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1. ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

 
1.1. ΓΔΝΙΚΑ 

Ο Γήκνο Ρόδνπ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ζπληήξεζε - επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ 

ηεο Ρνδηαθήο Έπαπιεο, ε θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ όπσο εκθαλίδεηαη ζήκεξα πξνβάιιεη 

ηελ αλάγθε λα ιεθζνύλ εγθαίξσο κέηξα γηα ηε δηάζσζή ηνπ. Ζ παξνπζία έληνλσλ 

θαζηδήζεσλ ζην δάπεδν ηνπ αλαγλσζηεξίνπ ζηε Γπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, θαζώο θαη ε 

παξνπζία ξσγκώλ ζε πνιιά ζεκεία, αιιά θπξίσο ζε ππέξζπξα απαηηνύλ ηελ 

δηεξεύλεζε γηα ηα αίηηα ηνπο θαη κειέηε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ κειέηε 

πξνϋπνζέηεη ηελ εθπόλεζε εδαθνηερληθήο έξεπλαο- κειέηεο κε πξνηάζεηο γηα ηπρόλ 

επεκβάζεηο ζηε ζεκειίσζε πνπ ζα βαζίδνληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο επί 

ηόπνπ θαη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο 

θνπόο ηεο πξνθεξπζζόκελεο γεσηερληθήο έξεπλαο- κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ηεο 

θαηεγνξίαο εδάθνπο από πιεπξάο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο ζύκθσλα κε ηνλ Διιεληθό 

Αληηζεηζκηθό θαλνληζκό θαη ηνλ Δπξσθώδηθα 8, θαζώο ε εθηίκεζε ησλ εδαθηθώλ 

παξακέηξσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη 

ηνπ δείθηε εδάθνπο.  

 

 

 

1.2. ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

Σκήκα ηνπ θηηξίνπ, ζηε ζεκεξηλή ηνπ ρξήζε, απνηειεί ρώξνπο γξαθείσλ ηνπ Γήκνπ 

ελώ κεγάιν ηκήκα ηνπ ζην ηζόγεην ρξεζηκνπνηείηαη σο βηβιηνζήθε.   

Θεσξώληαο όηη ην έδαθνο  είλαη θαηεγνξίαο Γ, σο δπζκελέζηεξε επηινγή, (ν 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ νπνίνπ είλαη αληηθείκελν ηεο αλαηεζείζαο κειέηεο-έξεπλαο) ζύκθσλα 

κε ηνλ Διιεληθό Αληηζεηζκηθό θαλνληζκό θαη ηνλ Δπξσθώδηθα 8, γηα θαηεγνξία θηηξίνπ 

ζπνπδαηόηεηαο 2 ζε δώλεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο ΗΗ απαηηείηαη εδαθνηερληθή 

έξεπλα–κειέηε πνπ βαζίδεηαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ δεηγκαηνιεπηηθή γεώηξεζε κε επί 

ηόπνπ εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο.  

Σν πξόγξακκα ησλ εξεπλεηηθώλ γεσηξήζεσλ πνπ πξνηείλεηαη αθνξά ηελ εθηέιεζε 

ελδεηθηηθά δύν (2) γεσηξήζεσλ δηακεηξηθά ηνπ θηηξίνπ, βάζνπο 10κ θαη 12κ πεξίπνπ, 

θαζώο θαη ηηο απαηηνύκελεο κεηξήζεηο επί ηόπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ γεσηξήζεσλ 

αιιά θαη ηηο απαηηνύκελεο αληίζηνηρεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. 
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2. ΣΔΤΥΟ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ 

 

2.1 Σεκμηπίυζη ζκοπιμόηηηαρ ανάθεζηρ ηος έπγος 

 

Ο Γήκνο Ρόδνπ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ ζπληήξεζε - επηζθεπή ηνπ 

θηηξίνπ ηεο Ρνδηαθήο Έπαπιεο, ε θαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ όπσο εκθαλίδεηαη ζήκεξα 

πξνβάιιεη ηελ αλάγθε λα ιεθζνύλ εγθαίξσο κέηξα γηα ηε δηάζσζή ηνπ. Ζ κειέηε γηα ηα 

αίηηα ησλ παξαηεξνύκελσλ θαζηδήζεσλ,  πξνϋπνζέηεη ηελ εθπόλεζε εδαθνηερληθήο 

έξεπλαο- κειέηεο κε πξνηάζεηο γηα ηπρόλ επεκβάζεηο ζηε ζεκειίσζε πνπ ζα βαζίδνληαη 

ζε δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο επί ηόπνπ θαη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο θαη δνθηκέο. 

πλεπώο νη πξνθεξπζζόκελε γεσηερληθή κειέηε - έξεπλα είλαη απαξαίηεηε γηα ηε κειέηε 

θαη εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ. Ζ 

δε αλάζεζή ηνπο κε δηαγσληζκό, ζύκθσλα κε ην Ν.4412/2016 ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε 

δεδνκέλνπ όηη νη Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία γηα 

ηελ εθπόλεζή ηνπο θαη ηελ αλαγθαία πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

απαηηνύκελσλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ εξγαζηεξηαθώλ ειέγρσλ. 

 

 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

 

3.1 Ππόγπαμμα γευηεσνικών επεςνών- μελεηών 

 

Οη γεσηερληθέο έξεπλεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξηιακβάλνπλ: 

1) Σηο γεσηερληθέο εξγαζίεο ππαίζξνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Γεηγκαηνιεπηηθώλ Γεσηξήζεσλ Ξεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο (Δ 101-83), ΦΔΚ 

363/Β΄/24-6-1983 

-  Δηζθόκηζε θαη απνθόκηζε γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

-  Μεηαθίλεζε γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο από ηε ζέζε γεσηξήζεσο ζε άιιε ζέζε 

-  Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο ζε ζρεκαηηζκνύο αξγίισλ, ηιύνο, άκκνπ, βξάρσλ 

ζθιεξόηεηαο κέρξη θαη 4 ΜΟΖS θιπ  

Δπηηόπνπ δνθηκέο  

- Γνθηκή δηεηζδύζεσο (STANDARD PENETRATION TEST)  
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2)  Σηο αληίζηνηρεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, ζύκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο 

Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο (Δ 105-86), ΦΔΚ 955/Β΄/31-12-1986 

Γνθηκέο θαηάηαμεο 

-  Πξνπαξαζθεπή ζε μεξή θαηάζηαζε δεηγκάησλ εδάθνπο γηα εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

-  Πξνζδηνξηζκόο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εδαθηθώλ ζηξώζεσλ, όπσο νξίνπ 

πδαξόηεηαο, νξίνπ πιαζηηθόηεηαο, δείθηε πιαζηηθόηεηαο θιπ, 

- Πξνζδηνξηζκόο θνθθνκεηξηθήο αλαιύζεσο ιεπηόθνθθσλ θαη ρνλδξόθνθθσλ, 

αδξαλώλ πιηθώλ 

Γνθηκέο εδαθνκεραληθήο  

-  Γνθηκή αλεκπόδηζηεο ζιίςεο  

3) ηελ Έθζεζε Γεσηερληθήο Έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεη όιεο ηηο εθηεινύκελεο εξγαζίεο 

γεσηερληθήο έξεπλαο (ππαίζξηεο θαη εξγαζηεξηαθέο) θαη ηα απνηειέζκαηα απηώλ 

4) ηελ Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ κε αληηθείκελν ηελ αμηνιόγεζε θαη 

εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο  

 

 

3.2 Υπονοδιάγπαμμα 

Ζ κειέηε ζα εθπνλεζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζε έλα ζηάδην θαη ε πξνζεζκία 

εθπόλεζήο ηεο νξίδεηαη ζε ενενήντα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. Ζ ηειηθή παξαιαβή ηεο κειέηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ 

(3) κελώλ από ηελ έγθξηζή ηεο. 

 

3.3 Παπαδοηέα 

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΔΚ 

2519/Β΄/20.07.2017) Απόθαζε Τπ. Τπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ “Έγθξηζε Καλνληζκνύ 

Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ 

επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

Ν.4412/2016 (Α΄ 147)”, ε νπνία πεξηγξάθεη θαη ην ειάρηζην πεξηερόκελν απηώλ, ζα 

παξαδνζεί Σεύρνο 

Σερληθήο Έθζεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

• Έθζεζε Γεσηερληθήο Έξεπλαο 
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• Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ 

Όια ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ζα παξαδνζνύλ εηο ηξηπινύλ ζε έληππε κνξθή 

ελππόγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ηεύρε ζε αξρεία κνξθήο .doc, .xls θαη ζρέδηα 

.dwg, θαζώο θαη ζε .pdf) γηα λα είλαη δπλαηή ε αλάγλσζε, επεμεξγαζία θαη αλαπαξαγσγή 

απηώλ από ηελ Τπεξεζία κέζα από ηα ειεθηξνληθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα 

αλάινγα εθηππσηηθά ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηεη. 

 

 

4. ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 

4.1 σεηική νομοθεζία 

Ο ππνινγηζκόο ηεο ακνηβήο γηα ηε ζύληαμε ησλ ελ ιόγσ εξεπλώλ γίλεηαη βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΝγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΔΚ 

2519/Β΄/20.07.2017) Απόθαζεο Τπ. Τπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ “Έγθξηζε Καλνληζκνύ 

Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ κειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ 

επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

Ν.4412/2016 (Α΄ 147)” θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηα άξζξα: 

1) Κεθάιαην Θ: Γεσηερληθέο εξγαζίεο ππαίζξνπ- Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

 1.1)Άξζξν ΓΣΔ.1 Δξγαζίεο Τπαίζξνπ 

 1.2) Άξζξν ΓΣΔ.2 Δξγαζηεξηαθέο Γνθηκέο 

2) Κεθάιαην Η: Γεσηερληθέο Μειέηεο 

 2.1) Άξζξν ΓΜΔ.1 Πξνγξακκαηηζκόο, Δπίβιεςε, Αμηνιόγεζε Γεσηερληθώλ 

Δξεπλώλ, 1.3 Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ 

Δπηπιένλ ιακβάλεηαη ππόςε ε ππ’ αξηζκ. ΓΝγ/ 12298/ΦΝ 439.6/14-3-2017 

(ΑΓΑ: ΩΖΛΝ465ΥΘΞ-ΒΕ) Δγθύθιηνο ηεο Γηεύζπλζεο Ννκνζεηηθνύ πληνληζκνύ & 

Καιήο Ννκνζέηεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ θαη 

Μεηαθνξώλ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκήο ζπληειεζηή (ηθ) ηνπ άξζξνπ ΓΔΝ.3 ηνπ 

Καλνληζκνύ Πξνεθηηκώκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη Τπεξεζηώλ γηα ην έηνο 2017, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν ζπληειεζηήο ηθ έρεη ηηκή : 

ηθ=1,203 γηα ην έηνο 2017. 
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4.2 Τπολογιζμόρ πποεκηιμώμενηρ αμοιβήρ επγαζιών γευηεσνικών επεςνών 
 
 

Α/Α Άξζξν Πεξηγξαθή Μνλάδα Δπηκέξνπο 

άξζξα 

Σηκή κνλάδαο 

€ 

Πνζόηεηα Γαπάλε 

€ 

Άπθπο ΓΣΔ.1   Δπγαζίερ ςπαίθπος 

1 ΓΣΔ.1.1. Δηζθόκηζε θαη απνθόκηζε 

γεσηξεηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο 

Σεκ. α. νδηθή 

κεηαθνξά 

(Σ=30 ρικ 

1.300,00+(7,5*Σ) = 

1.300,00+(7,5*30)= 

1.525,00 

1 1.525,00 

2 ΓΣΔ.1.2. Μεηαθίλεζε γεσηξεηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο από ηε 

ζέζε γεσηξήζεσο ζε άιιε 

ζέζε (Άξζξν 2.2 Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ 

ώξα  85 6 510,00 

3 ΓΣΔ.1.5. Πεξηζηξνθηθέο γεσηξήζεηο 

ζε ζρεκαηηζκνύο αξγίισλ, 

ηιύνο, άκκνπ, βξάρσλ 

ζθιεξόηεηαο κέρξη θαη 4 

ΜΟΖS θιπ. 

κ.κ. α. 0-20 κ. 180 22 3.960,00 

4 ΓΣΔ.1.19 Γεηγκαηνιεςία ελ μεξώ 

(θξαγκόο) ζε κέηξν κήθνπο 

πεξηζηξνθηθήο γεώηξεζεο 

ηνπ άξζξνπ ΓΣΔ.1.1.5 

κ.κ. α. 0-20 κ. 54 22 1.188,00 

5 ΓΣΔ.1.19 Γνθηκή δηεηζδύζεσο 

(STANDARD 

PENETRATION TEST) 

Σεκ.  44 6 264,00 

ύνολο Α  Δπγαζίερ ςπαίθπος  7.447,00 

 

Άπθπο ΓΣΔ.2   Δπγαζηηπιακέρ Γοκιμέρ 

6 ΓΣΔ.2.1. Πξνπαξαζθεπή ζε μεξή 

θαηάζηαζε δεηγκάησλ 

εδάθνπο γηα εξγαζηεξηαθέο 

δνθηκέο 

ώξα  13 8 104,00 

7 ΓΣΔ.2.3. Πξνζδηνξηζκόο θαηλόκελνπ 

βάξνπο 

Σεκ.  26 8 208,00 
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ζπλεθηηθώλ πιηθώλ 

8 ΓΣΔ.2.5. Πξνζδηνξηζκόο νξίνπ 

πδαξόηεηαο, νξίνπ 

πιαζηηθόηεηαο θαη δείθηε 

πιαζηηθόηεηαο 

Σεκ.  39 8 312,00 

9 ΓΣΔ.2.6. Πξνζδηνξηζκόο 

θνθθνκεηξηθήο αλαιύζεσο 

ιεπηόθνθθσλ θαη 

ρνλδξόθνθθσλ, αδξαλώλ 

πιηθώλ 

Σεκ.  39 8 312,00 

10 ΓΣΔ.2.14 Γνθηκή αλεκπόδηζηεο 

ζιίςεο 

Σεκ.  36 2 72,00 

ύνολο Β  Δπγαζηηπιακέρ δοκιμέρ  1.008,00 

  

Άθποιζμα Α+Β= 8.455,00 

Για ηκ=1,203 ε ακνηβή ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ είλαη Γ=ηθ x (Α+Β)    

ύνολο αμοιβήρ γευηεσνικών επεςνών Γ=  10.171,37 

 

 

 

4.3 Τπολογιζμόρ πποεκηιμώμενηρ αμοιβήρ μελεηών 

 

Άπθπο ΓΜΔ.1 Ππογπαμμαηιζμόρ, Δπίβλετη, Αξιολόγηζη Γευηεσνικών Δπεςνών. 

 

ΓΜΔ.1.3  Έκθεζη Ππογπάμμαηορ Γευηεσνικών Δπεςνών και Έκθεζη Αξιολόγηζηρ 

Γευηεσνικών Δπεςνών  

(Φ)= 15%*Γ (€)      15%*10.171,37 = 1.525,71€ 
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4.4  ςνολική πποεκηιμώμενη αμοιβή μελέηηρ 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνεθηηκώκελε ακνηβή πξνθύπηεη σο ην άζξνηζκα ησλ 
επηκέξνπο πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ (εξγαζηώλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ θαη 
κειεηώλ). Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8α ηνπ άξ. 53 ηνπ 
Ν.4412/2016 επηβάιιεηαη ε πξόβιεςε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό απξόβιεπησλ 
δαπαλώλ ίζσλ κε ην 15% ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 

 
 

Ακνηβή γεσηερληθώλ εξεπλώλ     10.171,37 € 
(εξγαζίεο ππαίζξνπ & εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο)    
Ακνηβή κειεηώλ         1.525,71 € 
(έθζεζε αμηνιόγεζεο γεσηερληθώλ εξεπλώλ, γεσηερληθή 
κειέηε ζεκειίσζεο θηηξίσλ)       
ύνολο αμοιβών γευηεσνικών επεςνών και μελεηών   11.697,08 € 
 
Αππόβλεπηα (15%)         1.754,56 € 
 
ύνολο ππο ΦΠΑ        13.451,64 € 
 
ΦΠΑ (24%)           3.228,39 € 

Σελικό ζύνολο 16.680,03 € 

 

  

 

 

   

Ρόδος  Ιανοσάριος  2018  Ρόδος   22/02/2018 

Ο σνηάκηης  Η Διεσθύνηρια 

   

   

   

Αναζηάζιος ΦΩΣΙΟΤ  Άννα ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟΤ 

Πολιηικός Μητανικός  Αρτιηέκηονας Μητανικός 

   

   

 


