
 

• Τεύχος Αξιολόγησης των Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελέτης Θεµελίωσης  
Τα αποτελέσµατα των Γεωτεχνικών ερευνών και εργαστηριακών δοκιµών, θα αξιολογηθούν 
γεωτεχνικά λαµβάνοντας υπ’ όψη τις γενικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1997:2-
2007. Τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης θα παρουσιαστούν στο τεύχος Αξιολόγησης των 
Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελέτης Θεµελίωσης.  
Αντικείµενο της έκθεσης αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών και της Μελέτης Θεµελίωσης, θα 
αποτελεί η ερµηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας, των αποτελεσµάτων 
των εργαστηριακών δοκιµών και όλων των λοιπών διαθέσιµων στοιχείων από παλαιότερες έρευνες 
στην περιοχή µε στόχο τον καθορισµό της στρωµατογραφίας του υπεδάφους, των 
χαρακτηριστικών γεωτεχνικών παραµέτρων και των γεωτεχνικών παραµέτρων σχεδιασµού κάθε 
αντιπροσωπευτικού ορίζοντα της στρωµατογραφίας του υπεδάφους θεµελίωσης, καταρτίζοντας 
έτσι το γεωτεχνικό προσοµοίωµα του και την συνολική ιδεατή γεωτεχνική διατοµή του στη θέση της 
προλεπόµενης θεµελίωσης του προς κατασκευή κτιρίου σε κλίµακα 1:500.  
Εδώ θα προσδιοριστεί η στρωµατογραφία του εδάφους και τα φυσικά και µηχανικά 
χαρακτηριστικά των διαφόρων εδαφικών στρώσεων, δηλαδή θα γίνει το γεωτεχνικό 
Προσοµοίωµα του εδάφους και θα γίνει ο χαρακτηρισµός και η ταξινόµηση της κατηγορίας των 
γεωτεχνικών ενοτήτων βάσει του κανονισµού των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688.01 
(Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές – Ταυτοποίηση και Ταξινόµηση εδαφών – Μέρος 1: 
Ταυτοποίηση και περιγραφή) και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688.02 (Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές – 
Ταυτοποίηση και Ταξινόµηση εδαφών – Μέρος 2: Αρχές Ταξινόµησης).  
Θα εκτιµηθούν τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά κάθε γεωτεχνικού στρωµατογραφικού 
ορίζοντα και θα υπολογιστούν οι χαρακτηριστικές γεωτεχνικές τιµές του και οι τιµές σχεδιασµού, 
βάσει των οποίων θα γίνουν όλοι οι υπολογισµοί θεµελίωσης του νέου κτιρίου.  
Θα υπολογίζεται η Φέρουσα Ικανότητα και η Επιτρεπόµενη Τάση του Εδάφους ή πιο ορθά και 
σύµφωνα πλέον µε τον ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 7, η Αντίσταση του Εδάφους και οι ∆είκτες Εδάφους.  
Θα υπολογιστούν τυχόν πιθανές διαφορικές καθιζήσεις µε κατάλληλο Γεωτεχνικό Πρόγραµµα, 
και θα γίνουν προτάσεις για την αποφυγή τους. Θα προσδιοριστεί η ετήσια ανώτατης στάθµης του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα καθώς και η ανώτατη στάθµη της 50-ετίας για να χρησιµοποιηθεί 
στους γεωτεχνικούς και στατικούς υπολογισµούς και στη διερεύνηση τυχόν αναγκαιότητας 
άντλησης του.  
Θα γίνει κατάταξη των προς εκσκαφή υλικών για χρήση τους ως υλικού κατασκευής επιχωµάτων (ή 
εξυγιαντικών στρώσεων κ.τ.λ.) και θα καταταχτούν τα γεωϋλικά όσον αφορά την 
εκσκαψιµότητα.τους.  



 
 

 
 
 

 7/9 

Τέλος θα γίνει εντοπισµός κάθε πιθανού είδους γεωτεχνικού προβλήµατος.  
Συνοπτικά, το τεύχος Αξιολόγησης των Γεωτεχνικών Ερευνών θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα:  

• Σύντοµη περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής.  

• Πινακοποίηση αποτελεσµάτων των εκτελεσθέντων εργασιών και δοκιµών και στατιστικές 
επεξεργασίες και συσχετισµούς των αποτελεσµάτων τους  

• Εκτίµηση της µέγιστης και ελάχιστης Στάθµης του Υπογείου Υδροφόρου Ορίζοντα,  

• Γεωλογική – Γεωτεχνική περιγραφή των σχηµατισµών που συναντήθηκαν στις γεωτρήσεις 
βάσει του ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 7, ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14688, Μέρος 1 και 2, για τους εδαφικούς 
σχηµατισµούς και ISRM και του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO14689-1 για τους βραχώδεις 
σχηµατισµούς.  

• Ζώνη Σεισµικής επικινδυνότητας του Έργου σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό 
Κανονισµό (ΕΑΚ 2000), όπως τροποποιήθηκε βάσει της απ. ∆17α/115/9/ΦΝ275, ΦΕΚ 
Β1154/12-08-2003) καθώς επίσης και τον συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης α.  

• Γεωτεχνικό προσοµοίωµα του υπεδάφους, συνιστάµενο από αντιπροσωπευτικούς 
γεωτεχνικούς ορίζοντες, τις χαρακτηριστικές τιµές των γεωτεχνικών παραµέτρων τους και 
ιδιαίτερα τις τιµές σχεδιασµού των γεωτεχνικών παραµέτρων.  

• Υπολογισµός οριζοντίου και κατάκορφου ∆είκτη Εδάφους  

• Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Εδάφους και Επιτρεπόµενης Τάσης Εδάφους ή 
Υπολογισµός Αντίστασης Εδάφους κατά EC-7.  

• Υπολογισµός αναµενόµενων καθιζήσεων  
• Επισήµανση τυχόν γεωτεχνικού κινδύνου (π.χ. ύπαρξη ρήγµατος, αναµενόµενη υψηλή 

Στάθµη Υδροφόρου Ορίζοντα, σαθρά ή ιδιαίτερα συµπιεστά υλικά έδρασης της θεµελίωσης, 
αναµενόµενες υψηλές καθιζήσεις κτλ.) και προτάσεις τυχόν ανάγκης περαιτέρω 
διερεύνησης του και αντιµετώπισης του.  

• Σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων σχεδίων (οριζοντιογραφίες, γεωτεχνική µηκοτοµή 
και εγκάρσιες γεωτεχνικές τοµές).  

• Έλεγχος και επιβεβαίωση γεωτεχνικών παραδοχών Στατικής Μελέτης και 
προτάσεων της σχετικά µε τον κατάλληλο τύπο θεµελίωσης.  

• Τεύχη ΣΑΥ &  ΦΑΥ Μελέτης 
 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
Με βάση όλα τα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων Γεωερευνητικών Εργασιών πεδίου και 
Εργαστηρίου και την αξιολόγηση τους θα εκπονηθεί η µελέτη Ευστάθειας Πρανών και 
Αντιστήριξης,  
Θα εκτελεστούν υπολογισµοί Ευστάθειας Πρανών και Ευστάθειας και Αντιστήριξης µε 
κατάλληλα Γεωτεχνικά Προγράµµατα. 
Θα σχεδιαστούν τυπικές διατοµές αντιστήριξης (εφόσον απαιτηθεί).  
Θα εκπονηθούν και τα τεύχη δηµοπράτησης εργασιών αντιστήριξης (εφόσον απαιτηθεί). 
 
Η εκπόνηση των Μελετών και των Τευχών ∆ηµοπράτησης θα γίνει κατά τρόπο οικονοµικά 
άρτιο σύµφωνα µε τους κανόνες της Επιστήµης, τις ισχύουσες διατάξεις, την Τεχνική 
περιγραφή, την παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις κατευθύνσεις των 
αρµόδιων υπηρεσιών του ∆ήµου που θα δίνονται κατά τη διάρκεια εκπόνησής της µελέτης.  
Τα ως άνω παραδοτέα θα πρέπει να βρίσκονται σε συµφωνία µε τις υποχρεώσεις του 
αναδόχου όπως περιγράφονται στα τεύχη της παρούσας µελέτης  
 
• Τρόπος πληρωµής – κρατήσεις -εγγυήσεις. 
Η παρούσα εκπόνηση γεωτεχνικής µελέτης θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Καισαριανής µε τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη Θεµελίωσης και Αντιστήριξης Κτιρίου 
ΚΗΦΗ» ΚΑ 2017: 15.7411.0023 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 187 
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Ν4412/16. 
 
Ο αναλογών στην αµοιβή του ανάδοχου Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Καισαριανής. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια παροχής 
υπηρεσιών), τα οποία θα φέρουν το αριθµό φορολογικού µητρώου.  
 
Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ µε την προσκόµιση των απαραίτητων σύµφωνα µε τις 
αναφερόµενες διατάξεις.  
 
Επί της συνολικής αµοιβής του λογαριασµού του αναδόχου επιβάλλονται η από τους νόµους 
προβλεπόµενες κρατήσεις. 
 
•  Ευθύνες αναδόχου.  
Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και µόνον, αποκλειόµενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του 
∆ήµου Καισαριανής, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης αυτής τυχόν ατυχήµατα ή 
βλάβες που µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή τρίτους, από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται µε την εκτέλεση της και υποχρεούται να καταβάλλει 
κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της εργασίας, 
εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του ενέργειες ή παραλήψεις. 
• Ποινικές Ρήτρες 
Καθορίζονται µε βάση το άρθρο 185 του Ν.4412/16. 
• Γενικές διατάξεις. 
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16, µε ανάλογη εφαρµογή 
τους. 
• Στην παρούσα σύµβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της κατά 
σειρά ισχύος:  
Απόφαση ανάθεσης. 
Η Τεχνική & Οικονοµική προσφορά. 
Το Τιµολόγιο Μελέτης.  
Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
Τα λοιπά τεύχη της µελέτης.  
Η υπηρεσία υποχρεούται στον ορισµό επιβλέποντα για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 

• Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι σχετικοί νόµοι, διατάγµατα κ.α. συναφείς µε το 
αντικείµενο της παρούσης συµβάσεως. 

 
Στις δαπάνες που αντιστοιχούν στην µελέτη δεν περιλαµβάνονται:  

• Οι αποκαταστάσεις του εδάφους µετά το πέρας των εργασιών (επιχώσεις,κ.α).  
• Η παροχή τριφασικού ρεύµατος (3 × 16 Α), (3 × 35 Α) µε θηλυκό πενταπολικό φις 5x32Α 

και νερού.  
• Η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής από τον τόπο του έργου.  

 
Αντιθέτως στις δαπάνες που αντιστοιχούν στην µελέτη περιλαµβάνονται:  

• Τα εργατικά του προσωπικού, όπως αυτά ορίζονται από τις αντίστοιχες συµβάσεις 
εργασίας.  

• Το κόστος των υπερωριών εργασίας σύµφωνα πάντα µε τις αντίστοιχες συµβάσεις 
εργασίας.  

• Τα οδοιπορικά του εργατοτεχνικού προσωπικού.  
• Οι καθαιρέσεις ή αποµακρύνσεις τυχόν εµποδιών έαν απαιτηθούν θέσεις γεωτρήσεων σε 

δυσπρόστα σηµεία.  
• Το κόστος µεταφοράς και χρήσης του εξοπλισµού ( βενζίνες, διόδια, συντήρηση, 

αναλώσιµα υλικά ).  
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• Η λήψη προστατευτικών µέτρων για τον περιβάλλοντα χώρο, εφόσον απαιτείται.  
• Κόστος κατάληψης πεζοδροµίου 
• Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού όπως αυτές ορίζονται από τις αντίστοιχες 

συµβάσεις εργασίας.  
• Το εργατοτεχνικό προσωπικό είναι ασφαλισµένο σύµφωνα µε την Ελληνική Κοινoτική 

Νοµοθεσία.  
• Το εργατοτεχνικό προσωπικό, έχει πιστοποιηθεί για την χρήση των µηχανηµάτων από τους 

οίκους του εξωτερικού.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 7: Παραλαβή-Έγκριση Μελέτης. 
 

• Η τελική έγκριση της µελέτης θα γίνει από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου Καισαριανής µε 
βάση το άρθρο 189 της ισχύουσας νοµοθεσίας Ν4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: Στοιχεία αναδόχου 

Για την Γεωτεχνική µελέτη κατηγορίας (Α21), προεκτιµούµενης αµοιβής 13.300,00€  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι κάτοχος 
πτυχίου Α’ τάξης  
 

ΑΡΘΡΟ 9: Παραδοτέα στοιχεία. 
 

• Ο Μελετητής υποχρεούται να παραδώσει την µελέτη σε έξι (6) αντίτυπα καθώς και όλο το 
αρχείο της Μελέτης σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10: Λοιπές διατάξεις. 
 
• Η ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους µελετητές θα αναρτηθεί στην 

δικτυακή πύλη του ∆ήµου Καισαριανής.  
• Ισχύουν τα οριζόµενα στο Ν4412/16 άρθρα 183-199. 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ &              Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

       ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ     
 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ                   ΒΑΣ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                       ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ                            ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


