
 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  

ΟΑΚ ΑΕ 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ : Μελέτη διερεύνησης των 

απαιτούμενων παρεμβάσεων 

για την ενίσχυση της 

στεγανότητας του Φράγματος 

Βαλσαμιώτη 

CPV:71335000-5 

Προυπολογισμός  

Χρηματοδότηση: 

59.989,36 ευρώ προ ΦΠΑ) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΑΚ ΑΕ 91.98.03 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 

 

 

 

 

 

https://www.contracts.gr/cpv/4f59ef4c-df6e-4eb5-953e-55648283284d


ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  27/2020 Σελ  2 
 

 

 

 

 

  



ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  27/2020 Σελ  3 
 

Περιεχόμενα 

ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................................................................ 5 

Άρθρο ΓΕΝ.2 Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών .................................................................................................... 5 

Άρθρο ΓΕΝ.3 Συντελεστής (τκ) ............................................................................................................................ 6 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ................................................................................................................................... 6 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.1 Εισκόμιση και αποκόμιση γεωτρητικού συγκροτήματος ....................................................... 6 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε.1.2 Μετακίνηση γεωτρητικού συγκροτήματος από τη θέση γεωτρήσεως σε άλλη θέση ............. 6 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.9 Περιστροφικές γεωτρήσεις χωρίς δειγματοληψία ................................................................. 7 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.50 Δοκιμή εισπίεσης LEFRANC ............................................................................................... 7 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.51 Δοκιμή εισπίεσης LUGEON ................................................................................................ 7 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.24 Πιεζομετρικός Φιλτροσωλήνας ............................................................................................ 8 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.29 Κεφαλή πιεζόμετρου – αποκλισιομέτρου ............................................................................ 8 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 3 Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας ................................................................................................. 8 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ............................................................................ 11 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ........................................................................................................................................................ 11 

 

 
  



ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  27/2020 Σελ  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  27/2020 Σελ  5 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Στα παρόντα άρθρα καθορίζονται οι τιμές για την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών επί τόπου του 

έργου. 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 

(τίθεται τκ=1,223 για το έτος 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο με απ ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19-

03-2020 του υπουργείου μεταφορών και συγκοινωνιών). 

 

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 

- 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, όπως ισχύει σήμερα. 

-  

Προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα του Πίνακα ΓΤΕ (π.χ. ASTM, AASHTO, BS, κτλ) 

Για την σύνταξη του παρόντος Τεύχους λαμβάνεται υπόψη η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-05-

2017 (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ≪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)≫. 

 

-Σύμφωνα με το άρθρο 53 § 8 περ. α του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) ≪Η εκτιμώμενη 

αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών 

και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 186≫. 

 

Άρθρο ΓΕΝ.2 Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών 
 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/16 

(ΦΕΚ 147 Α’), οι ενιαίες τιμές των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού 
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αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων 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. 
Βάσει της Εγκυκλίου  (αρ. πρωτ. ΔΝΣ/οικ20641/ΦΝ439.6/19-03-2020) του Γενικού Γραμματέα 
Υποδομών, για τις αμοιβές των προκηρύξεων που εγκρίνονται μετά τις 21-03-2020, ο συντελεστής 
(τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,223 
 

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 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 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή εισκόμισης και αποκόμισης γεωτρητικού συγκροτήματος με οδική 
μεταφορά καθορίζεται από τον τύπο : 
Α =(1.300+(7,5xT)) * τκ 
όπου : Τ = 30,00 ( απόσταση σε χλμ. της οδικής μεταφοράς) 
τκ = 1,223 
N = 1 (αριθμός γεωτρυπάνων) 
Αμοιβή Α= 1.865,08 € /τεμάχιο 

 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε.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) 
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Η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο : 
 
A = (Γ-1) * τ * c * τκ 
όπου : Γ = (Πλήθος γεωτρήσεων) 
t = (Χρόνος μετακίνησης σε ώρες για κάθε γεώτρηση) 
1,00 (Συνολικός Χρόνος μετακίνησης) 
c = 85,00 (δαπάνη ανά ώρα) 
τκ = 1,223 
Αμοιβή Α= 103,96 € /ώρα (Για τον υπολογισμό ελήφθη 1 ώρα) 

 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.9 Περιστροφικές γεωτρήσεις χωρίς δειγματοληψία 

 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκτέλεση περιστροφικής γεωτρήσεις χωρίς δειγματοληψία 

 

α) Για βάθος 0-20μ καθορίζεται σε 126 ευρώ για ένα μέτρο περιστροφικής γεωτρήσεως χωρίς 

δειγματοληψία, ανεξαρτήτως του είδους των διατρούμενων σχηματισμών, διαμέτρου οπής 

μεταβαλλόμενης τηλεσκοπικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών 

σωλήνωσης και τυχόν διευρύνσεων 

 

Δαπάνη 154,10€/μ.μ. 

 

β) Για βάθος 20-40μ καθορίζεται σε 142 ευρώ για ένα μέτρο περιστροφικής γεωτρήσεως χωρίς 

δειγματοληψία, ανεξαρτήτως του είδους των διατρούμενων σχηματισμών, διαμέτρου οπής 

μεταβαλλόμενης τηλεσκοπικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εργασιών 

σωλήνωσης και τυχόν διευρύνσεων 

Δαπάνη 173,66€/μ.μ. 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.50 Δοκιμή εισπίεσης LEFRANC 
 

Για μια δοκιμή εισπιέσεως νερού σε χαλαρά εδάφη με τη μέθοδο LEFRANC ή MAAG για τον 

προσδιορισμό των απωλειών σε εναποθέσεις άμμων, χαλίκων, κροκάλων κλπ 

 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο : 

A = Φ * C * τκ 

όπου : Φ=  (Αριθμός δοκιμών) 

C = 85,00 (Κόστος δοκιμής εισπίεσης) 

τκ = 1,223 

Αμοιβή Α = 103,96 € / δοκιμή (Για τον υπολογισμό ελήφθη Φ = 1 δοκιμή) 

 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.51 Δοκιμή εισπίεσης LUGEON 
 

Για μια δοκιμή εισπιέσως νερού που εκτελείται κατά κατιόντα ή ανιόντα βήματα σε γεωτρήσεις  
περιστροφικές ανά μήκος οπής μέχρι 5μ. με τη μέθοδο LUGEON γα τον προσδιορισμό του βαθμού 



ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  27/2020 Σελ  8 
 

διαρρήξεως και των υπαρχόντων κενών που υπάρχουν μέσα στο πέτρωμα. Διευκρινίζεται ότι κάθ 
δοκιμή εισπιέσεως περιλαμβάνει την εκτέλεση των μετρήσεων σε όλη την κλίμακα των 
απαιτούμενων πιέσεων, σε κάθε ένα εισπιεζόμενο τμήμα γεωτρήσεων 
 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο : 

A = Φ * C * τκ 

όπου : Φ=  (Αριθμός δοκιμών) 

C = 180,00 (Κόστος δοκιμής εισπίεσης) 

τκ = 1,223 

Αμοιβή Α = 220,14 € / δοκιμή (Για τον υπολογισμό ελήφθη Φ = 1 δοκιμή) 

 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.24 Πιεζομετρικός Φιλτροσωλήνας 
 

Για ένα μέτρο μήκους πιεζομετρικού σωλήνα, διάτρητου κατά το κατώτερο τμήμα του και 
συμπαγούς κατά το ανώτερο διαμέτρου 1 1/2", περιλαμβανομένης της αξίας του σωλήνα, της 
δαπάνης για τη διαμόρφωση του σε φίλτρο και την τοποθέτησή του στη γεώτρηση, 
συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου. 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο : 
A = Lβ * Cβ * τκ 
όπου : L = (Συνολικό μήκος πιεζομετρικών σωλήνων) 
C = 33,00 (Τιμή πιεζομετρικού φιλτροσωλήνα) 
τκ = 1,223 
Αμοιβή Α= 40,36 € / μμ (Για τον υπολογισμό ελήφθη L = 1 μ.μ) 
 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 1.29 Κεφαλή πιεζόμετρου – αποκλισιομέτρου 

 

Για μια κεφαλή πιεζόμετρου, περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών για την κατασκευή της 
κεφαλής, που αποτελείται από πακτωμένο πιεζομετρικό ή αποκλισιομετρικό σωλήνα που βρίσκεται 
πάνω από την επιφάνεια του εδάφους μέσα σε σταθερό κύβο από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30 Χ 
0,30 Χ 0,50 μ (βυθισμένο στο έδαφος κατά 0,30μ), την αξία του σωλήνα (πάνω από το έδαφος), του 
σπειρώματος στο άνω άκρο του πώματος - καπακιού - πύρου, καθώς και του φορητού ανοξείδωτου 
κλείθρου. Εναλλακτικά, εάν απαιτηθεί, η κεφαλή μπορεί να κατασκευαστεί εντός 
προκατασκευασμένου φρεατίου κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. 
 
Η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από τον τύπο : 
 
A = Γ * C * τκ 
όπου : Γ = (Τεμάχια κεφαλής πιεζομέτρου - αποκλισιομέτρου) 
C = 175,00 (Τιμή κεφαλής πιεζομέτρου - αποκλισιομέτρου) 
τκ = 1,223 
Αμοιβή Α= 214,03 € / τεμάχιο (Για τον υπολογισμό ελήφθη Γ = 1 τεμάχιο) 
 

ΑΡΘΡΟ Γ.Τ.Ε. 3 Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας 
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Αντικείμενο της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η παρουσίαση όλων των εργασιών 
γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθρου και εργαστηριακών δοκιμών) και των αποτελεσμάτων τους οι 
οποίες εκτελούνται στα πλαίσια ενός έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη Έκθεση Προγράμματος 
Γεωτεχνικών Ερευνών. 
 
Η Έκθεση τυπικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
(α) Σκοπό και στόχους της γεωτεχνικής έρευνας 
 
(β) Eντολή αναθέσεως της γεωτεχνικής έρευνας (κύριος του έργου, ημερομηνία,κ.λπ.) 
(γ) Σύντομη περιγραφή του έργου για το οποίο έγινε η γεωτεχνική έρευνα (είδος, θέση, γεωμετρία 
κλπ.) 
 
(δ) Σύντομη περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής 
 
(ε) Xρόνο εκτελέσεως των διαφόρων φάσεων των εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών 
δοκιμών 
 
(στ) Tύπους των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις εργασίες υπαίθρου 
 
(ζ) Oνόματα επιστημονικού και ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού υπεύθυνου για τη συνεχή 
επιτόπου παρακολούθηση των γεωτρήσεων και των λοιπών εργασιών υπαίθρου, την επιτόπου 
μακροσκοπική περιγραφή των δειγμάτων και την κατάλληλη σήμανση και συσκευασία των 
δειγμάτων 
 
(η) Πινακοποίηση ποσοτήτων εκτελεσθεισών εργασιών 
 
(θ) Παρουσίαση των καθημερινών μετρήσεων της στάθμης του νερού στις γεωτρήσεις κατά την 
εκτέλεση των γεωτρήσεων και εν συνεχεία από πιεζόμετρα 
 
(ι) Παρουσίαση των επιτόπου παρατηρήσεων κατά την εκτέλεση των γεωτεχνικών εργασιών 
υπαίθρου π.χ. συμπεριφορά διατρητικής στήλης, απώλεια υδάτων ή αρτεσιανισμός, παρατηρήσεις 
σχετικά με διακοπές και είδη βλαβών ή αστοχιών καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
χρήσιμη για την πληρέστερη και σαφέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
 
(ια) Παρουσίαση των μητρώων υπεδάφους των ερευνητικών διατρήσεων με περιγραφές των 
σχηματισμών υπεδάφους, με βάση τα μητρώα υπαίθρου και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
δοκιμών. Οι περιγραφές των σχηματισμών θα περιλαμβάνουν γεωλογικά, στρωματογραφικά και 
μακροσκοπικά (χρώμα, ιστός-υφή, δομή) χαρακτηριστικά, βαθμό εξαλλοίωσης ή αποσάθρωσης και 
κερματισμού, στοιχεία ασυνεχειών, σκληρότητα-πυκνότητα κτλ. 
 
 
 Οι περιγραφές των εδαφικών σχηματισμών θα γίνονται με βάση ένα αναγνωρισμένο κύριο σύστημα 
κατάταξης (π.χ. USCS). Τα μητρώα θα περιλαμβάνουν ακόμα τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 -Τίτλο έργου, τύπο μηχανήματος και κοπτικών εργαλείων 

 -Θέση σημείου γεώτρησης οριζοντιογραφικά (Χ.Θ.) και συντεταγμένες αυτού (Χ, Υ, Ζ) 

 -Ημερομηνία έναρξης και περάτωσης της γεώτρησης και κρατούσες καιρικές συνθήκες 

 -Στάθμη αλλαγής των σχηματισμών (με σχετικό και απόλυτο υψόμετρο) 

 -Τύπος κοπτικού και δειγματολήπτη 

 -Βάθη και σήμανση ληφθέντων διαταραγμένων και αδιατάρακτων δειγμάτων 

 -Αριθμό κρούσεων δοκιμής πρότυπης διείσδυσης ανά βήμα 15 εκ. 

 -Ποσοστό πυρηνοληψίας και RQD 
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 -Πλήρη περιγραφή των ασυνεχειών (φύση, προσανατολισμός, συχνότητα, τραχύτητα κτλ.) 

 -Στάθμη υπογείου ορίζοντα μετά το πέρας της γεωτρητικής εργασίας 

 -Απώλεια ύδατος γεώτρησης (ολική ή μερική) καθώς και τυχόν μεταβολές πίεσης του ύδατος 

 -Τυχόν εισροές υπογείων υδάτων όπου αυτές παρατηρούνται 

 -Αποτελέσματα δοκιμών διαπερατότητας (τιμές συντελεστή διαπερατότητας) στα αντίστοιχα 

βάθη 

 -Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών σε στήλες 

 -Οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική με τη συμπεριφορά της διατρητικής στήλης (απότομες 

πτώσεις, αντίσταση στην περιστροφή κλπ.) 

 
(ιβ) Τοπογραφικό διάγραμμα με οριζοντιογραφία των προβλεπόμενων έργων στο οποίο θα 
σημειώνονται (με διαφορετική σήμανση ανά είδος έρευνας) οι θέσεις όλων των υφιστάμενων και 
προτεινόμενων σημείων έρευνας. Στο υπόμνημα του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι 
συντεταγμένες (Χ, Υ, Ζ) των αποτυπωμένων θέσεων της εκτελεσθείσας έρευνας 
 
(ιγ) Παρουσίαση των επιτόπου δοκιμών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών σε 
παραρτήματα 
 
(ιδ) Έγχρωμες φωτογραφίες πυρήνων γεωτρήσεων ή άλλων ερευνητικών εκσκαφών καθώς και 
φωτογραφίες της θέσης της ερευνητικής διάνοιξης σε παράρτημα 
 
Η αμοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών περιλαμβάνεται στις 
τιμές μονάδας των εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών του Τιμολογίου Εργασιών 
Γεωτεχνικών Ερευνών (Πίνακας ΓΤΕ). 
 

Α. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (Κατ. 21) 
    

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ Μονάδα Ποσότητα 
Τιμή 
μονάδας Δαπάνη € 

Γεωτεχνικες 
Ερευνες 

     Εργασίες 
Υπαίθρου 

     

1 ΓΤΕ 1.1 
Εισκόμιση και αποκόμιση 
γεωτρητικού συγκροτήματος τεμ. 1 1856.08 1856.08 

2 ΓΤΕ 1.2 

Μετακίνηση γεωτρητικού 
συγκροτήματος από τη θέση 
γεωτρήσεως σε άλλη θέση ωρα 11 103.96 1143.56 

3 ΓΤΕ 1.9.α 
Περιστροφικές γεωτρήσεις χωρίς 
δειγματοληψία για βάθος 0-20μ μ.μ. 190 154.1 29279 

4 ΓΤΕ 1.9.β 
Περιστροφικές γεωτρήσεις χωρίς 
δειγματοληψία για βάθος 20-40μ μ.μ. 18 173.66 3125.88 

5 ΓΤΕ 1.50 Δοκιμή εισπίεσης LEFRANC τεμ. 16 103.96 1663.36 

6 ΓΤΕ 1.51 Δοκιμή εισπίεσης LUGEON τεμ. 56 220.14 12327.84 

7 ΓΤΕ 1.24 Πιεζομετρικός Φιλτροσωλήνας μ.μ. 58 40.36 2340.88 

8 ΓΤΕ 1.29 
Κεφαλή πιεζόμετρου - 
αποκλισιομέτρου τεμ. 2 214.03 428.06 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
   

52164.66 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 
 
Η καλούμενη τάξη πτυχίου καθορίζεται με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των 
σταδίων κάθε κατηγορίας (Ενιαίες αμοιβές) σύμφωνα με της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του 
Ν.4412/2016 (Α' 147). 
 
Τα όρια των προεκτιμώμενων αμοιβών ανά τάξη πτυχίου και ανά κατηγορία ορίστηκαν για το έτος 
2020 (ισχύς από 21-3-2020 έως 20-3-2021) με την Εγκύκλιο 2/2020 του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
(ΔΝΣ/20641/ΦΝ.439.6/19-3-2020 Απόφαση). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
 
1. Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 76 παράγραφος 4, όπως προστέθηκε με τον Ν. 4472/2017 
άρθρο 119 παρ. 5Α, στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορούν να συμμετέχουν επιπλέον των 
επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα 
κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν.4412/16, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. 
Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη με τα παραπάνω, καταργείται. 
 
2. Με τον Ν. 4278/04-08-2014 άρθρο 59, καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού 
προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις αναθέσεις μελετών οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών 
Μελετητών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ 

ΑΜΟΙΒΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Α. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

52.164,66 21 Β΄ και άνω 

   

Μερικό Σύνολο 52.164,66 

Απρόβλεπτα 15% 7.824,70 

Σύνολο 59.989,36 

ΦΠΑ (24%) 14.397,45 

Γενικό Σύνολο 74.386,81 
 
 
 

 
 

Ο Διευθυντής Υδραυλικών Έργων ΟΑΚ ΑΕ 
 

Μάρκος Πατρελάκης 
 

 
 


