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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Τα στοιχεία των παρακάτω Τεχνικών Προδιαγραφών καλύπτουν γενικά τις απαιτήσεις της 
Ε.Ο.Α.Ε. για την εκτέλεση πλωτών γεωερευνητικών και συναφών εργασιών για τη 
διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών του υπεδάφους για το Έργο: «Μελέτες 
υποδοµών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών 
συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς», τµήµα ED02. 
 

 
2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 
2.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει την απαιτούµενη άδεια προκειµένου να 
πραγµατοποιήσει την έρευνα σε κάθε συγκεκριµένη θέση. Αµέσως µόλις ο Ανάδοχος 
λάβει γνώση σχετικά µε τις θέσεις εκτέλεσης των ερευνών, θα πρέπει να επικοινωνήσει 
µε τους αρµόδιους φορείς (∆ηµοτική Αρχή, Λιµεναρχείο, ΟΚΩ, ιδιώτες κλπ) προκειµένου 
να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγγραφη άδεια σχετικά µε την ακριβή θέση, το βάθος και 
την επιφάνεια κατάληψης, καθώς και την χρονική περίοδο που απαιτείται για την 
εκτέλεση των εργασιών. Ο Ανάδοχος θα αρχίσει τις οποιεσδήποτε εργασίες και 
ιδιαιτέρως την εγκατάσταση του πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος και θα εκτελεί τις 
γεωερευνητικές εργασίες µόνον εφόσον έχει εξασφαλίσει τις απαιτούµενες άδειες (π.χ. 
νηολόγηση πλωτού). 
 
Ο Ανάδοχος θα χωροθετήσει επί τόπου τις θέσεις των προς εκτέλεση ερευνών 
(γεώτρηση, πενετροµέτρηση κτλ.) και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
εισκόµιση πλωτού µέσου και γεωερευνητικού εξοπλισµού. Η εισκόµιση επί τόπου του 
έργου του γεωτρητικού και λοιπού συναφούς εξοπλισµού για τη διάτρηση, δειγµατοληψία 
και εκτέλεση επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής και η άµεση 
έναρξη των εργασιών θα γίνεται µέσα σε δύο (2) εβδοµάδες από την έγγραφη εντολή της 
ΕΟΑΕ. 
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3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
 
3.1 ΕΙΣΚΟΜΙΣΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΜΕΣΟΥ  

Άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.1 ΕΟΑΕ 
 

3.1.1 Περιγραφή 
Η εργασία αφορά τη µεταφορά του συνόλου των πλωτών µέσων που θα απαιτηθούν για 
την έντεχνη εκτέλεση των θαλάσσιων ερευνών και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
µπορούν να περιλαµβάνουν πλωτό γερανό, κατάλληλο σάτι, φορτηγίδα αυτοκινούµενη ή 
µη, σχεδία συναρµολογούµενη, σκάφος ρυµούλκισης ή οποιαδήποτε άλλο κατάλληλο 
ναυπήγηµα της επιλογής του Αναδόχου και κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ο.Α.Ε.  
 
Στα πλωτά µέσα θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνεται και µηχανοκίνητη λέµβος ή 
άλλο κατάλληλο µέσο µεταφοράς προσωπικού και υλικών από και προς τις θέσεις των 
ερευνών. Κάθε πλωτό µέσο θα πρέπει να είναι επανδρωµένο µε την προβλεπόµενη από 
το νηολόγιό του σύνθεση, να είναι εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα και προβλεπόµενα 
πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, σωστικά µέσα και µέσα σηµάνσεως. 
 
Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει επί τόπου του έργου τον απαραίτητο πλωτό εξοπλισµό, θα 
προβεί στην απαιτούµενη αγκύρωσή του µε ασφαλή τρόπο και σε ασφαλή θέση 
αγκυροβολίας και θα προβεί σε όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να  
είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επιβλέποντα. Ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει επίσης την αποθήκευση υλικών, ανταλλακτικών ή 
άλλων ειδών κατά τρόπο που θα ικανοποιεί τον Επιβλέποντα. 
Μετά την περάτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος θα αποκοµίσει όλο τον εξοπλισµό. Θα 
αποµακρύνει επίσης τυχόν κατάλοιπα υλικών που δεν χρησιµοποιήθηκαν καθώς και 
απορρίµµατα, άχρηστα υλικά και πέτρες. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ρίψη 
απορριµµάτων, πετρελαίου, λιπαντικών και άλλων ουσιών εντός της θάλασσας.  
 

3.1.2 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Η επιµέτρηση - πληρωµή της εισκόµισης και αποκόµισης του συνόλου των πλωτών 
µέσων (άρθρο Ν.Τ.1 ΕΟΑΕ) σε θέση ασφαλούς αγκυροβολίας της επιλογής και ευθύνης 
του Αναδόχου, ευρισκόµενης σε ακτίνα µέχρι 3ν. µίλια περί τη θέση της πρώτης έρευνας, 
γίνεται ανά τεµάχιο. 
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει κάθε δαπάνη για την εισκόµιση και αποκόµιση ενός 
πλωτού µέσου, την τυχόν συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του πλωτού, την 
αγκύρωση σε ασφαλή θέση (ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρωσης), τη φόρτωση, 
εκφόρτωση, στερέωση και αποµάκρυνση του γεωτρητικού και λοιπού εξοπλισµού επί του 
πλωτού µέσου, µαζί µε τις πάσης φύσεως συµπληρωµατικές και επί µέρους κατασκευές 
και υλικά που πιθανόν να απαιτηθούν (πατάρια, δάπεδα εργασίας κ.ά.). Τέλος στη 
δαπάνη περιλαµβάνονται καθ’όλον το χρόνο της εισκόµισης – συναρµολόγησης – 
αποσυναρµολόγησης - αποκόµισης και προετοιµασίας του γεωτρητικού εξοπλισµού, τα 
µισθώµατα και ασφάλιστρα των πλωτών µέσων, κάθε δαπάνη µεταφοράς, ναύλων ή 
λιµενικών τελών, τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής, σταλιών και 
καθυστερήσεων λόγω καιρικών συνθηκών, ζηµιών ή άλλων αιτιών.  
 
Σηµειώνεται ότι η δαπάνη είναι ανεξάρτητη του τόπου προελεύσεως και του τελικού 
προορισµού των πλωτών µέσων, καθώς και του τρόπου κινήσεώς τους (χερσαία ή 
θαλάσσια µεταφορά) και επιµετράται κατά το ήµισυ άµα τη ολοκληρώσει στη θέση 
ασφαλούς αγκυροβολίας στη περιοχή του έργου, όλων των προπαρασκευαστικών 
εργασιών, µετά τις οποίες καθίσταται δυνατή η έναρξη των θαλάσσιων ερευνών και κατά 
το έτερο ήµισυ µε την αποκόµιση των πλωτών µέσων, µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 
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3.2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  

Άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.2 ΕΟΑΕ 
 

3.2.1 Περιγραφή 
Η εργασία αφορά τη µετακίνηση του πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος από µία θέση 
γεώτρησης (ή πενετροµέτρησης) σε άλλη θέση καθώς και από και προς την εγγύς του 
έργου θέση ασφαλούς αγκυροβολίας η απόσταση της οποίας δεν θα υπερβαίνει τα 3 ν. 
µίλια από τη θέση της πρώτης γεώτρησης (ή πενετροµέτρησης).   
 
Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη µετακίνηση του 
πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος από την ολοκληρωµένη γεώτρηση στην επόµενη 
γεώτρηση σύµφωνα µε τις οδηγίες του Επιβλέποντα, κατά τρόπο ικανοποιητικό. Ο 
βασικός πλωτός γεωτρητικός εξοπλισµός µε όλα τα εξαρτήµατά του θα πρέπει να είναι 
έτοιµος για άµεση χρήση στην επόµενη γεώτρηση, για διάτρηση και εκτέλεση όλων των 
εργασιών των σχετικών µε τη γεώτρηση. 
 

3.2.2 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται µε βάση τις ώρες (άρθρο Ν.Τ.2 ΕΟΑΕ) 
πραγµατοποιηθείσας µετακίνησης και θα βασίζεται στο ηµερολόγιο του έργου και στα 
ηµερήσια δελτία γεωτρυπάνων στα οποία υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται. Η 
δαπάνη περιλαµβάνει την προετοιµασία, µεταφορά και ασφαλή αγκυροβολία του πλωτού 
συγκροτήµατος καθώς και την προετοιµασία του γεωτρητικού εξοπλισµού, η οποία δεν 
αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. Τέλος στη δαπάνη συµπεριλαµβάνονται µισθώµατα και 
ασφάλιστρα πλωτών µέσων και γεωτρητικού εξοπλισµού, τα πάσης φύσεως έξοδα 
κινήσεως, λειτουργίας, συντήρησης και τα λιµενικά τέλη. Καµία πληρωµή δεν θα γίνεται 
για µετακίνηση πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος από µια θέση γεώτρησης που 
απορρίφθηκε από τον Επιβλέποντα λόγω κακοτεχνιών, σε άλλη θέση όπου θα εκτελεστεί 
επαναληπτική γεώτρηση σε αντικατάσταση αυτής που απορρίφθηκε. 
 
 
 

3.3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  
Άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.3 ΕΟΑΕ 
 

3.3.1 Περιγραφή 
Η εργασία περιλαµβάνει την καθηµερινή παρουσία στο έργο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των θαλάσσιων γεωτρήσεων (ή πενετοµετρήσεων) των πλωτών µέσων τα οποία φέρουν 
γεωτρύπανο (ή πενετρόµετρο) και τον συναρτώµενο µε αυτά εξοπλισµό γεωτρητικού 
συγκροτήµατος και τα οποία είναι εφοδιασµένα µε τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
αξιοπλοΐας και νηολόγησης.  
 

3.3.2 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται µε βάση τις ώρες (άρθρο Ν.Τ.3 ΕΟΑΕ) παρουσίας του 
πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος στο έργο και συµπεριλαµβάνει το µίσθωµα και τα 
ασφάλιστρα του πλωτού µέσου για οκτάωρη απασχόληση, τα έξοδα συντήρησης, υλικά 
και ανταλλακτικά πάσης φύσεως, λιµενικά τέλη και γενικά και επισφαλή έξοδα του 
Αναδόχου. 
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3.4 ΑΡΓΙΑ ΠΛΩΤΟΥ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
Άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.4 ΕΟΑΕ 
 

3.4.1 Περιγραφή 
Ο Ανάδοχος θα δικαιούται αποζηµίωση για τον πλωτό γεωτρητικό εξοπλισµό που 
βρίσκεται σε αργία όταν: 
• µια εργασία διακόπτεται µόνο για τη διευκόλυνση του Εργοδότη και για την οποία ο 

Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος και εάν η διακοπή αυτού του είδους υποχρεώνουν τον 
Ανάδοχο πέρα από κάθε αµφισβήτηση να κρατήσει τα µεγαλύτερα τµήµατα του 
εξοπλισµού του σε αργία 

• µια εργασία διακόπτεται λόγω καθυστερηµένων οδηγιών από τον Εργοδότη 
αναφορικά µε τον ειδικό τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να εκτελεστεί µια τέτοια 
εργασία αφού πρώτα έχει προηγηθεί έγγραφη όχληση από τον Ανάδοχο προς τον 
Εργοδότη, 

• λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, ειδικότερα δε λόγω κυµατικής κατάστασης 
θαλάσσης, η οποία καθιστά αδύνατη την εκτέλεση γεωτρήσεων (ή 
πενετοµετρήσεων) ή απαγορεύει τη διαδικασία µετακινήσεως του πλωτού 
συγκροτήµατος σε νέα θέση είτε τέλος επηρεάζει σηµαντικά την αξιοπιστία της 
δειγµατοληψίας και των επί τόπου δοκιµών, όπως αυτό θα ελεγχθεί και θα 
πιστοποιηθεί επί τόπου από τον Επιβλέπων Μηχανικό της Ε.Ο.Α.Ε. 

 
Εννοείται ότι αποζηµίωση λόγω αργίας εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση όπου η χρήση 
του γεωτρητικού εξοπλισµού προγραµµατίστηκε σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα 
εργασίας και διακόπηκε από τον Επιβλέποντα, ο οποίος παρά την έγκαιρη έγγραφη 
προειδοποίηση δεν έδωσε τις αναγκαίες οδηγίες για τη συνέχιση της εργασίας. 
 
∆εν καταβάλλεται σταλία λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών κατά τα Σαββατοκύριακα 
και τις επίσηµες αργίες. 
 

3.4.2 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Η επιµέτρηση - πληρωµή της αργίας πλωτού γεωτρητικού συγκροτήµατος γίνεται ανά 
ώρα (άρθρο τιµολογίου Ν.Τ.4 ΕΟΑΕ). Η τιµή καλύπτει οποιαδήποτε δαπάνη που έγινε 
από τον Ανάδοχο σε σχέση µε το χρόνο αργίας του εξοπλισµού του και του προσωπικού 
που χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισµό. Η τιµή συµπεριλαµβάνει την αργία του γεωτρυπάνου 
και του προσωπικού και δεν αποζηµιώνεται ιδιαιτέρως. Οι ώρες αργίας θα πρέπει να 
αναγράφονται στα ηµερήσια δελτία και το ηµερολόγιο του έργου. Οι αργίες κάθε πλωτού 
γεωτρητικού συγκροτήµατος δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις οκτώ (8) ώρες κάθε ηµέρα 
ανεξάρτητα από το εάν το συγκρότηµα εκτελούσε ηµερήσια εργασία που διαρκούσε 
περισσότερο από οκτώ (8) ώρες πριν από τη διακοπή. 

 
 Σηµειώνεται ότι δεν θα πληρώνεται αποζηµίωση για τον χρόνο, κατά τον οποίο ο 

εξοπλισµός βρίσκεται σε αργία όταν διεξάγονται οποιεσδήποτε επί τόπου δοκιµές, 
εργασίες καθαρισµού γεώτρησης, εργασίες τσιµέντωσης της οπής, εργασίες 
εγκατάστασης γεωτεχνικών οργάνων, επιµετρήσεις ή εργασίες επιθεώρησης ή όταν ο 
εξοπλισµός µεταφέρεται στο εργοτάξιο, µετακινείται σε άλλη γεώτρηση, αποµακρύνεται 
από το εργοτάξιο ή βρίσκεται σε αργία για διευκόλυνση του Αναδόχου. 
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3.5 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ 
Άρθρο Τιµολογίου ΓΤΕ.1.5, ΓΤΕ.1.6, ΓΤΕ.1.7 
 

 
3.5.1 Βάθος γεωτρήσεως 

Το ενδεικτικό βάθος κάθε γεωτρήσεως καθορίζεται στο Πρόγραµµα Γεωερευνητικών 
Εργασιών και εξαρτάται από το είδος και το µέγεθος του έργου και τις γεωλογικές επί 
τόπου συνθήκες σε συνδυασµό µε τον σκοπό της προς εκτέλεση γεώτρησης. 
Το τελικό βάθος της γεωτρήσεως θα καθορίζεται κατά την πρόοδο της εργασίας από τον 
Μελετητή, µε τη σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα, ανάλογα µε τις συνθήκες υπεδάφους 
που συναντώνται κάθε φορά, όπως κατά τα λοιπά περιγράφεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές – Τεύχος Α.  
 
Σηµειώνεται ότι στη περίπτωση των θαλάσσιων γεωτρήσεων το βάθος της θάλασσας δεν 
προσµετράται στο βάθος της διάτρησης. 

 
3.5.2 Σήµανση και εξάρτηση γεώτρησης 

Όταν τελειώνει η εκτέλεση µιας γεώτρησης και δεδοµένου ότι δεν θα γίνεται µόνιµη 
σήµανση της γεώτρησης µε την κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα στον πυθµένα ή 
σήµανση στην επιφάνεια της θάλασσας (χρήση σηµαδούρας), η τοπογραφική 
αποτύπωση της γεώτρησης θα γίνεται από τοπογραφικό συνεργείο πριν την µετακίνηση 
του πλωτού συγκροτήµατος σε άλλη θέση. 
 

3.5.3 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Η επιµέτρηση – πληρωµή της διάτρησης περιστροφικών γεωτρήσεων γίνεται µε βάση το 
µήκος των γεωτρήσεων που πραγµατικά εκτελέστηκε, ανάλογα µε το είδος του 
διατρηθέντος σχηµατισµού σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεύχος Α. 
 
Σηµειώνεται ότι στη περίπτωση των θαλάσσιων γεωτρήσεων το βάθος της θάλασσας δεν 
προσµετράται στο βάθος της διάτρησης. 
 
Η χωροθέτηση των γεωτρήσεων και η αποτύπωση της τελικής θέσης εκτέλεσής τους 
πληρώνεται ιδιαίτερα σύµφωνα µε το άρθρο τιµολογίου ΕΟΑΕ Νο 2 (Τεχνικές 
Προδιαγραφές – Τεύχος Α΄, παράγραφος 3.48).   
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