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1 Αληηθείκελν 

Οη εξγαζίεο ησλ γεσινγηθψλ θαη γεσηερληθψλ εξεπλψλ πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο 
θαη φιεο νη ζρεηηθέο εθζέζεηο θαη κειέηεο πνπ ζα ππνβάιιεη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην παξφλ ηεχρνο. 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο –πκθσλία Πιαίζην– πεξηγξάθεηαη ζηελ §Α.2 ηνπ 
ηεχρνπο Τερληθά Γεδνκέλα. ε θάζε Δπηκέξνπο χκβαζε ηεο πκθσλίαο Πιαίζην, ζα 
πξνζδηνξίδνληαη νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο. 

Ζ ΑΜ ζα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ εξεπλψλ ππεδάθνπο απφ 
πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο Πιαίζην. 

2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο – Οξνινγία 

2.1 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 7 θαη ηθαλνπνηεί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ. Ζ έγθξηζε εθαξκνγήο ηνπ Δπξσθψδηθα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 
Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΗΠΑΓ/νηθ.372 απφ 05.06.2014 (ΦΔΚ Β΄/1457/05.06.2014). Ο 
Δπξσθψδηθαο 7 απνηειείηαη απφ ηα θάησζη ηεχρε: 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1, Δπξσθώδηθαο 7: Γεσηερληθόο Σρεδηαζκόο – Μέξνο 1: Γεληθνί 
θαλόλεο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2, Δπξσθώδηθαο 7: Γεσηερληθόο Σρεδηαζκόο – Μέξνο 2: Γεσηερληθέο 
έξεπλεο θαη δνθηκέο 

ΖΜΔΗΧΖ Σα δχν κέξε ηνπ Δπξσθψδηθα 7 ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Δζληθά Πξνζαξηήκαηα 
(ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1:2005/ΝΑ θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2:2007/ΝΑ), ηα νπνία ζπληζηνχλ αλαπφζπαζην ηκήκα 
ηνπο.  

Σα αθφινπζα έγγξαθα, ζην ζχλνιφ ηνπο ή ηκεκαηηθά, πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο νη 
νπνίεο κέζσ αλαθνξψλ ζην παξφλ θείκελν απνηεινχλ πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο. Γηα 
ηηο ρξνλνινγεκέλεο αλαθνξέο, εθαξκφδεηαη κφλν ε αλαθεξφκελε έθδνζε. Γηα ηηο κε 
ρξνλνινγεκέλεο αλαθνξέο, εθαξκφδεηαη ε πην πξφζθαηε έθδνζε 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φπνησλ πξνζαξηεκάησλ). 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1998-1, Δπξσθώδηθαο 8: Αληηζεηζκηθόο ζρεδηαζκόο ησλ θαηαζθεπώλ – 
Μέξνο 1: Γεληθνί θαλόλεο, ζεηζκηθέο δξάζεηο θαη θαλόλεο γηα θηίξηα 

ΖΜΔΗΧΖ Σν κέξνο 1 ηνπ Δπξσθψδηθα 8 ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρα Δζληθφ Πξνζάξηεκα 
(ΔΛΟΣ ΔΝ 1998-1:2005/ΝΑ), ην νπνίν ζπληζηά αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ.  

ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Ταπηνπνίεζε θαη 
ηαμηλόκεζε εδαθώλ – Μέξνο 1: Ταπηνπνίεζε θαη πεξηγξαθή 

ΔΛΟΣ EN ISO 14688-2, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Ταπηνπνίεζε θαη 
ηαμηλόκεζε εδαθώλ – Μέξνο 2: Αξρέο ηαμηλόκεζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 14689, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Ταπηνπνίεζε, πεξηγξαθή θαη 
ηαμηλόκεζε βξάρσλ 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-1, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 1: Πξνζδηνξηζκόο πεξηεθηηθόηεηαο ζε λεξό 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-2, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 2: Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηλόκελεο ππθλόηεηαο 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-3, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 3: Πξνζδηνξηζκόο ππθλόηεηαο θόθθσλ 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-4, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 4: Πξνζδηνξηζκόο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 
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ΔΛΟΣ EN ISO 17892-5, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 5: Γνθηκή ζηεξενπνίεζεο κε επηβνιή θνξηίσλ 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-7, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 7: Γνθηκή αλεκπόδηζηεο ζιίςεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-8, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 8: Τξηαμνληθή δνθηκή ρσξίο ζηεξενπνίεζε θαη απνζηξάγγηζε 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-9, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 9: Τξηαμνληθή δνθηκή ζιίςεο κε ζηεξενπνίεζε ζε θεθνξεζκέλν 
εδαθηθό δνθίκην 

ΔΛΟΣ CEN ISO/TS 17892-10, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο 
δνθηκέο εδαθώλ – Μέξνο 10: Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-12, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 12: Πξνζδηνξηζκόο νξίνπ πδαξόηεηαο θαη νξίνπ πιαζηηθόηεηαο 

ΔΛΟΣ EN ISO 22282-1, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο δηαπεξαηόηεηαο – 
Μέξνο 1: Γεληθνί θαλόλεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 22282-2, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο δηαπεξαηόηεηαο – 
Μέξνο 2: Γνθηκέο πδαηνπεξαηόηεηαο ζε γεώηξεζε κε αλνηρηό ζύζηεκα 

ΔΛΟΣ EN ISO 22282-3, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο δηαπεξαηόηεηαο – 
Μέξνο 3: Γνθηκέο πίεζεο λεξνύ ζε βξάρνπο 

ΔΛΟΣ EN ISO 22282-4, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο δηαπεξαηόηεηαο – 
Μέξνο 4: Γνθηκέο άληιεζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη 
κεηξήζεηο ππόγεηνπ λεξνύ – Μέξνο 1: Τερληθέο αξρέο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-1, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 1: 
Γνθηκή δηείζδπζεο ειεθηξηθνύ θώλνπ θαη πηεδνθώλνπ 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-2, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 2: 
Γνθηκή δπλακηθήο δηείζδπζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-3, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 3: 
Τππνπνηεκέλε δνθηκή δηείζδπζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-4, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 4: 
Γνθηκή πξεζζηόκεηξνπ Menard 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-5, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 5: 
Γνθηκή εύθακπηνπ ληηιαηόκεηξνπ 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-6, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 6: 
Γνθηκή απηνδηαηξπόκελνπ πξεζζηόκεηξνπ 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-7, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 7: 
Γνθηκή δύζθακπηνπ ληηιαηόκεηξνπ 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-8, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 8: 
Γνθηκή πξεζζηόκεηξνπ πιήξνπο εθηόπηζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-10, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 
10: Γνθηκή πηώζεο βάξνπο 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-11, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 
11: Γνθηκή επίπεδνπ ληηιαηόκεηξνπ 

ΔΛΟΣ EN ISO 22476-12, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Γνθηκέο πεδίνπ – Μέξνο 
12: Γνθηκή δηείζδπζεο κε κεραληθό θώλν (CPTM) 
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ΔΛΟΣ EN 196-2, Μέζνδνη δνθηκήο ηζηκέληνπ – Μέξνο 2: Φεκηθή αλάιπζε ηζηκέληνπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1329-1, Σπζηήκαηα πιαζηηθώλ ζσιελώζεσλ γηα απνρέηεπζε πγξώλ 
απνβιήησλ (ρακειήο θαη πςειήο ζεξκνθξαζίαο) εληόο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ - Με 
πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U) – Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθέο ζσιήλσλ, 
εμαξηεκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13286-2, Μίγκαηα κε ζηαζεξνπνηεκέλα θαη ζηαζεξνπνηεκέλα κε πδξαπιηθέο 
θνλίεο – Μέξνο 2: Μέζνδνη δνθηκήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο εξγαζηεξηαθήο 
ππθλόηεηαο αλαθνξάο θαη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε λεξό – Σπκπύθλσζε Proctor 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13286-47, Μίγκαηα κε ζηαζεξνπνηεκέλα θαη ζηαζεξνπνηεκέλα κε πδξαπιηθέο 
θνλίεο – Μέξνο 47: Μέζνδνο δνθηκήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Καιηθνξληαθνύ δείθηε 
θέξνπζαο ηθαλόηεηαο (CBR), ηνπ άκεζνπ δείθηε θέξνπζαο ηθαλόηεηαο θαη ηεο 
γξακκηθήο δηόγθσζεο 

ΔΛΟΣ EN 13577, Φεκηθή πξνζβνιή ζην ζθπξόδεκα – Πξνζδηνξηζκόο ηεο 
πεξηεθηηθόηεηαο δξαζηηθνύ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην λεξό 

ΔΛΟΣ EN 16228-1, Δμνπιηζκόο γεώηξεζεο θαη ζεκειίσζεο – Μέξνο 1: Κνηλέο 
απαηηήζεηο 

ΔΛΟΣ EN 16228-2, Δμνπιηζκόο γεώηξεζεο θαη ζεκειίσζεο – Μέξνο 2: Κηλεηά 
γεσηξύπαλα γηα έξγα πνιηηηθώλ θαη γεσηερληθώλ κεραληθώλ, εθκεηάιιεπζε νξπρείσλ 
θαη ιαηνκείσλ 

ΔΛΟΣ EN 16502, Μέζνδνο δνθηκήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βαζκνύ νμύηεηαο ηνπ 
εδάθνπο ζύκθσλα κε ηελ κέζνδν Baumann-Gully 

ISO 710-1, Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-
sections – Part 1: General rules of representation 

ISO 710-2, Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-
sections – Part 2: Representation of sedimentary rocks 

ISO 710-3, Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-
sections – Part 3: Representation of magmatic rocks 

ISO 710-4, Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-
sections – Part 4: Representation of metamorphic rocks 

ISO 710-5, Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-
sections – Part 5: Representation of minerals 

ISO 710-6, Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-
sections – Part 6: Representation of contact rocks and rocks which have undergone 
metasomatic, pneumatolytic or hydrothermal transformation or transformation by 
weathering 

ISO 710-7, Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross-
sections – Part 7: Tectonic symbols 

ISO 3310-1, Test sieves – Technical requirements and testing – Part 1: Test sieves of 
metal wire cloth 

ISO 3310-2, Test sieves – Technical requirements and testing – Part 2: Test sieves of 
perforated metal plate 

ISO 4316, Surface active agents – Determination of pH of aqueous solutions – 
Potentiometric method 

ISO 7150-1, Water quality – Determination of ammonium – Part 1: Manual 
spectrometric method 

ISO 7393, Determination of free chlorine and total chlorine 
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ISO 7980, Water quality – Determination of calcium and magnesium – Atomic 
absorption spectrometric method 

Καλνληζκόο Τερλνινγίαο Σθπξνδέκαηνο (Κ.Τ.Σ.) (ΦΔΚ Β΄/1561/02.06.2016) 

Δ 101-83, Τερληθέο πξνδηαγξαθέο δεηγκαηνιεπηηθώλ γεσηξήζεσλ μεξάο γηα 
γεσηερληθέο έξεπλεο (ΦΔΚ Β΄/363/24.06.83, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ Τ. Α. 6019, § 
2 (ΦΔΚ Β΄/29/11.02.1986)) 

Δ 102-84 θαη Δ 103-84, Πξνδηαγξαθέο Δπηηόπνπ Γνθηκώλ Βξαρνκεραληθήο θαη 
Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ Βξαρνκεραληθήο (ΦΔΚ Β΄/70/08.02.1985) 

Δ 104-85, Πξνδηαγξαθέο Γεσινγηθώλ Δξγαζηώλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ Μειεηώλ 
Τερληθώλ Έξγσλ (ΦΔΚ Β΄/29/11.02.1986) 

Δ 105-86, Πξνδηαγξαθέο Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ Δδαθνκεραληθήο (ΦΔΚ 
Β΄/955/31.12.1986) 

ASTM D 854, Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water 
Pycnometer 

ASTM D 2487, Standard Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes 
(Unified Soil Classification System) 

ASTM D 2974, Standard Test Methods for Moisture, Ash, and Organic Matter of Peat 
and Other Organic Soils 

ASTM D 3080, Standard Test Method for Direct Shear Test of Soils Under 
Consolidated Drained Conditions 

ASTM D 4373, Standard Test Method for Rapid Determination of Carbonate Content of 
Soils 

ASTM D 4427, Standard Classification of Peat Samples by Laboratory Testing 

ASTM D 4644, Standard Test Method for Slake Durability of Shales and Other Similar 
Weak Rocks 

ASTM D 5607, Standard Test Method for Performing Laboratory Direct Shear Strength 
Tests of Rock Specimens Under Constant Normal Force 

ASTM D 6467, Standard Test Method for Torsional Ring Shear Test to Determine 
Drained Residual Shear Strength of Cohesive Soils 

ASTM D 7012, Standard Test Methods for Compressive Strength and Elastic Moduli of 
Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures 

ASTM D 7625, Standard Test Method for Laboratory Determination of Abrasiveness of 
Rock Using the CERCHAR Method 

BS 1377-3, Methods of test for soil for civil engineering purposes – Part 3: Chemical 
and electrochemical tests 

BS 1377-4, Methods of test for soil for civil engineering purposes – Part 4: 
Determination of maximum and minimum dry densities for granular soils 

BS 5930, Code of practice for site investigations 

BS 10175, Investigation of potentially contaminated sites. Code of practice 

ISRM Suggested Method for Determining Tensile Strength of Rock Materials, Part 2: 
Suggested Method for Determining Indirect Tensile Strength by the Brazilian Test 

DIN 38414-4, German standard methods for the examination of water, waste water and 
sludge – sludge and sediments (group S) – determination of leachability by water 

AASHTO T 194, Standard Method of Test for Determination of Organic Matter in Soils 
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by Wet Combustion 

Electronic Transfer of Geotechnical and Geoenvironmental Data (Edition 4.0.4), 
February 2017, Association of Geotechnical & Geoenvironmental Specialists 
(http://www.ags.org.uk)  

Ν.2696/1999, Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΦΔΚ Α΄/57/23.03.1999) 

Π.Γ. 105/1995, Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ (ΦΔΚ Α΄/67/10.04.1995) 

Π.Γ. 17/1996, Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ (ΦΔΚ 
Α΄/11/18.01.1996) 

Π.Γ. 305/1996, Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκόδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηεο 
92/57/ΔΟΚ (ΦΔΚ Α΄/212/29.08.1996) 

Απφθαζε ΓΔΔΠΠ/νηθ/502 απφ 13.10.2000, Δθαξκνγή Πξνγξακκάησλ Πνηόηεηαο 
έξγσλ (Π.Π.Δ.) ζηα δεκόζηα έξγα θαη κειέηεο (ΦΔΚ Β΄/1265/18.10.2000) 

Απφθαζε ΓΗΠΑΓ/νηθ/369 απφ 15.12.2012, Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Δ..Τ.) ησλ 
δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ, άξζξνπ ζρεηηθνχ κε ηα «απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ζην εξγνηάμην» (ΑΓΑ: Β4301-8ΞΧ) 

Απφθαζε ΓΗΠΑΓ/νηθ/501 απφ 01.07.2003, Έγθξηζε νδεγηώλ ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο 
γηα ην πεξηερόκελν, ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πνηόηεηαο Μειέηεο (ΦΔΚ 
Β΄/928/04.07.2003) 

Απφθαζε ΓΗΠΑΓ/νηθ/502 απφ 01.07.2003, Έγθξηζε Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο Σήκαλζεο 
Δθηεινύκελσλ Οδηθώλ Έξγσλ εληόο θαη εθηόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ σο ειάρηζηα 
όξηα (ΦΔΚ Β΄/946/09.07.2003) 

Απφθαζε ΓΗΠΑΓ/νηθ/889 απφ 27.11.2002, Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ 
θηλδύλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΣΑΥ θαη ΦΑΥ) (ΦΔΚ 
Β΄/16/14.01.2003) 

Απφθαζε 6952 απφ 14.02.2011 ησλ Τπνπξγψλ Π.Δ.Κ.Α θαη Τ.ΜΔ.ΓΗ. Υπνρξεώζεηο 
θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδώλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πόιεσλ θαη νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία 
πεδώλ (ΦΔΚ Β΄/420/16.03.2011) 

EPA-823-B-01-002, Methods for Collection, Storage and Manipulation of Sediments for 
Chemical and Toxicological Analysis: Technical Manual, 2001, U.S. Environmental 
Protection Agency (U.S.E.P.A.) 

EPA method 8015, Nonhalogenated organics using GC/FID, U.S. Environmental 
Protection Agency (U.S.E.P.A.) 

APHA method 5520-C, Standard methods for the examination of water and wastewater 
– Oil  and grease – Partition-Infrared method, American Public Health Association 

Καηάινγνο φισλ ησλ πξνηχπσλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο, ζα 
ππνβιεζεί ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε σο ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθήο Έξεπλαο 
(§11.3.3.1) θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσινγηθήο Έξεπλαο (§11.3.3.2). 

2.2 Όξνη θαη νξηζκνί 

Ζ νξνινγία είλαη βαζηζκέλε ζηνλ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 
1997-2) θαζψο θαη ζηηο ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο απηνχ, κε εμαίξεζε ηηο §2.2.2, 
§2.2.3, §2.2.5, §2.2.8, §2.2.13, §2.2.15, §2.2.16, §2.2.17 θαη §2.2.19. Παξαθάησ 
δίλνληαη νη βαζηθνί φξνη ζηα ειιεληθά –θαη ε αληίζηνηρε αγγιηθή νξνινγία– καδί κε ηνπο 

http://www.ags.org.uk/
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νξηζκνχο ηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα. 

ΖΜΔΗΧΖ Όξνη θαη νξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε εδαθψλ δίλνληαη ζηελ §18.3. 

2.2.1 αλζξσπνγελέο έδαθνο (anthropogenic soil) 
έδαθνο πνπ έρεη απνηεζεί κε αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξεί λα απνηειείηαη 
απφ επεμεξγαζκέλα θπζηθά εδάθε ή/θαη ζπλζεηηθά πιηθά 

ΖΜΔΗΧΖ Έλα αλζξσπνγελέο έδαθνο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί πεξαηηέξσ ζε επίρσζε (fill) φηαλ ε 
απφζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε έιεγρν απφ κεραληθφ ή ζε αλζξσπνγελή απόζεζε (made ground, 
reconstituted ground) φηαλ ε απφζεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλεμέιεγθηα. 

2.2.2 αλώηαηε ζηάζκε ππνγείνπ λεξνύ 
ε κέγηζηε ζηάζκε ελφο αθξαίνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ (κέγηζηε ζηάζκε 100-εηίαο) 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ αλψηαηε ζηάζκε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κνλίκσλ έξγσλ. 

2.2.3 άμνλαο ηνπ Έξγνπ 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο, σο άμνλαο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ε γξακκή πνπ δηέξρεηαη 
κεηαμχ ησλ δχν ζηδεξνηξνρηψλ θαη ηζαπέρεη απφ απηέο. 

2.2.4 άξξεθηνο βξάρνο (rock material, intact rock) 
ηα ηεκάρηα αθέξαηνπ βξάρνπ εληφο ηνπ πιέγκαηνο (framework) ησλ αζπλερεηψλ ηεο 
βξαρφκαδαο 

ΖΜΔΗΧΖ Ο άξξεθηνο βξάρνο έρεη αληνρή ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε γεληθά κεγαιχηεξε απφ 600 kPa. 

ΖΜΔΗΧΖ Ο άξξεθηνο βξάρνο κπνξεί λα έρεη ηζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
ηζνηξνπία ηνπ (ζρηζηφηεηα, πξνζαλαηνιηζκφο θφθθσλ θαη νξπθηψλ θιπ) ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηειηθή επηινγή 
παξακέηξσλ αληνρήο. 

ΖΜΔΗΧΖ Ο πξνζδηνξηζκφο παξακέηξσλ αληνρήο θαη παξακνξθσζηκφηεηαο άξξεθηνπ βξάρνπ 
γίλεηαη άκεζα απφ εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. 

2.2.5 αξρείν AGS (AGS Format data file) 
ειεθηξνληθφ αξρείν γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή (electronic transfer) γεσηερληθψλ θαη 
γεσ-πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν Electronic 
Transfer of Geotechnical and Geoenvironmental Data (Edition 4.0.4) (Association of 
Geotechnical & Geoenvironmental Specialists, February 2017) 

2.2.6 βξαρόκαδα (rock mass) 
ν βξάρνο καδί κε ηηο αζπλέρεηέο ηνπ θαη ηηο δψλεο απνζάζξσζεο / εμαιινίσζεο 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ βξαρφκαδα απνηειείηαη γεληθά απφ ηεκάρε άξξεθηνπ βξάρνπ πνπ νξηνζεηνχληαη απφ 
γεσινγηθέο αζπλέρεηεο (δηαθιάζεηο, ζηξψζεηο, ξήγκαηα, επηθάλεηεο δηάηκεζεο θιπ) ρσξίο φκσο λα 
απνθιείεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηέο θαη εδάθνπο. 

ΖΜΔΗΧΖ Καζψο δελ είλαη ζπλήζσο δπλαηή ε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ ηεο 
βξαρφκαδαο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ αληνρήο θαη παξακνξθσζηκφηεηάο ηεο γίλεηαη ζπλήζσο 
έκκεζα, ζπλδπάδνληαο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε δείγκαηα άξξεθηνπ βξάρνπ κε ηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ 
ηαμηλφκεζεο. Δμαίξεζε ζηα αλσηέξσ απνηεινχλ βξαρφκαδεο κε ιίγεο θαη αξαηέο αζπλέρεηεο ε επίδξαζε 
ησλ νπνίσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο βξαρφκαδαο σο πξνο ηελ παξακφξθσζε είλαη ακειεηέα. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο, ηα δείγκαηα άξξεθηνπ βξάρνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο βξαρφκαδαο θαη επνκέλσο 
ν πξνζδηνξηζκφο παξακέηξσλ αληνρήο θαη παξακνξθσζηκφηεηαο κπνξεί λα γίλεη άκεζα απφ 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζε δείγκαηα άξξεθηνπ βξάρνπ. 

2.2.7 βξάρνο (rock) 
θπζηθήο πξνέιεπζεο ζπγθέληξσζε (assemblage) ή  ζπλάζξνηζε (aggregate) θφθθσλ 
νξπθηψλ, θξπζηάιισλ ή ηεκαρψλ απνηεινχκελσλ απφ νξπθηά, ζπκππθλσκέλε, 
ηζηκελησκέλε ή κε άιιν ηξφπν ζπλελσκέλε θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί 
(disaggregated) κε ηα ρέξηα ζε λεξφ 

2.2.8 γεσινγηθή ελόηεηα (geological formation) 
ν φξνο γεσινγηθή ελφηεηα αληηζηνηρεί ζηνλ φξν «ζρεκαηηζκφο» sensu stricto 1 

ΖΜΔΗΧΖ 1 χκθσλα κε ηνλ ISSC (1994) (International Subcommission on Stratigraphic 
Classification of IUGS International Commission on Stratigraphy: International stratigraphic guide (2nd 
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edition, Amos Salvador, ed.)), «ζρεκαηηζκόο» (formation) είλαη ε πξσηεύνπζα, επίζεκε κνλάδα ηεο 
ιηζνζηξσκαηνγξαθηθήο ηαμηλόκεζεο. Οη ζρεκαηηζκνί είλαη νη κόλεο επίζεκεο ιηζνζηξσκαηνγξαθηθέο 
κνλάδεο ζηηο νπνίεο νη ζηξσκαηνγξαθηθέο ζηήιεο ζα πξέπεη λα δηαηξνύληαη πιήξσο κε βάζε ηελ ιηζνινγία, 
ζε νπνηνλδήπνηε ηόπν. Η δηαθνξά ζηελ ιηζνινγία πνπ απαηηείηαη λα έρνπλ ζρεκαηηζκνί θάπνηαο πεξηνρήο, 
πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγεζεί ν νξηζκόο θαη δηαρσξηζκόο ηνπο, πνηθίιεη αλαιόγσο ηεο γεσινγίαο ηεο 
πεξηνρήο θαη ηεο αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο 
γεσινγηθήο ηζηνξίαο. Ο νξηζκόο ζρεκαηηζκνύ δελ ζεσξείηαη αηηηνινγεκέλνο θαη πξαθηηθόο εάλ δελ κπνξεί 
λα ζρεδηαζηεί ζηελ θιίκαθα γεσινγηθνύ ράξηε ζε νπνηνλδήπνηε ηόπν. Τν πάρνο ηνπ ζρεκαηηζκνύ κπνξεί 
λα θπκαίλεηαη από κηθξόηεξν ηνπ κέηξνπ έσο αξθεηέο ρηιηάδεο κέηξα. 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ γεσινγηθή ελφηεηα δηαξζξψλεηαη απφ ηερληθνγεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο νη νπνίνη 
έρνπλ θνηλή πξνέιεπζε (π.ρ. πεξηβάιινλ απφζεζεο) θαη ηεθηνληθή ηζηνξία, θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηελ 
ίδηα ιηζνζηξσκαηνγξαθηθή βαζκίδα. Καηά θαλφλα νη ζρεκαηηζκνί κηαο γεσινγηθήο ελφηεηαο αλήθνπλ ζηελ 
ίδηα θαηεγνξία πεηξσκάησλ (ηδεκαηνγελή, καγκαηηθά, κεηακνξθσκέλα) εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 
αθνινπζίαο ζρεκαηηζκψλ δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο (π.ρ. ηδεκαηνγελή θαη εθαηζηεηαθά) πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί ζην ίδην πεξηβάιινλ (π.ρ. θιαζηηθή αθνινπζία κε ππνεθαηζηεηαθέο θνίηεο πνπ έρνπλ 
απνηεζεί ζε κηα ππνζαιάζζηα ιεθάλε). Οη γεσινγηθέο ελφηεηεο πεξηγξάθνληαη θαη απνηππψλνληαη ζηνπο 
γεσινγηθνχο ράξηεο. Αληηπξνζσπεπηηθή θιίκαθα ηεο γεσινγηθήο ελφηεηαο είλαη ε επξχηεξε πεξηνρή έξγνπ. 

2.2.9 γεώηξεζε (borehole) 
νπή νπνηαζδήπνηε πξνθαζνξηζκέλεο δηακέηξνπ θαη βάζνπο πνπ ζρεκαηίδεηαη κε 
δηάηξεζε ζε νπνηνλδήπνηε γεσινγηθφ ζρεκαηηζκφ ή ζε ηερλεηέο απνζέζεηο 

ΖΜΔΗΧΖ Οη έξεπλεο πνπ εθηεινχληαη ζε γεσηξήζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε δνθηκίσλ 
βξάρνπ, εδάθνπο ή λεξνχ απφ ζπγθεθξηκέλν βάζνο ή ηελ εθηέιεζε επηηφπνπ (in situ) δνθηκψλ θαη 
κεηξήζεσλ. 

2.2.10 δείγκα (sample) 
ηκήκα εδάθνπο ή βξάρνπ ην νπνίν αλαθηήζεθε απφ ην ππέδαθνο κε ηερληθέο 
δεηγκαηνιεςίαο 

2.2.11 δνθίκην (specimen) 
ηκήκα δείγκαηνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα εξγαζηεξηαθή δνθηκή 

2.2.12 έδαθνο (soil) 
ζπλάζξνηζε (aggregate) νξπθηψλ ή/θαη νξγαληθήο χιεο ε νπνία κπνξεί λα δηαρσξηζηεί 
(disaggregated) κε ηα ρέξηα ζε λεξφ 

ΖΜΔΗΧΖ Ο φξνο «έδαθνο» κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζε ηερλεηέο απνζέζεηο πνπ απνηεινχληαη 
απφ θπζηθά εδαθηθά πιηθά πνπ έρνπλ επαλαπνηεζεί ή απφ αλζξσπνγελή πιηθά πνπ έρνπλ αλάινγε κε ηα 
εδάθε ζπκπεξηθνξά π.ρ. ζξπκκαηηζκέλνο βξάρνο, ζθσξίεο απφ πςηθακίλνπο, πιηθά απφ αλαηηλάμεηο, 
ηέθξα απφ θαχζεηο θιπ. 

ΖΜΔΗΧΖ Σα εδάθε έρνπλ γεληθά αληνρή ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε κηθξφηεξε απφ 600 kPa. Ο 
πξνζδηνξηζκφο παξακέηξσλ αληνρήο θαη παξακνξθσζηκφηεηαο ησλ εδαθψλ γίλεηαη άκεζα απφ 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, θαζψο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εδάθνπο ζε θιίκαθα έξγνπ θαη ζε θιίκαθα δνθηκίνπ 
είλαη γεληθψο παξφκνηα. 

2.2.13 εξεπλεηηθό όξπγκα (trial pit) 
αλνηθηή εθζθαθή πνπ εθηειείηαη γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ππεδαθηθψλ ζπλζεθψλ in situ, 
ηε ιήςε δνθηκίσλ ή ηελ εθηέιεζε επί ηφπνπ δνθηκψλ 

2.2.14 ιηζνινγηθόο ηύπνο (lithological unit) 
θπζηθή ζπλάζξνηζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ νξπθηψλ ή ηεκαρψλ βξάρνπ (rock 
fragments) πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νξπθηνινγηθή ζχζηαζε, ην θπξίαξρν κέγεζνο 
θφθθσλ, ηε δνκή (structure), ηνλ ηζηφ (texture) θαη ηε γελεηηθή πξνέιεπζε  

ΖΜΔΗΧΖ Ο ιηζνινγηθφο ηχπνο είλαη γεσινγηθή «κνλάδα» (unit) κε νκνηφκνξθα γεσινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ζε κεζνζθνπηθή θιίκαθα. 

ΖΜΔΗΧΖ Ο βξαρψδεο ιηζνινγηθφο ηχπνο νλνκάδεηαη επίζεο πεηξνγξαθηθόο ηύπνο ή απιά 
πέηξσκα. 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ αληηπξνζσπεπηηθή θιίκαθα ηνπ ιηζνινγηθνχ ηχπνπ είλαη ην δνθίκην. 

2.2.15 όξπγκα πξνεθζθαθήο (pre-excavation pit) 
φξπγκα πνπ δηαλνίγεηαη κε ρεηξνλαθηηθά κέζα γηα ηελ επηζεψξεζε θαη δηεξεχλεζε ησλ 
επηθαλεηαθψλ ζηξσκάησλ θαη ηελ χπαξμε δηθηχσλ ΟΚΧ 
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2.2.16 ηερληθνγεσινγηθή ελόηεηα (engineering geological formation) 
ηερληθνγεσινγηθή «κνλάδα» (unit) κε πεξίπνπ νκνηφκνξθα γεσινγηθά θαη γεσηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ζε θιίκαθα έξγνπ 

ΖΜΔΗΧΖ Μία ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
ηερληθνγεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Οη ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο πξνζδηνξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ γεσηερληθψλ θαη γεσινγηθψλ εξεπλψλ θαη απνηππψλνληαη ζηε Γεσινγηθή – 
Τδξνγεσινγηθή – Γεσηερληθή, Μεθνηνκή. Αληηπξνζσπεπηηθή θιίκαθα ηεο ηερληθνγεσινγηθήο ελφηεηαο 
είλαη νη θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ. 

2.2.17 ηερληθνγεσινγηθόο ζρεκαηηζκόο (engineering geological unit) 
ηερληθνγεσινγηθή «κνλάδα» (unit) κε πεξίπνπ νκνηφκνξθα γεσινγηθά θαη γεσηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ζε καθξνζθνπηθή θιίκαθα 

ΖΜΔΗΧΖ Έλαο ηερληθνγεσινγηθφο ζρεκαηηζκφο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
πεηξνγξαθηθνχο ηχπνπο. Οη ηερληθνγεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί δηαρσξίδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη θαηά ηελ 
πεξηγξαθή ππξήλσλ γεσηξήζεσλ θαη απνηππψλνληαη ζηα Μεηξψα Γεσηξήζεσλ. Αληηπξνζσπεπηηθή 
θιίκαθα ηνπ ηερληθνγεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ είλαη ε γεψηξεζε. 

2.2.18 ππέδαθνο (ground) 
έδαθνο, βξάρνο θαη πθηζηάκελεο ηερλεηέο απνζέζεηο πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
θαηαζθεπήο 

ΖΜΔΗΧΖ ηελ §1.5.2.3 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1, ε ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ φξνπ «ground» είλαη 
«έδαθνο». Χζηφζν, γηα λα κελ ζπγρέεηαη ν φξνο απηφο κε ηνλ φξν «soil» (§2.2.2 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1), 
ζηελ παξνχζα, ζε αληίζεζε πξνο ην αλσηέξσ πξφηππν, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «ππέδαθνο» γηα ηελ 
κεηάθξαζε ηνπ φξνπ «ground». 

2.2.19 πςειή ζηάζκε ππνγείνπ λεξνύ 
ε κέγηζηε ζηάζκε ελφο θαλνληθνχ πδξνινγηθνχ θχθινπ (κέγηζηε εηήζηα ζηάζκε) 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ πςειή ζηάζκε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνζσξηλψλ έξγσλ. 

3 Τγεία θαη Αζθάιεηα 

3.1 Γεληθά – Βαζηθέο απαηηήζεηο 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη αλεπηθχιαθηα ππεχζπλνο έλαληη ηεο ΑΜ λα 
εμαζθαιίδεη φηη νη εξγαδφκελνη, ηα ζπλεξγεία εξγαζηψλ, νη ηξίηνη (εξγαδφκελνη ηεο ΑΜ 
ζχκβνπινη θαη πξνκεζεπηέο απηνχ, απηναπαζρνινχκελνη, επηζθέπηεο, πνιίηεο), θαζ' 
φιε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα ζπκκνξθψλνληαη απφ θάζε άπνςε κε ηελ 
Ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 16228-1 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 16228-2, ηελ 
παξνχζα χκβαζε, ηηο Γηαηάμεηο θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ Τγεία, ζηελ 
Αζθάιεηα θαη ζηελ Ππξαζθάιεηα θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνχο πνπ 
νξίδεη ε ΑΜ. Όπνπ δελ ππάξρεη θαηάιιεινο Διιεληθφο Νφκνο ή Νφκνο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα εθαξκφδεηαη ε ηξέρνπζα θαιχηεξε πξαθηηθή. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε 
χκβαζε θαη ζα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ αηφκσλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα βξίζθνληαη εληφο ή 
πιεζίνλ ηνπ εξγνηαμίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη (ηπρφλ) εξγαδνκέλσλ Οξγαληζκψλ 
Κνηλήο Χθειείαο. 

Ζ ΑΜ δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ ζα ζπκβεί ζε 
εξγαδφκελνπο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο ζε 
πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ή δεκίαο ζε πιηθά αγαζά ηξίηνπ, πνπ πξνθιήζεθε 
απφ ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα αλαθέξεη ακέζσο ζηελ ΑΜ νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ νδεγεί ζε 
ηξαπκαηηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ηξίηνπ ή δεκηά ζε πεξηνπζία αλεμάξηεηα απφ ηε 
ζνβαξφηεηα / ζπνπδαηφηεηα απηνχ, θαη νπνηαδήπνηε επηθίλδπλα ζπκβάληα πνπ 
πξνθιήζεθαλ απφ ηηο δηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή παξαιήςεηο ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη άκεζα πξνο φιεο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο ΑΜ 



 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-355/19  
(Α.. 82662) 

 

 ειίδα 17 απφ 122 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εηζεγεζεί ηε δηαθνπή εξγαζηψλ, απνκάθξπλζε 
πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ή θαη ηελ απνπνκπή ζπλεξγείσλ εξγαζηψλ 
εθφζνλ ηεθκεξησκέλα δελ ηεξνχληαη ηα απφ ηε πκθσλία Πιαίζην θαη ηε λνκνζεζία 
πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο. Απηφ ην πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκφο δελ κπνξεί λα 
επηζηξέςνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο ΑΜ. 

Δάλ ν Αλάδνρνο ιάβεη εηδνπνίεζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ θαηφπηλ επηζεψξεζεο 
απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ΑΜ ή νπνηαζδήπνηε Κξαηηθήο Αξρήο, ζα ελεκεξψλεη 
ακέζσο ηελ ΑΜ απνζηέιινληαο αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ εηδνπνηήζεσλ (εθηφο εάλ ε 
εηδνπνίεζε έρεη εθδνζεί απφ ηελ ΑΜ) θαη ζα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 
δηνξζψζεηο, φπσο απαηηείηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ΑΜ ή ηεο νπνηαζδήπνηε 
Κξαηηθήο Αξρήο. 

Δάλ κηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηεο 
ΑΜ κε πξφζηηκα πνπ επηβάιεη νπνηαδήπνηε Κξαηηθή Αξρή, ή κε έμνδα ελ ζρέζεη κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα, ν Αλάδνρνο ζα πιεξψζεη θαη/ή 
απνδεκηψζεη ηελ ΑΜ γηα φια ηα ελ ιφγσ έμνδα θαη δαπάλεο. Σν θφζηνο θάζε 
δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ απφ νπνηαδήπνηε Κξαηηθή Αξρή πνπ επηβάιιεηαη εμαηηίαο 
απνηπρίαο ηνπ Αλαδφρνπ λα ζπκκνξθσζεί ν ίδηνο, ηα ζπλεξγεία εξγαζηψλ ηνπ ή νη 
πξνκεζεπηέο ηνπ κε ηα αλσηέξσ, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην. 

Ο Αλάδνρνο ζα νξίζεη ζηελ Σνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ηνλ Τερληθό Αζθαιείαο (ΣΑ) 
ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3850/2010 θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/1996. Ζ αλάζεζε 
θαζεθφλησλ ηνπ ΣΑ ζηελ ηνπηθή επηζεψξεζε εξγαζίαο ζα γίλεη πξν ηεο ελάξμεσο ησλ 
εξγαζηψλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη αθνχ πξψηα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ. 

Ο Αλάδνρνο επηπιένλ ζα νξίζεη Υπεύζπλν Αζθαιείαο (ΤΑ) αλά ζέζε γεσηξχπαλνπ. Ο 
ΤΑ ππνζηεξίδεη ζηα ζέκαηα αζθαιείαο ηνλ ΣΑ. Ο ΤΑ ππνθαζηζηά ηνλ ΣΑ ζε ζέκαηα 
αζθαιείαο ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη απηφο. Ο ΤΑ έρεη δηθαίσκα 
θαη ππνρξέσζε λα επεκβαίλεη θαη λα δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο πνπ θξίλεη σο επηθίλδπλεο. 
Ο ΤΑ κπνξεί λα εθηειεί θαη άιια θαζήθνληα εξγαζίαο (π.ρ. Τπεχζπλνο Δξγαζηψλ 
Τπαίζξνπ Γεσηερληθήο Έξεπλαο, Γεσιφγνο Γεσηξχπαλνπ). Ο ΤΑ είλαη ππφινγνο ζηνλ 
Αλάδνρν φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ ζεκάησλ πγείαο θαη αζθαιείαο. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, πξνηείλεηαη αλεπηθχιαθηα ν ΣΑ θαη νη ΤΑ ηνπ 
Αλαδφρνπ λα ζπλαληήζνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο αζθαιείαο ηεο ΑΜ, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπδεηήζνπλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ επί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ζα εθαξκνζζνχλ 
ζηα εξγνηάμηα. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη πιήξε πξφζβαζε ζε φια ηα ζρεηηθά αξρεία (π.ρ. δηεξεπλήζεηο 
αηπρεκάησλ, αλαθνξέο ειιείςεσλ, πεηζαξρηθέο παξαβάζεηο θιπ) θαη ηεθκεξίσζε 
(εθπαίδεπζε, πηζηνπνηεηηθά, βηβιία ζπληήξεζεο, ζπκβάζεηο ΣΑ θιπ). Ζ ΑΜ έρεη ην 
δηθαίσκα λα δηελεξγεί επηηφπνπ επηζεσξήζεηο ή ιεπηνκεξείο ειέγρνπο νπνηεδήπνηε ην 
θξίλεη ζθφπηκν. 

3.2 Θέκαηα Τ&Α ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθό 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίδεη φηη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνηαμίνπ έρεη θαηάιιεια 
εθπαηδεπηεί θαη επηβιέπεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε αζθάιεηά ηνπ θαζψο θαη ε 
αζθάιεηα άιισλ αηφκσλ θαηά ηελ παξνπζία ηνπο ζην εξγνηάμην. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπαηδεχζεη ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπ γηα ηνλ θίλδπλν ηεο θσηηάο θαη ζα  
πξνκεζεχζεη ηνπο θαηάιιεινπο (ηχπν θαη αξηζκφ) ππξνζβεζηήξεο γα ηελ θαηάζβεζή 
ηεο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο κε αλαθιαζηηθφ ξνπρηζκφ. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηηο εξγαζίεο δηάηξεζεο ζα ρξεζηκνπνηεί 
ππνρξεσηηθά φια ηα απαξαίηεηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) πνπ πξνθχπηνπλ 
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απφ ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ (ελδεηθηηθά: θξάλνο, κπφηεο αζθαιείαο, γάληηα, 
πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, σηαζπίδεο θιπ). 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη θαη ζα δηαηεξεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ  
φια ηα αλσηέξσ ΜΑΠ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα φισλ 
ησλ αηφκσλ (εξγαδνκέλσλ θαη ηξίησλ). 

Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηνλ πεξηθξαγκέλν ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ κφλν ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζηνπο επηβιέπνληεο ηεο ΑΜ, νη νπνίνη ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηα 
θαηάιιεια Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη ηνπο εξγαδφκελνπο κε ξνπρηζκφ εξγαζίαο ζηνλ νπνίν 
πξνηείλεηαη λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεηαθεξφκελεο 
ηνπαιέηαο θαη θνπηηνχ πξψησλ βνεζεηψλ. 

3.3 Θέκαηα Τ&Α ζρεηηθά κε ηα εξγνηάμηα γεσηξήζεσλ 

Ο Αλάδνρνο ζα πεξηθξάζζεη νιφθιεξν ην εξγνηάμην γεψηξεζεο κε θηλεηά πιαίζηα κε 
κεηαιιηθφ πιέγκα χςνπο 1,8 m, ηα νπνία ζα είλαη επελδεδπκέλα κε «ιηφπαλν» ή άιιν 
αλάινγν πιηθφ. Ζ αλσηέξσ πεξίθξαμε ζα θέξεη ηα θαηάιιεια ζήκαηα ηξνραίαο, ηελ 
πηλαθίδα ηνπ Έξγνπ (§5.6.3) θαζψο θαη ζήκαλζε θηλδχλνπ κε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε 
θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο (βάζεη ηνπ Π.Γ. 105/1995). Όιεο νη εξγαζίεο πνπ έρεη 
αλαιάβεη ν Αλάδνρνο ζα εθηεινχληαη εληφο ηνπ πεξηθξαγκέλνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 
γηα ιφγνπο αζθαιείαο. ε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο εξγαζίαο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε 
θπθινθνξηαθνχο θηλδχλνπο (ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη άδεηα ε/θαη θπθινθνξηαθή 
κειέηε, βιέπε §5.6.2), ηφηε ε πεξίθξαμε ζα ζπκπιεξψλεηαη κε ηα ηππνπνηεκέλα 
εκπφδηα εθ ζθπξνδέκαηνο –ή θάηη αλάινγν απηψλ (π.ρ. ηππνπνηεκέλα πιαζηηθά 
εκπφδηα ηχπνπ New Jersey πιεξσκέλα κε λεξφ ή άκκν)– ηνπνζεηεκέλα θαηά ηξφπν 
ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά κεηαμχ ηνπο, πξνο ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο. Ζ 
είζνδνο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα αζθαιίδεηαη (θιεηδψλεηαη) θαηά ηηο ψξεο πνπ δελ 
εθηεινχληαη εξγαζίεο. 

Ζ θχιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη φπνηεο ζρεηηθέο 
δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ ίδην. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ηππηθφ ζρέδην εξγνηαμίνπ γεψηξεζεο ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο §5.3. 

Δάλ απφ ηα εξγνηάμηα έρνπλ θαηαιεθζεί πεδνδξφκηα ή παξεκπνδίδεηαη ε θίλεζε ησλ 
πεδψλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε ζρέδηα ή ζθαξηθήκαηα κε 
πξνηάζεηο ελαιιαθηηθψλ αζθαιψλ δηαδξνκψλ θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ, πξηλ ηελ 
θαηάιεςε ή παξεκπφδηζε. Οη αζθαιείο δηαδξνκέο ζα απνηεινχληαη απφ μχιηλν 
δάπεδν θαη πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα κε εκπφδηα εθ ζθπξνδέκαηνο –ε άιινπ 
θαηάιιεινπ πιηθνχ– απφ ηελ πιεπξά ηεο θπθινθνξίαο, πεξίθξαμε απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ζεκάλζεηο. 
Γεληθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ απαηηείηαη θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ ή/θαη ινηπψλ 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θπθινθνξίαο πεδψλ, ζα εθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ππ’ 
αξηζκ. 6952 Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Π.Δ.Κ.Α θαη Τ.ΜΔ.ΓΗ. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε γεψηξεζεο, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 
φηη ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ηεο γεψηξεζεο δελ ππάξρνπλ ππφγεηα δίθηπα ΟΚΧ, ζα 
πξαγκαηνπνηεί εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο ζχκθσλα κε ηελ §6.5.2. 

ΖΜΔΗΧΖ Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξνηείλεηαη λα γίλεη ρξήζε εμνπιηζκνχ απνθπγήο / αλαγλψξηζεο 
ππνγείσλ θαισδίσλ / αγσγψλ (CAT: Cable Avoidance Tools). 

Δάλ πξφθεηηαη λα παξακείλνπλ νξχγκαηα αλνηθηά κεηά ηελ εκέξα ηεο εθζθαθήο ηνπο 
θαη ν Αλάδνρνο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνηαμίνπ γεψηξεζεο, ν 
Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ θαηάιιειε πεξίθξαμε ή θάιπςε, ηελ ζήκαλζε ή/θαη 
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θσηηζκφ ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ηξίησλ. 

ην εξγνηάμην ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ζπλερή δπλαηφηεηα ηειεπηθνηλσλίαο ηφζν ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (δεκηάο, αηπρήκαηνο, θιπ) φζν θαη γηα ιφγνπο 
ζπλελλφεζεο κε ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Αλαδφρνπ ή ηνπο επηβιέπνληεο ηεο ΑΜ. Σα 
ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηελ ΑΜ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο Υιηθώλ, γηα φια 
ηα επηθίλδπλα πιηθά πνπ (ελδερνκέλσο) ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην ππ’ φςηλ Έξγν. 
Δγθξίζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα θάζε έλα απφ ηα πιηθά πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ 
θαηεγνξία, θάζε θνξά πνπ θάπνην ηέηνην πιηθφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Έξγν. 

3.4 Θέκαηα Τ&Α ζρεηηθά κε ην κεραληθό εμνπιηζκό 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα είλαη απηφ πνπ νξίδεηαη απφ 
ηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαη λα θέξεη ην ζήκα «CΔ» φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
ζρεηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα (π.ρ. εγρεηξίδηα, βηβιία 
ζπληήξεζεο) πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ λα ιεηηνπξγεί κε 
αζθάιεηα. Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Νφκν 
δνθηκέο αζθαιείαο, κεηξήζεηο θαη επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εμνπιηζκφ. 
Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζην εξγνηάμην πξνο έιεγρν 
απφ ηελ ΑΜ.  

Οη ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ή ηνπ ππφ πίεζε δηθηχνπ ιίπαλζεο ησλ 
γεσηξχπαλσλ (πίεζεο > 10 atm) ζα θέξνπλ ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο (whip checks). 

Σα γεσηξχπαλα ζα είλαη εμνπιηζκέλα κε θνκβία εθηάθηνπ αλάγθεο (emergency 
buttons) φπσο απαηηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Σα γεσηξχπαλα ζα μεθηλνχλ ηηο εξγαζίεο δηάηξεζεο κφλνλ εθφζνλ πιεξνχληαη φιεο νη 
απαηηήζεηο αζθαιείαο (πεξίθξαμε εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, θαηάιιειε ζήκαλζε, αηνκηθφο 
εμνπιηζκφο αζθαιείαο εξγαδνκέλσλ, φξπγκα πξνεθζθαθήο, θιεηζηφ θχθισκα 
επηζηξεθνκέλσλ πγξψλ, πξνθπιαθηήξεο θηλνπκέλσλ κεξψλ θιπ). 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή επηβάιιεηαη θαηά ηελ αλχςσζε ηνπ ηζηνχ ηνπ γεσηξχπαλνπ 
παξνπζία ππεξθεηκέλσλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ. 

3.5 ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) 

πληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο §11.2.1. 

4 Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Μειέηεο (ΠΠΜ) 

πληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο §11.2.2. 

5 Οξγάλσζε εξγνηαμίσλ γεσηξήζεσλ 

5.1 Οξγαλόγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο ν Αλάδνρνο ζα απαζρνιήζεη 
θαη’ ειάρηζηνλ ην παξαθάησ πξνζσπηθφ (κέιε ηεο Οκάδαο Μειέηεο θαη ινηπφ 
πξνζσπηθφ): 

 Υπεύζπλνο Δξγαζηώλ Υπαίζξνπ Γεσηερληθήο Έξεπλαο (βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 20.2.2.α ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμε): ζα έρεη αξκνδηφηεηα ηελ επνπηεία θαη 
ηελ επζχλε νξζήο εθηέιεζεο ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ επί ηφπνπ δνθηκψλ. 

 Υπεύζπλνο (ή Υπεύζπλνη) Δξγαζηεξίνπ (βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 
20.2.2.α ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμε): ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 
εθζέζεσλ δνθηκψλ θαη ζα έρεη ηελ ζπλνιηθή επζχλε ησλ ηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
εξγαζηεξίνπ ηνπ. Δπίζεο, ζα ζπκκεηέρεη ζηελ επηινγή ησλ δεηγκάησλ γηα ηελ 
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εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. 

 Υπεύζπλνο Τερληθνγεσινγηθώλ Πεξηγξαθώλ (βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 
20.2.2.α ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμε): o Γεσιφγνο Σερληθνγεσινγηθψλ Πεξηγξαθψλ ζα 
εθηειεί ηηο πεξηγξαθέο ππξήλσλ γεσηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 
παξφλ ηεχρνο. 

 Γεσιόγνη (ΠΔ) Γεσηξύπαλνπ (βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 20.2.2.α ηνπ 
ηεχρνπο Γηαθήξπμε): ζα είλαη ηα πξφζσπα πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 
επνπηεία παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ θαη επί 
ηφπνπ δνθηκψλ. 

 Δξγνδεγόο Δξγαζηώλ Υπαίζξνπ: έλαο κε αλάινγε επαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εηψλ ζε γεσηξήζεηο. Ο Δξγνδεγφο Δξγαζηψλ Τπαίζξνπ είλαη 
ππεχζπλνο γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε θαη κέξηκλα ησλ ζπλεξγείσλ γεσηξχπαλσλ 
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο. 

 Πξνζσπηθό Δθηέιεζεο Δπηηόπνπ Γνθηκώλ: ζα δειψλεηαη ην εθπαηδεπκέλν θαη 
έκπεηξν πξνζσπηθφ γηα θάζε ηχπν επηηφπνπ δνθηκήο πνπ πξνβιέπεηαη λα 
εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ην αληηθείκελν θάζε Δπηκέξνπο χκβαζεο. 

 Φεηξηζηέο Γεσηξύπαλνπ: έλαο αλά γεσηξχπαλν. 

 Βνεζνί: ηνπιάρηζηνλ έλαο αλά γεσηξχπαλν. 

Σν Οξγαλόγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο ζα ππνβιεζεί σο ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1). Σν νξγαλφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη επίζεο 
θαηάινγν κε ηα νλφκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ άληιεζεο ν Αλάδνρνο ζα απαζρνιήζεη θαη’ 
ειάρηζηνλ ην παξαθάησ πξνζσπηθφ (κέιε ηεο Οκάδαο Μειέηεο θαη ινηπφ πξνζσπηθφ): 

 Υπεύζπλνο Γνθηκώλ Άληιεζεο: ζα είλαη έλαο Γεσιφγνο (ΠΔ) ν νπνίνο έρεη 
απνδεδεηγκέλα πξνγξακκαηίζεη, παξαθνινπζήζεη, επεμεξγαζηεί θαη αμηνινγήζεη 
κηα δνθηκή άληιεζεο ζε θξέαξ άληιεζεο. Ο Τπεχζπλνο Γνθηκψλ Άληιεζεο κπνξεί 
λα είλαη θάπνηνο εθ ησλ Γεσιφγσλ (ΠΔ) πνπ θαιχπηεη άιιε ζέζε εμεηδηθεπκέλνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 Πξνζσπηθό εθηέιεζεο κεηξήζεσλ ζηάζκεο: αλαιφγσο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δνθηκήο 
άληιεζεο, ζα απαζρνιεζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ πνπ ζα εθηειεί 
ηηο κεηξήζεηο ζηάζκεο ζην θξέαξ άληιεζεο θαη ηα πηεδφκεηξα παξαηήξεζεο. 

Σν Οξγαλφγξακκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ άληιεζεο –εθφζνλ απαηηεζεί– ζα 
ππνβιεζεί σο ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσινγηθήο Έξεπλαο (§11.3.3.2). Σν 
νξγαλφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη επίζεο θαηάινγν κε ηα νλφκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 
φισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

5.2 Δπίβιεςε Δξγαζηώλ – Ζκεξνιόγην Δξγαζηώλ Γεσηξύπαλσλ 

Τπεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ γεσηερληθήο έξεπλαο φισλ ησλ 
γεσηξχπαλσλ θαζψο θαη γηα φπνηεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία 
ησλ εξγνηαμίσλ είλαη ν Υπεύζπλνο Δξγαζηώλ Υπαίζξνπ Γεσηερληθήο Έξεπλαο ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

Ο αλσηέξσ ζα ηεξεί θαη ην Ζκεξνιφγην Δξγαζηψλ Γεσηξχπαλσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο §3.6.1 ηεο πξνδηαγξαθήο Δ101-83. 

5.3 Δξγνηάμηα γεσηξήζεσλ 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ γηα έγθξηζε, σο ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1), ζρέδηα ή ζθαξηθήκαηα ησλ ηππνπνηεκέλσλ 
θαηφςεσλ ησλ εξγνηαμίσλ γεσηξήζεσλ πνπ ζα θαίλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο 
(γεσηξχπαλν, δεμακελή θαζίδεζεο §5.4.2 θιπ), ε πεξίθξαμε (ζέζε, ηχπνο), ε ζήκαλζε 
αζθαιείαο, νη ζέζεηο θαη ν ηχπνο ησλ ππξνζβεζηήξσλ, ηνπ θνπηηνχ πξψησλ βνεζεηψλ, 
ε πηλαθίδα ηνπ Έξγνπ (§5.5.4), ε θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θιπ. 
Ζ ζήκαλζε ζα απνηειείηαη απφ ζήκαηα αζθαιείαο βάζεη ηνπ Π.Γ. 105/1995 θαη ζήκαηα 
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ηνπ Ν.2696/1999 (Κχξσζε ηνπ Κ.Ο.Κ.), ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ΓΗΠΑΓ/νηθ/502. 

Ηζρχνπλ επίζεο νη απαηηήζεηο ηεο §3.3. 

5.4 Μεραληθόο εμνπιηζκόο 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηθαλφ αξηζκφ γεσηξεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (ηνπιάρηζηνλ ηα 
ζπγθξνηήκαηα γεσηξχπαλσλ ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ §20.2.2.γ ηεο 
Γηαθήξπμεο)  έηζη ψζηε λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ηεο πκθσλίαο Πιαίζην 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο θαη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Ο Αλάδνρνο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΑΜ ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζθφκηζε πξφζζεηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ, ζε νπνηαδήπνηε θάζε ησλ 
εξγαζηψλ, εθ’ φζνλ δελ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη ζην εξγνηάμην επαξθψο ζπληεξεκέλα γεσηξχπαλα κε ηελ 
απαξαίηεηε επζηάζεηα, ηζρχ θαη ηνλ θαηάιιειν δηαηξεηηθφ εμνπιηζκφ, φπσο ζηειέρε, 
ζσιελψζεηο, θνπηηθά, ππξελνιήπηεο θαη δεηγκαηνιήπηεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 
πξνδηαγξαθφκελε θαηεγνξία δεηγκαηνιεςίαο, νη επηηφπνπ δνθηκέο έσο ην απαηηνχκελν 
βάζνο γεψηξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο γεσινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο. 

Οη έιεγρνη θαη νη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλνληαη 
ζρνιαζηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θάζε 
κεραλήκαηνο θαη ηηο επηηφπνπ αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, θαη ζα ππάξρεη πάληα ζην εξγνηάμην 
θαηάιιειν απφζεκα αληαιιαθηηθψλ γηα λα αληηκεησπίδεηαη άκεζα ην φπνην πξφβιεκα 
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ή δηαθνπή 
ζηηο εξγαζίεο. 

Ζ επηινγή ησλ γεσηξχπαλσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ δηάηξεζεο (ππξελνιήπηεο, 
δεηγκαηνιήπηεο, ζσιελψζεηο, θνπηηθά θιπ) γίλεηαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηηο §4 
θαη §5 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη αλαιπηηθφ πίλαθα κε ην κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ πξνηίζεηαη 
λα ρξεζηκνπνηήζεη, σο ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1), 
ζηνλ νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ γεσηξεηηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ, ησλ αληιηψλ θαη αεξνζπκπηεζηψλ ησλ επηηφπνπ δνθηκψλ, ηνπ 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ πξεζζηνκέηξνπ, ησλ ζπζθεπψλ air-lift θαη ησλ 
δηαηάμεσλ Σππνπνηεκέλεο Γνθηκήο Γηείζδπζεο θαη ν αξηζκφο, ην είδνο θαη νη δηάκεηξνη 
ησλ ππξελνιεπηψλ θαη ησλ δεηγκαηνιεπηψλ. 

Ηζρχνπλ επίζεο νη απαηηήζεηο ηεο §3.4. 

5.5 Πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο 

5.5.1 Έιεγρνο ζνξύβνπ θαη δνλήζεσλ από ηηο εξγαζίεο 

Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα ειέγρεη ηα επίπεδα 
ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ηεξψληαο ηα ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ζηάζκε. Δπίζεο ν 
Αλάδνρνο ζα ηεξεί ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο, εηδηθά φηαλ εθηειεί εξγαζίεο ζε πεξηνρέο 
θαηνηθηψλ. 

5.5.2 Γηαρείξηζε απνβιήησλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαηξεηηθψλ εξγαζηψλ, ηα επηζηξεθφκελα πγξά απφβιεηα ζα 
παξνρεηεχνληαη κέζσ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ζε εηδηθή δεμακελή θαζηδήζεσο ηξηψλ 
θαηλσκάησλ, κέζα ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ε θαζίδεζε ησλ αησξεκάησλ θαη ην θαζαξφ 
λεξφ ζα επαλαρξεζηκνπνηείηαη ζηε γεψηξεζε. 

ΖΜΔΗΧΖ θαξίθεκα ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο ζα πεξηιεθζεί ζην Πξφγξακκα Γεσηερληθήο 
Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

Ο Αλάδνρνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο ΑΜ, 
απνκαθξχλεη ηα ηδήκαηα ησλ πξντφλησλ δηάηξεζεο απφ ην εξγνηάμην θαη ηα 
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απνκείλαληα κέζα ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο πγξά απφβιεηα ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα 
απνξξίπηνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζε λφκηκν ρψξν απφζεζεο καθξάλ ηνπ εξγνηαμίνπ. Ζ 
απφξξηςε απνβιήησλ ζην δίθηπν φκβξησλ ή απνρέηεπζεο δελ επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ 
γξαπηή έγθξηζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ δηαρείξηζήο ηνπο. 

5.5.3 Έιεγρνο κόιπλζεο 

ηα ζεκεία φπνπ πηζαλψο αλακέλεηαη ή δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε κνιπζκέλνπ εδάθνπο, 
σο απνηέιεζκα ζρεηηθήο κειέηεο ζηνηρείσλ, νπηηθήο έλδεημεο ή άιινπ είδνπο 
δηεξεχλεζεο, ζα δηεμάγεηαη έξεπλα ζρεηηθά κε ηε κφιπλζε ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ, 
ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο §7.5.5 θαη §8.4.4 ηεο παξνχζεο. Δάλ 
δηαπηζησζεί ε χπαξμε κνιπζκέλσλ δεηγκάησλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην (θαηά ηελ 
δηάηξεζε ησλ γεσηξήζεσλ, θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ γεσηξήζεσλ, θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ δνθηκψλ), ελεκεξψλεηαη άκεζα ε ΑΜ. 

5.5.4 Πξνκήζεηα λεξνύ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο λεξνχ 
θαη γηα ηελ απνθνκηδή ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο λεξνχ απφ ηηο δηαηξεηηθέο εξγαζίεο. 

5.6 Δγθαηάζηαζε θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ – ρέζεηο κε ηξίηνπο 

5.6.1 ρέδηα ζέζεο γεσηξήζεσλ πξνο εθηέιεζε 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη ηελ 
νξηδνληηνγξαθία, ζηελ νπνία ζα δείρλνληαη νη ζέζεηο ηφζν ησλ πξνηεηλφκελσλ 
γεσηξήζεσλ ηεο παξνχζαο γεσηερληθήο έξεπλαο φζν θαη ησλ γεσηξήζεσλ ησλ 
πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Ζ νξηδνληηνγξαθία απηή ππνβάιιεηαη σο ηκήκα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπνγξαθηθά ζρέδηα ηεο πεξηνρήο φπνπ ζα εθηειέζεη 
ηηο εξγαζίεο ηνπ, ηα νπνία ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ ΑΜ. Σα ζρέδηα ζα δίδνληαη ζε 
ηέηνηα θιίκαθα ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηελ έθδνζε άδεηαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, αιιά θαη ηελ αθξηβή 
απεηθφληζε (ζθαξίθεκα) ηεο ζέζεο ηεο γεψηξεζεο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη ζπλζήθεο απαηηνχλ ειαθξά κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο ηεο 
γεψηξεζεο ή δελ επηηξέπνπλ ηελ πξνρψξεζή ηεο πέξαλ θάπνηνπ βάζνπο (π.ρ. επεηδή 
δηαπηζηψζεθε άγλσζην δίθηπν ή επεηδή ζπλαληήζεθε άιιν εκπφδην), ν Αλάδνρνο ζα 
ζπκθσλήζεη κε ηελ ΑΜ ζρεηηθά κε ηελ κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο, ζα πξνρσξήζεη αλ 
απαηηείηαη ζε έθδνζε λέαο άδεηαο θαη ζα εθηειέζεη ηελ γεψηξεζε ζηε λέα ζέζε. Ζ ζέζε 
ηεο γεψηξεζεο ζα θαηαδεηρζεί πξνζσξηλά ζε ζθαξίθεκα. ε πεξίπησζε κεηαηφπηζεο, 
ην ζθαξίθεκα ζα δεηθλχεη ηελ εγθαηαιειεηκκέλε ζέζε θαη ζα πεξηγξάθεη ην ιφγν γηα ηνλ 
νπνίν απαηηήζεθε ε αλσηέξσ αιιαγή. 

Ζ ηειηθή ζέζε ηεο γεψηξεζεο ζα θαηαγξάθεηαη ζε ζθαξίθεκα ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ §6.15. 

5.6.2 Πξνκήζεηα απαηηνύκελσλ αδεηώλ γηα εθηέιεζε γεσηξήζεσλ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο πξνθεηκέλνπ λα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ δηάηξεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο. Ακέζσο κφιηο νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ 
γεσηξήζεσλ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 
(Γεκνηηθή Αξρή, Πεξηθέξεηα, Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ αξκφδηα Αξραηνινγηθή 
Τπεξεζία, Σξνραία θιπ) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο έγγξαθεο άδεηεο 
ζρεηηθά κε ηηο αθξηβείο ζέζεηο, ηα βάζε θαη ηηο επηθάλεηεο θαηάιεςεο, θαζψο θαη ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε γεψηξεζε εθηειείηαη ζε νδφζηξσκα θαη ηδηαίηεξα ζε 
απηνθηλεηνδξφκνπο, ιεσθφξνπο, ή νδνχο φπνπ θηλνχληαη κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ν 
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Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηνπο 
αξκφδηνπο θνξείο (Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, Σξνραία, Ο.Α..Α. θιπ), λα 
ππνβάιιεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ζεκάλζεηο πξνο έγθξηζε 
ζηηο αξκφδηεο αξρέο, θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο γηα ηα δηεξρφκελα νρήκαηα θαη πεδνχο 
θαη γεληθψο λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο ππνδείμεηο ηεο Σξνραίαο θαη ηηο θπθινθνξηαθέο 
δηεπζεηήζεηο θαη ζεκάλζεηο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γεψηξεζε ρσξνζεηείηαη εληφο ηδησηηθνχ ρψξνπ, ν Αλάδνρνο ζα 
επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ ρψξνπ θαη αθνχ πεξηγξάςεη επ’ αθξηβψο ηηο 
εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ, λα ιάβεη ηελ έγγξαθε άδεηά ηνπο γηα ηελ 
δηάλνημε ηεο γεψηξεζεο. Ζ επηθνηλσλία ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνλ ηδηψηε ζα ηεθκεξηψλεηαη  
επαξθψο (π.ρ. αιιεινγξαθία, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θιπ.) θαη ζα θνηλνπνηείηαη 
ζηελ ΑΜ. 

χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 6952 απφ 14.02.2011 ησλ ππνπξγψλ Π.Δ.Κ.Α. θαη Τ.ΜΔ.ΓΗ. 
(άξζξν 5, §3): «Η άδεηα θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ θιπ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ νηθηζκώλ, 
πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ, ρνξεγείηαη κόλν κεηά ηελ επί ζρεδίνπ 
ππόδεημε ηεο δηακόξθσζεο θαη ζήκαλζεο ηνπ δηαδξόκνπ θίλεζεο πεδώλ. Σε πεξίπησζε 
θαηάιεςεο ηνπ νδνζηξώκαηνο ή άδεηα ρνξεγείηαη κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο 
αξκόδηαο ππεξεζίαο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο νδνύ. Σε πεξίπησζε εθηξνπήο ηεο 
θπθινθνξίαο απαηηείηαη λα πξνεγεζεί ε εθπόλεζε κειέηεο θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 
θαη ε έγθξηζή ηεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία γηα ηε ζπληήξεζε ηεο νδνύ». 

Ο Αλάδνρνο ζα εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο, ζα 
πξνζθνκίδεη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ζα εθηειεί ηηο εξγαζίεο κφλνλ εθφζνλ έρεη 
εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο. 

5.6.3 Πηλαθίδα Έξγνπ 

Πηλαθίδα ζήκαλζεο ηνπ Έξγνπ ζα αλαξηάηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο 
κε ηελ ΑΜ, ζην άλσ ηκήκα ηεο πεξίθξαμεο ηνπ θάζε εξγνηαμίνπ γεψηξεζεο ε νπνία ζα 
αλαθέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ηελ επσλπκία ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζηνηρεία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ, θιπ. 

5.6.4 Πξνζηαζία έλαληη δεκηώλ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο 
έλαληη δεκηψλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθιεζνχλ ηφζν ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ φζν θαη ζε πιηθά 
αγαζά ηξίηνπ. 

5.6.5 Παξέκβαζε ζε ζπκθέξνληα ηδηνθηεζηώλ 

Έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν 
Αλάδνρνο νθείιεη λα έιζεη ζε επαθή θαη λα ζπλεξγαζζεί κε ηδηνθηήηεο γαηψλ, 
πεξηνίθνπο, θαηαζηεκαηάξρεο ή άιια πξφζσπα ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο 
ελδερνκέλσο λα ζηγνχλ ή επεξεαζζνχλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ γεσηξήζεσλ. Ο 
Αλάδνρνο νθείιεη λα ηνπο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηνπ Έξγνπ, ην ρξφλν πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη λα ηνπο δηαβεβαηψζεη ζρεηηθά κε ηελ θαηά ην δπλαηφ 
κηθξφηεξε φριεζή ηνπο απφ ηηο ζπλαθείο εξγαζίεο. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα 
απνθαηαζηήζεη πιήξσο ην ρψξν κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ (βιέπε θαη §6.14 ηεο 
παξνχζεο). 

5.6.6 Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο παξαπόλσλ θαη αμηώζεσλ γηα δεκηέο 

ε πεξίπησζε εθδήισζεο παξαπφλσλ απφ ζηγφκελνπο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ζεβαζζεί ηα παξάπνλα θαη λα εμεηάζεη ην ζέκα. Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία 
Δπηθνηλσλίαο ηεο ΑΜ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ παξάπνλα θαη αμηψζεηο. ε πεξίπησζε 
πξφθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, ν Αλάδνρνο είλαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ή/θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ 



 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-355/19  
(Α.. 82662) 

 

 ειίδα 24 απφ 122 

ζηγνκέλσλ. 

6 Πξνδηαγξαθέο γεσηερληθώλ εξεπλώλ – Γεσηξήζεηο θαη 
δεηγκαηνιεςία 

6.1 Απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γεσηξήζεηο  

Oη γεσηξήζεηο ζα θέξνπλ κνλαδηθφ θσδηθφ γεψηξεζεο ν νπνίνο ζα πξνζδηνξίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Σ. 

Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο γεψηξεζεο πξνο επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ηζνχηαη κε ην κήθνο 
πνπ πξνθχπηεη απφ ην πςφκεηξν ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο (ζεκείν 
έλαξμεο δηάηξεζεο) κείνλ ην πςφκεηξν ζηνλ ππζκέλα ηεο γεψηξεζεο. Ζ κέηξεζε ηνπ 
ηειηθνχ κήθνπο ηεο γεψηξεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλά ηεο κε ηα 
ζηειέρε δηάηξεζεο, παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο ΑΜ πνπ ζα εηδνπνηείηαη ζρεηηθά απφ 
ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. 

Οη γεσηξήζεηο ζα δηαλνηρζνχλ εθηφο ηνπ πεξηηππψκαηνο ηνπ Έξγνπ θαη ζε απφζηαζε 
απφ ηηο παξεηέο ηνπο απφ 2 έσο 10 m, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ή κεηά απφ 
ζρεηηθή ππφδεημε ηεο ΑΜ. 

ΖΜΔΗΧΖ Απφ ηελ απαίηεζε απηή εμαηξνχληαη ηα πηεδφκεηξα πνπ δηαλνίγνληαη ζε απφζηαζε απφ 
ην Έξγν. 

Σα βάζε ησλ γεσηξήζεσλ (δεηγκαηνιεπηηθέο, πξεζζηνκεηξηθέο, CPT) ζα ζρεδηάδνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσθψδηθα 7: ΔΛΟΣ EN 1997-2, §2.4.1.3.(6) θαη 
παξάξηεκα Β.3 θαη ζα πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζην Πξφγξακκα Γεσηερληθήο 
Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

Οη δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο ζα είλαη πιήξνπο δεηγκαηνιεςίαο. ε φιεο ηηο 
δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο ζα εγθαηαζηαζνχλ πηεδφκεηξα, εθηφο εάλ δεηεζεί 
δηαθνξεηηθά απφ ηελ ΑΜ. Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηηο ζέζεηο θαη ηα βάζε ησλ 
δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πηεδφκεηξσλ πνπ ζα 
εγθαηαζηαζνχλ ζε απηέο ζην Πξφγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

Θα εγθαηαζηαζνχλ επηπιένλ πηεδφκεηξα ζε απφζηαζε απφ ην Έξγν πξνθεηκέλνπ λα 
ζπληαρζνχλ νη πηεδνκεηξηθνί ράξηεο ησλ §9.3.11 θαη §11.6.1. Οη γεσηξήζεηο απηέο 
γεληθά ζα δηαλνηρζνχλ ρσξίο δεηγκαηνιεςία, εθηφο εάλ δεηεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ ΑΜ 
ή απαηηεζεί δεηγκαηνιεςία απφ ηηο επηηφπνπ ζπλζήθεο. Σα αλσηέξσ πξνθαλψο 
ηζρχνπλ γηα ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ππφγεηνπ λεξνχ ζε βάζε πνπ επεξεάδνπλ ην 
Έξγν. 

Οη πξεζζηνκεηξηθέο γεσηξήζεηο ζα δηαλνηρζνχλ ζε εδαθηθά πιηθά θαη ζε αζζελείο 
βξάρνπο ή βξαρφκαδεο. Δθφζνλ νη πξεζζηνκεηξηθέο γεσηξήζεηο δελ είλαη 
δεηγκαηνιεπηηθέο, απηέο κπνξνχλ λα δηαλνηρζνχλ θνληά ζε δεηγκαηνιεπηηθέο 
γεσηξήζεηο. 

Θα δηαλνηρζνχλ γεσηξήζεηο CPT γηα ηελ εθηέιεζε επί ηφπνπ δνθηκψλ δηείζδπζεο 
θψλνπ (CPT) ζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ Έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα δηαλνίμεη θξέαηα άληιεζεο θαη πηεδφκεηξα παξαηήξεζεο πξνθεηκέλνπ 
λα εθηειέζεη δνθηκέο άληιεζεο, ζε πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ηα πδξνγεσινγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχληαη θξίζηκα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Έξγνπ. Οη απαηηήζεηο γηα ηα 
θξέαηα άληιεζεο θαη ηα πηεδφκεηξα παξαηήξεζεο δίλνληαη ζηελ §9.3.14. 

Ο αξηζκφο θαη νη ζέζεηο φισλ ησλ γεσηξήζεσλ ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο 
(δεηγκαηνιεπηηθέο, κε δεηγκαηνιεπηηθέο κε πηεδφκεηξν, πξεζζηνκεηξηθέο, CPT, θξέαηα 
άληιεζεο) ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ ΑΜ ή ζα δεηεζεί απφ ηελ ΑΜ λα ηηο θαζνξίζεη ν 
Αλάδνρνο, αλαιφγσο ηνπ αληηθεηκέλνπ θάζε Δπηκέξνπο χκβαζεο. Ο αξηζκφο, νη 
ζέζεηο, ηα βάζε θαη ν ζρεδηαζκφο φισλ ησλ γεσηξήζεσλ ζα ππνβάιινληαη πξνο 
έγθξηζε ζην Πξφγξακκα Έξεπλαο Τπεδάθνπο (§11.3.3). 
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6.2 Απαηηήζεηο δεηγκαηνιεςίαο 

Οη εξγαζίεο δεηγκαηνιεςίαο βξάρνπ, εδάθνπο θαη λεξνχ ζε γεσηξήζεηο εθηεινχληαη 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1 θαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο αθφινπζεο 
παξαγξάθνπο. 

Ζ θαηεγνξία δεηγκαηνιεςίαο ησλ εδαθψλ θαη βξάρσλ θαζψο θαη ε θαηεγνξία 
πνηφηεηαο (quality class) ησλ εδαθηθψλ δεηγκάησλ ζα είλαη ε ειάρηζηε απαηηνχκελε 
θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηελ εξγαζηεξηαθή δνθηκή πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα θάζε 
δείγκα, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 6.1 (γηα εδαθηθά δείγκαηα) θαη ηηο §3.4 θαη §3.5 (γηα 
εδαθηθά θαη βξαρψδε δείγκαηα αληίζηνηρα) ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 1997-2. Οη 
απνδεθηέο θαηεγνξίεο δεηγκαηνιεςίαο γηα ην Έξγν είλαη νη Α θαη Β. 

Σν ειάρηζην πνζνζηφ αλάθηεζεο ππξήλα ζε κηα γεψηξεζε πιήξνπο δεηγκαηνιεςίαο 
είλαη 90 % (θαηεγνξίαο δεηγκαηνιεςίαο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν). ηελ 
πεξίπησζε πνπ ε αλάθηεζε ππξήλα ζε κηα γεψηξεζε πιήξνπο δεηγκαηνιεςίαο είλαη 
κηθξφηεξε ηεο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο, ε ΑΜ έρεη δηθαίσκα λα κελ παξαιάβεη θαη 
απνδεκηψζεη ηελ ελ ιφγσ γεψηξεζε θαζψο επίζεο θαη λα δψζεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν 
λα επαλαιάβεη ηελ γεψηξεζε ζε παξαθείκελε ζέζε. 

Ο φγθνο θαη ε κάδα ηνπ θάζε δείγκαηνο ζα είλαη ν απαηηνχκελνο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε 
ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ηεο §8, ζχκθσλα θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο 
ησλ παξαξηεκάησλ L θαη T ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ EN 1997-2). 

Ζ δηάκεηξνο ησλ δεηγκάησλ ζα είλαη ε απαηηνχκελε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ηεο §8 ηεο παξνχζεο. Δπίζεο, ζε φιν ην 
βάζνο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ, ε ειάρηζηε δηάκεηξνο ησλ δεηγκάησλ ζα 
είλαη 82 mm. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ 
πξνζαχμεζε ηεο δηακέηξνπ απνθαζηζηεί απφ ηνλ ίδην πξνο δηεπθφιπλζή ηνπ. 

Σν κήθνο βήκαηνο δηάηξεζεο (βνπηηά) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 1,5 m θαη ν ππξελνιήπηεο 
ζα αθαηξείηαη απφ ηελ νπή ηεο γεψηξεζεο φζν ζπρλά απαηηείηαη ψζηε λα ιακβάλεηαη 
ην θαιχηεξν δπλαηφ δείγκα (ππξήλαο). Όηαλ ε ππξελνιεςία είλαη κηθξφηεξε ηνπ 90 % 
ηνπ πιήξνπο κήθνπο ηεο δηάηξεζεο, ηφηε ην κήθνο βήκαηνο (βνπηηά) ηεο επφκελεο 
δηάηξεζεο ζα κεηψλεηαη ζην 1 m. 

6.3 Δπηινγή κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

Ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηεο §5.4. 

6.4 Δπηινγή κεζόδσλ δεηγκαηνιεςίαο 

Ζ επηινγή ησλ κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο γίλεηαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηηο §5, §6 
θαη  §7 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 

ην Πξφγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1), ν Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη 
αλαιπηηθά ηηο κεζφδνπο δεηγκαηνιεςίαο θαη ζα αηηηνινγήζεη ηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ 
ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θαηεγνξία δεηγκαηνιεςίαο, ηνλ απαηηνχκελν φγθν 
δείγκαηνο θαη ηελ απαηηνχκελε δηάκεηξν δείγκαηνο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ πξνο 
εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο. 

6.5 Δξγαζίεο πξηλ ηελ εθηέιεζε γεώηξεζεο 

6.5.1 Γεληθά  

Ο Αλάδνρνο ζα μεθηλήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ γεσηερληθψλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ κεηά ηελ 
έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθήο Έξεπλαο θαη ησλ ζρεηηθψλ Φχιισλ Τπνβνιήο 
Τιηθνχ (ΦΤΤ) θαη κεηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο (π.ρ. πεξίθξαμε εξγνηαμίνπ γεψηξεζεο, εμαζθάιηζε 
έγθξηζεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, εγθαηάζηαζε θαηάιιειεο ζήκαλζεο ζχκθσλα κε 
ηηο εγθεθξηκέλεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, εμαζθάιηζε απαηηνχκελσλ αδεηψλ απφ 
αξκφδηνπο θνξείο, ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ κε ζέζεηο 
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γεσηξήζεσλ, πξνζθφκηζε ηνπ απαξαίηεηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 
δεπηεξεχνληνο εμνπιηζκνχ φπσο δεμακελέο θαζίδεζεο). 

Ηζρχνπλ επίζεο ηα αλαθεξφκελα ζηελ §5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 

6.5.2 Οξύγκαηα πξνεθζθαθήο 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα δηεξεπλήζεη θαηά πφζνλ ε 
γεψηξεζε πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη παξαθσιχεη άιιεο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο ή 
πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζε πθηζηάκελα δίθηπα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν Αλάδνρνο ζα 
επηθνηλσλεί θαη ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεπηεί 
ελεκεξσκέλα ζρέδηα απφ ηνπο αξκφδηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο (ΟΚΧ) πνπ 
δείρλνπλ ηα δίθηπα θαη ηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ζα δηεξεπλήζεη ηελ χπαξμε δηθηχσλ, 
βαζηδφκελνο ζε πθηζηάκελα ζρέδηα, ζε επηηφπνπ ελδείμεηο θαη εξρφκελνο ζε 
ζπλελλφεζε κε ηνπο αξκφδηνπο ΟΚΧ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο 
πξφθιεζεο βιάβεο ζε δίθηπα. Σα αλσηέξσ ζρέδηα ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ΑΜ ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή κεηά ην πέξαο ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ ππαίζξνπ. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε γεψηξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεί πνιχ 
πξνζεθηηθή εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο, κε ρεηξσλαθηηθά κέζα, βάζνπο φρη 
κηθξφηεξνπ απφ 1,2 m, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ χπαξμε ππφγεησλ δηθηχσλ ΟΚΧ. 
ηηο ζέζεηο φπνπ νη παξνρέο δηθηχσλ ΟΚΧ ελδέρεηαη λα βξίζθνληαη ζε βάζνο 
κεγαιχηεξν ησλ 1,2 m ή φπνπ δελ έρνπλ εληνπηζζεί νη αλακελφκελεο παξνρέο δηθηχσλ 
ΟΚΧ, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ εξγαζίεο εθζθαθήο θαη πάιη ρσξίο 
ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ. 

ΖΜΔΗΧΖ Γηα ηνλ εληνπηζκφ ππνγείσλ δηθηχσλ ΟΚΧ, πξνηείλεηαη λα γίλεη ρξήζε εμνπιηζκνχ 
απνθπγήο / αλαγλψξηζεο ππνγείσλ θαισδίσλ / αγσγψλ (CAT: Cable Avoidance Tools). 

ΖΜΔΗΧΖ ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο έρεη απνθιείζεη ηελ χπαξμε ππφγεησλ δηθηχσλ 
ΟΚΧ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ κπνξεί λα κελ εθηειεζηεί ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο. 

Ο Αλάδνρνο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο, δηαηεξεί ην φξπγκα 
ειεχζεξν απφ λεξφ κέζσ άληιεζεο ή κε άιια κέζα.  

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθζθαθήο, ζα ηνπνζεηεζεί απφ πάλσ απφ ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο έσο ην δάπεδν ηνπ νξχγκαηνο πιαζηηθφο ζσιήλαο θαηάιιειεο 
δηακέηξνπ σο νδεγφο γηα ηελ έλαξμε ηεο γεψηξεζεο. Ο ζσιήλαο ζα ζηαζεξνπνηείηαη 
κε πξνζσξηλή ή κφληκε επίρσζε (§6.14). Αθνινχζσο ζα εγθαζίζηαηαη ην γεσηξχπαλν 
ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ηεο γεψηξεζεο.  

Οη ζέζεηο, ηα βάζε θαη νη δηαζηάζεηο φισλ ησλ δηθηχσλ ΟΚΧ πνπ ζπλαληήζεθαλ, ην 
ηειηθφ βάζνο ηνπ νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο, θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ 
νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο ζα θαηαγξάθνληαη ζην Έληππν Οξχγκαηνο Πξνεθζθαθήο 
(§11.5.2). 

6.5.3 Δξεπλεηηθά νξύγκαηα 

Ζ εθηέιεζε ηπρφλ εξεπλεηηθψλ νξπγκάησλ (trial pits) γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ 
ππεδαθηθψλ ζπλζεθψλ in situ, ηε ιήςε δνθηκίσλ ή ηελ εθηέιεζε επί ηφπνπ δνθηκψλ θαη 
ηελ επίρσζε θαη ζπκπχθλσζε, ζα αθνινπζεί ηα αλαθεξφκελα ζηελ §6.5.2 ηεο 
παξνχζεο. 

6.6 Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο εδάθνπο 

6.6.1 Γεληθά 

Ζ δεηγκαηνιεςία εδάθνπο γίλεηαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §6 ηνπ πξφηππνπ 
ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 

Οη ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ηξεηο: 
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 πλερήο δεηγκαηνιεςία θαηά ηε δηάηξεζε 

 Γεηγκαηνιεςία κε ρξήζε δεηγκαηνιήπηε 

 Γεηγκαηνιεςία ηεκάρνπο (block sampling) 

6.6.2 Καηεγνξίεο δεηγκαηνιεςίαο 

Οη θαηεγνξίεο δεηγκαηνιεςίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN1997-2 θαη ην 
πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1, είλαη ηξεηο: Α, Β θαη Γ. 

Οη ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο δεηγκαηνιεςίαο ζρεηίδνληαη κε πέληε θαηεγνξίεο πνηφηεηαο 
(quality classes) ησλ δεηγκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 
6.1. Οη θαηεγνξίεο απηέο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο 
πνπ ζεσξείηαη φηη παξακέλνπλ ακεηάβιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηεο 
δηαρείξηζεο, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεηγκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ εθάζηνηε εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. 

Πίλαθαο 6.1 – Καηεγνξίεο πνηόηεηαο εδαθηθώλ δεηγκάησλ γηα εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη 
απαηηνύκελεο θαηεγνξίεο δεηγκαηνιεςίαο 

Υαξαθηεξηζηηθά εδάθνπο ↓                                   θαηεγνξίεο πνηόηεηαο → 1 2 3 4 5 

Ακεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά εδάθνπο      

Μέγεζνο θφθθσλ      
Φπζηθή πγξαζία      
Ππθλφηεηα, δείθηεο ππθλφηεηαο, πεξαηφηεηα      
πκπηεζηφηεηα, δηαηκεηηθή αληνρή      

Υαξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ      
ηξσκαηνγξαθία      
Όξηα ζρεκαηηζκψλ – αδξά      
Όξηα ζρεκαηηζκψλ – ιεπηνκεξή      
Όξηα Atterberg, εηδηθφ βάξνο θφθθσλ, νξγαληθά      
Φπζηθή πγξαζία      
Ππθλφηεηα, δείθηεο ππθλφηεηαο, πνξψδεο, πεξαηφηεηα      
πκπηεζηφηεηα, δηαηκεηηθή αληνρή      

Καηεγνξία δεηγκαηνιεςίαο ζχκθσλα κε ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1 

A 

  B 

    Γ 

Γείγκαηα θαηεγνξίαο 1 θαη 2 κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κφλν κε δεηγκαηνιεςία Καηεγνξίαο 
Α. Καηά ηε δεηγκαηνιεςία Καηεγνξίαο Α, ν ζηφρνο είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ ζηα νπνία ε 
δνκή ηνπ εδάθνπο δελ έρεη δηαηαξαρζεί ή έρεη δηαηαξαρζεί ειάρηζηα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δεηγκαηνιεςίαο ή ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεηγκάησλ. Ζ θπζηθή πγξαζία θαη ν ιφγνο 
θελψλ ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα επηηφπνπ 
ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο δελ έρεη ιάβεη ρψξα αιιαγή ζηα ζπζηαηηθά ή ηελ ρεκηθή 
ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο. 

Ζ δεηγκαηνιεςία Καηεγνξίαο Β δελ κπνξεί λα απνδψζεη δείγκαηα θαηεγνξίαο 1 θαη 2. 
Καηά ηε δεηγκαηνιεςία Καηεγνξίαο Β, ν ζηφρνο είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ πνπ λα 
πεξηέρνπλ φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ in situ εδάθνπο ζηηο αξρηθέο αλαινγίεο θαη λα 
δηαηεξνχλ ηελ θπζηθή ηνπο πγξαζία. Ζ γεληθή δηάηαμε ησλ εδαθηθψλ ζηξσκάησλ ή 
ζπζηαηηθψλ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί. Ζ δνκή ηνπ εδάθνπο έρεη δηαηαξαρζεί. 

Ο Αλάδνρνο ζα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε θαηά πεξίπησζε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο, ζε 
ζρέζε κε ηηο αλακελφκελεο γεσινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίζεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή δηαηαξαρή ησλ γεσπιηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζεο 
θαη λα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηεο §8 ηεο παξνχζεο. 
Παξαδείγκαηα κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο δεηγκαηνιεςίαο ζε 
δηαθνξεηηθά εδάθε δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 



 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-355/19  
(Α.. 82662) 

 

 ειίδα 28 απφ 122 

6.6.3 Γεηγκαηνιεςία θαηά ηε δηάηξεζε 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί δεηγκαηνιεςία κε πεξηζηξνθηθή ππξελνιεςία (rotary core 
drilling), κε ππξελνιήπηε δχν ή ηξηψλ ρηησλίσλ (double ή triple tube corebarrel) 
ζχκθσλα κε ηελ §6.3.2.2 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. Δπηπξφζζεηα, ην 
εζσηεξηθφ ρηηψλην ζα είλαη δηαηξεηφ ζηα δχν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα (split inner tube) 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε δηαηαξαρή ηνπ δείγκαηνο θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ απφ ηνλ 
ππξελνιήπηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιε 
κέζνδν ζπλερνχο δεηγκαηνιεςίαο θαηά ηε δηάηξεζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζρεηηθή 
αηηηνιφγεζε ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθήο 
Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δελ επηηξέπεηαη ε δεηγκαηνιεςία κε ππξελνιήπηε κνλνχ 
ηνηρψκαηνο, θαζψο ηέηνηνπ είδνπο δεηγκαηνιεςία δίλεη δείγκαηα θαηά θαλφλα θιάζεο 4. 
Ζ ρξήζε ππξελνιήπηε κνλνχ ηνηρψκαηνο επηηξέπεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο 
θαζαξηζκνχ ηεο γεψηξεζεο (απνκάθξπλζε κπαδψλ π.ρ. κεηά απφ ζσιήλσζε, ζηελ 
επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ δηάηξεζεο κεηά απφ δηαθνπή, γηα ηελ απνκάθξπλζε 
δνθηκαδφκελνπ γεσπιηθνχ κεηά απφ SPT) ή ζηηο πεξηπηψζεηο αζχλδεησλ ραιίθσλ πνπ 
εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα γίλεη δεηγκαηνιεςία κε άιιν ππξελνιήπηε. 

Σν πγξφ δηάηξεζεο ζα είλαη θαζαξφ λεξφ. Όπνπ απαηηείηαη, θαη θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο 
απφ ηελ ΑΜ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξφζζεηα φπσο κπεληνλίηεο, 
βηνδηαζπψκελα πιηθά θιπ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ημψδνπο. 

Ζ παξνρή λεξνχ θαηά ηε δηάηξεζε θαη δεηγκαηνιεςία ζα είλαη ζπλερήο θαη ηθαλή έηζη 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πξνδηαγξαθφκελε δεηγκαηνιεςία, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα. 

Γελ επηηξέπεηαη ε δεηγκαηνιεςία ρσξίο ρξήζε πγξνχ δηάηξεζεο ή κε πνιχ κηθξή 
παξνρή (θξαγκφο), θαζψο ηέηνηνπ είδνπο δεηγκαηνιεςία δίλεη δείγκαηα θαηά θαλφλα 
θαηεγνξίαο 4. 

Καηά ηε δηάηξεζε ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσξηλέο ζσιελψζεηο φπνπ ην έδαθνο είλαη ή 
αλακέλεηαη λα είλαη αζηαζέο, πεξηέρεη θνηιφηεηεο ή φπνπ ε δεηγκαηνιεςία θαηά ηε 
δηάηξεζε δελ είλαη επηηπρήο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ζσιήλσζε, ζχκθσλα 
κε ηα αλσηέξσ, ε πξνρψξεζή ηεο ζα αθνινπζεί ην θάζε βήκα δηάηξεζεο ζε κηθξή 
απφζηαζε –φρη κεγαιχηεξε ησλ 0,30 m,. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζην εξγνηάμην φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηακέηξνπο πξνζσξηλήο 
ζσιήλσζεο θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα κήθε γηα θάζε δηάκεηξν, έηζη ψζηε λα 
επηηεπρζεί ε ειάρηζηε απαηηνχκελε δηάκεηξνο δεηγκαηνιεςίαο ζε φιν ην κήθνο ησλ 
γεσηξήζεσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ §6.2 ηεο παξνχζεο. 

6.6.4 Γεηγκαηνιεςία κε δεηγκαηνιήπηεο 

Ο Αλάδνρνο ζα επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν θαηά πεξίπησζε δεηγκαηνιήπηε (π.ρ. 
δεηγκαηνιήπηεο ηχπνπ Shelby, Denison, Pitcher), ζε ζρέζε κε ηηο αλακελφκελεο 
γεσινγηθέο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή δηαηαξαρή ησλ 
δεηγκάησλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §6.4 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 
22475-1. 

Ο Αλάδνρνο ζα έρεη δηαζέζηκνπο ζε φια ηα ζπγθξνηήκαηα γεσηξχπαλσλ θαη ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη φινπο ηνπο ηχπνπο δεηγκαηνιήπηε πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε. 

Ο εμνπιηζκφο φισλ ησλ ηχπσλ δεηγκαηνιεπηψλ ππνβάιιεηαη σο ηκήκα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

6.6.5 Γείγκαηα «δνρείνπ» 

Σα κηθξά δηαηαξαγκέλα δείγκαηα «δνρείνπ» απνηεινχλ δείγκαηα θαηεγνξίαο Β κε 
βάξνο φρη κηθξφηεξν ησλ 700 g, θαη ηνπνζεηνχληαη ακέζσο ζε αεξνζηεγή δνρεία. 
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6.6.6 Γεηγκαηνιεςία ηεκάρνπο από εξεπλεηηθά νξύγκαηα 

Ζ δεηγκαηνιεςία ηεκάρνπο (block sampling) γίλεηαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §6.5 
ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 

6.7 Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο βξάρνπ 

6.7.1 Γεληθά 

Ζ δεηγκαηνιεςία βξάρνπ γίλεηαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §7 ηνπ πξφηππνπ 
ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 

Οη ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ηξεηο: 

 Γεηγκαηνιεςία θαηά ηελ δηάηξεζε 

 Γεηγκαηνιεςία ηεκάρνπο (block sampling) 

 Αθέξαηε δεηγκαηνιεςία (integral sampling) 

6.7.2 Καηεγνξίεο δεηγκαηνιεςίαο 

Οη θαηεγνξίεο δεηγκαηνιεςίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN1997-2 θαη ην 
πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1, είλαη ηξεηο: Α, Β θαη Γ. 

Καηά ηε δεηγκαηνιεςία Καηεγνξίαο Α, ν ζηφρνο είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ ζηα νπνία ε 
δνκή ηνπ πεηξψκαηνο δελ έρεη δηαηαξαρζεί ή έρεη δηαηαξαρζεί ειάρηζηα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Οη ηδηφηεηεο αληνρήο θαη παξακνξθσζηκφηεηαο, ε θπζηθή 
πγξαζία, ε ππθλφηεηα, ην πνξψδεο θαη ε πδαηνπεξαηφηεηα ηνπ βξαρψδνπο δείγκαηνο 
αληαπνθξίλεηαη ζηα αληίζηνηρα επηηφπνπ ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο δελ έρεη ιάβεη ρψξα 
αιιαγή ζηα ζπζηαηηθά ή ηελ ρεκηθή ζχζηαζε ηεο βξαρφκαδαο. 

Καηά ηε δεηγκαηνιεςία Καηεγνξίαο Β, ν ζηφρνο είλαη ε ιήςε δεηγκάησλ πνπ λα 
πεξηέρνπλ φια ηα ζπζηαηηθά ηεο in situ βξαρφκαδαο ζηηο αξρηθέο αλαινγίεο θαη ηα 
ηεκάρε πεηξψκαηνο λα δηαηεξνχλ ηηο ηδηφηεηεο αληνρήο θαη παξακνξθσζηκφηεηαο, ηελ 
θπζηθή ηνπο πγξαζία, ηελ ππθλφηεηα θαη ην πνξψδεο. Καηά ηε δεηγκαηνιεςία 
Καηεγνξίαο Β, κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ε γεληθή δηάηαμε ησλ αζπλερεηψλ ηεο 
βξαρφκαδαο. Ζ δνκή ηεο βξαρφκαδαο έρεη δηαηαξαρζεί θαη επνκέλσο νη ηδηφηεηεο 
αληνρήο θαη παξακνξθσζηκφηεηαο, ε θπζηθή πγξαζία, ε ππθλφηεηα, ην πνξψδεο θαη ε 
πδαηνπεξαηφηεηα ηεο βξαρφκαδαο έρνπλ επίζεο δηαηαξαρζεί. 

Ο Αλάδνρνο ζα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε θαηά πεξίπησζε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο, ζε 
ζρέζε κε ηηο αλακελφκελεο γεσινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα 
δηαζθαιίζεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή δηαηαξαρή ησλ γεσπιηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ηνπ παξαξηήκαηνο Β θαη λα κπνξνχλ 
λα εθηειεζηνχλ νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηεο §8. 

6.7.3 Γεηγκαηνιεςία θαηά ηελ δηάηξεζε 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί δεηγκαηνιεςία κε πεξηζηξνθηθή ππξελνιεςία (rotary core 
drilling), κε ππξελνιήπηε δχν ή ηξηψλ ρηησλίσλ (double or triple tube corebarrel) 
ζχκθσλα κε ηελ §7.3.3 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. Δπηπξφζζεηα, ην 
εζσηεξηθφ ρηηψλην ζα είλαη δηαηξεηφ ζηα δχν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα (split inner tube) 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε δηαηαξαρή ηνπ δείγκαηνο θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ απφ ηνλ 
ππξελνιήπηε. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δελ επηηξέπεηαη ε δεηγκαηνιεςία κε ππξελνιήπηε κνλνχ 
ηνηρψκαηνο, θαζψο ηέηνηνπ είδνπο δεηγκαηνιεςία θαηά θαλφλα πξνθαιεί δηαηαξαρή ηνπ 
δείγκαηνο. Ζ ρξήζε ππξελνιήπηε κνλνχ ηνηρψκαηνο επηηξέπεηαη κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαζαξηζκνχ ηεο γεψηξεζεο (απνκάθξπλζε κπαδψλ π.ρ. κεηά απφ 
ζσιήλσζε, ζηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ δηάηξεζεο κεηά απφ δηαθνπή). 

Σν πγξφ δηάηξεζεο ζα είλαη θαζαξφ λεξφ. Όπνπ απαηηείηαη, θαη θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο 
απφ ηελ ΑΜ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ιάζπε δηάηξεζεο, πξφζζεηα ή αθξφο. 
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Ζ παξνρή λεξνχ θαηά ηε δηάηξεζε θαη δεηγκαηνιεςία ζα είλαη ζπλερήο θαη ηθαλή έηζη 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πξνδηαγξαθφκελε δεηγκαηνιεςία, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα. 

Γελ επηηξέπεηαη ε δεηγκαηνιεςία ρσξίο ρξήζε πγξνχ δηάηξεζεο ή κε πνιχ κηθξή 
παξνρή (θξαγκφο), θαζψο ηέηνηνπ είδνπο δεηγκαηνιεςία πξνθαιεί θαηά θαλφλα 
δηαηαξαρή ηνπ δείγκαηνο. 

Καηά ηε δηάηξεζε ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσξηλέο ζσιελψζεηο φπνπ ε βξαρφκαδα είλαη 
ή αλακέλεηαη λα είλαη αζηαζήο, πεξηέρεη θνηιφηεηεο ή φπνπ ε δεηγκαηνιεςία θαηά ηε 
δηάηξεζε δελ είλαη επηηπρήο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ζσιήλσζε, ζχκθσλα 
κε ηα αλσηέξσ, ε πξνρψξεζή ηεο ζα αθνινπζεί ην θάζε βήκα δηάηξεζεο ζε κηθξή 
απφζηαζε –φρη κεγαιχηεξε ησλ 0,30 m. 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζην εξγνηάμην φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηακέηξνπο πξνζσξηλήο 
ζσιήλσζεο θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα κήθε γηα θάζε δηάκεηξν, έηζη ψζηε λα 
επηηεπρζεί ε ειάρηζηε απαηηνχκελε δηάκεηξνο δεηγκαηνιεςίαο ζε φιν ην κήθνο ησλ 
γεσηξήζεσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ §6.2 ηεο παξνχζεο. 

6.7.4 Γεηγκαηνιεςία ηεκάρνπο από εξεπλεηηθά νξύγκαηα 

Ζ δεηγκαηνιεςία ηεκάρνπο (block sampling) ζα γίλεηαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
§7.4 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 

6.8 Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο εδάθνπο θαη ππνγείνπ λεξνύ γηα ηελ εθηέιεζε 
ρεκηθώλ αλαιύζεσλ 

6.8.1 Γεηγκαηνιεςία εδάθνπο γηα εθηέιεζε δνθηκώλ βιαπηηθόηεηαο 

Ζ ιήςε ησλ εδαθηθψλ δεηγκάησλ ζα πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ζθεπψλ ζπκβαηψλ κε ηηο 
ειεγρφκελεο ρεκηθέο παξακέηξνπο (αλνμείδσηα ζθεχε ή επηθαιπκκέλα κε TEFLON 
πιηθφ) θαη κε θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο, ηελ ηνπνζέηεζε ζε εξκεηηθά θιεηζηά 
δνρεία, φγθνπ 100 – 500 ml, ηε ζπληήξεζε ζε θνξεηφ ςπγείν ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 
4 ºC ζην πεδίν θαη ηε κεηαθνξά ππφ ζπληήξεζε άκεζα ζην ρεκηθφ εξγαζηήξην. 

Σα δείγκαηα εδάθνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ 
ειέγρνπ βιαπηηθφηεηαο ηεο §8.4.3. 

6.8.2 Γεηγκαηνιεςία εδάθνπο γηα εθηέιεζε δνθηκώλ αλίρλεπζεο γεσρεκηθήο 
ξύπαλζεο 

Ηζρχνπλ νη απζηεξέο απαηηήζεηο δεηγκαηνιεςίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ δεηγκάησλ 
εδάθνπο (ΔΡΑ-823-Β-01-002) κέρξη ηελ κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ ζην αλαιπηηθφ 
εξγαζηήξην ε νπνία πξέπεη λα είλαη άκεζε. 

Σα δείγκαηα εδάθνπο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ 
αλίρλεπζεο γεσρεκηθήο ξχπαλζεο ηεο §8.4.4. 

6.8.3 Γεηγκαηνιεςία ππνγείνπ λεξνύ 

Ζ δεηγκαηνιεςία ππφγεηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §8 ηνπ 
πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 

Σα δνρεία ησλ δεηγκάησλ ζα πιέλνληαη κε απηνληζκέλν λεξφ θαη ζα ζθξαγίδνληαη πξηλ 
ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηελ ζέζε δεηγκαηνιεςίαο. Θα ιακβάλνληαη ηξία δείγκαηα λεξνχ 
αλά ζέζε δεηγκαηνιεςίαο. Σν θάζε δείγκα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,5 l. Πξηλ απφ ηελ 
δεηγκαηνιεςία, ην δνρείν ζα μεπιέλεηαη θαιά κε ην αλεπξεζέλ λεξφ. Σν δείγκα 
ζπληεξείηαη θαη κεηαθέξεηαη άκεζα ζην εξγαζηήξην γηα ηελ δηελέξγεηα (α) ρεκηθψλ 
αλαιχζεσλ ειέγρνπ βιαπηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.. (§8.4.3) ή (β) ρεκηθψλ 
αλαιχζεσλ αλίρλεπζεο γεσρεκηθήο ξχπαλζεο (§8.4.4). 

ηηο γεσηξήζεηο φπνπ έρνπλ εληνπηζζεί παξαπάλσ απφ έλαο πδξνθφξνη νξίδνληεο, 
ιακβάλνληαη δείγκαηα μερσξηζηά γηα ηνλ θαζέλα πδξνθφξν. 
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6.9 Πξόγξακκα δηάηξεζεο θαη δεηγκαηνιεςίαο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςία σο εμήο: 

6.9.1 Γηάηξεζε θαη δεηγκαηνιεςία ζε βξάρν ή βξαρόκαδα 

 πλερήο δεηγκαηνιεςία θαηεγνξίαο Α κε ππξελνιήπηε ηχπνπ δηπινχ ρηησλίνπ κε 
δηαηξεηφ εζσηεξηθφ ρηηψλην. 

 ε πεξηπηψζεηο πνιχ πησρήο βξαρφκαδαο, κία δεηγκαηνιεςία θαηεγνξίαο Α κε 
ππξελνιήπηε ηξηπινχ ρηησλίνπ κε δηαηξεηφ εζσηεξηθφ ρηηψλην γηα θάζε 3 m 
δηάηξεζεο, ή ζχκθσλα κε ηηο επηηφπνπ νδεγίεο ηεο ΑΜ. 

6.9.2 Γηάηξεζε θαη δεηγκαηνιεςία ζε έδαθνο 

ε έδαθνο, ε αλφξπμε ηνπ πξψηνπ 1 m ηεο γεψηξεζεο (θάησ απφ ην φξπγκα 
πξνεθζθαθήο) ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε δεηγκαηνιεςία θαηεγνξίαο Α ή Β κε 
ππξελνιήπηε δχν ρηησλίσλ κε δηαηξεηφ εζσηεξηθφ ρηηψλην. ηε ζπλέρεηα ζα 
αθνινπζείηαη ν αθφινπζνο θχθινο εξγαζηψλ: 

 ιήςε ελφο κηθξνχ δηαηαξαγκέλνπ δείγκαηνο «δνρείνπ» απφ ηνλ ππξήλα ηεο 
αλσηέξσ δεηγκαηνιεςίαο. Γείγκα «δνρείνπ» ζα ιακβάλεηαη θαη ζε θάζε αιιαγή 
εδαθηθνχ ζρεκαηηζκνχ, 

 θαζαξηζκφο ηεο γεψηξεζεο, 

 εθηέιεζε Σππνπνηεκέλεο Γνθηκήο Γηείζδπζεο (SPT), 

 θαζαξηζκφο ηεο γεψηξεζεο, 

 δεηγκαηνιεςία θαηεγνξίαο Α ή Β κε ππξελνιήπηε δχν ρηησλίσλ κε δηαηξεηφ 
εζσηεξηθφ ρηηψλην γηα 4 m. 

ΖΜΔΗΧΖ Γεηγκαηνιεςία θαηεγνξίαο Α κε ππξελνιήπηε ηξηπινχ ρηησλίνπ κε δηαηξεηφ εζσηεξηθφ 
ρηηψλην ή κε ρξήζε θαηάιιεινπ δεηγκαηνιήπηε (π.ρ. δεηγκαηνιήπηεο ηχπνπ Shelby, Denison, Pitcher) ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιχ καιαθά θαη καιαθά ιεπηφθνθθα εδάθε. 

Ο παξαπάλσ θχθινο δεηγκαηνιεςίαο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηείηαη αλαιφγσο ησλ 
επί ηφπνπ ζπλζεθψλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ. 

6.9.3 Γηάηξεζε θαη δεηγκαηνιεςία ζε ελαιιαγέο βξάρνπ ή βξαρόκαδαο θαη εδάθνπο 

ε ελαιιαγέο βξάρνπ ή βξαρφκαδαο θαη εδάθνπο, ζα αθνινπζνχληαη ζπλδπαζηηθά ηα 
αλσηέξσ. ε θάζε πεξίπησζε, γηα θάζε ζηξψκα εδάθνπο πάρνπο άλσ ησλ 2 m ζα 
πξέπεη λα εθηειείηαη κία Σππνπνηεκέλε Γνθηκή Γηείζδπζεο (SPT). 

6.10 Μεηξήζεηο ζηάζκεο ππόγεηνπ λεξνύ θαηά ηε δηάηξεζε 

Όηαλ θαηά ηε δηάηξεζε ηεο γεψηξεζεο ζπλαληάηαη ππφγεην λεξφ, ε κέηξεζε θαη 
θαηαγξαθή ηνπο ζα γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

 Οη ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ θαηαγξάθνληαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε 
βάξδηαο, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο γεψηξεζεο ζην απαηηνχκελν βάζνο θαη πξηλ ηελ 
επίρσζε / ζθξάγηζε. ε θάζε πεξίπησζε θαηαγξαθήο ηεο ζηάζκεο λεξνχ ζα 
θαηαγξάθεηαη επίζεο ην βάζνο δηάηξεζεο, ην κήθνο ηνπ ζσιελσκέλνπ ηκήκαηνο 
θαη ν ρξφλνο κέηξεζεο. 

 Δπηπιένλ ηεο ζηάζκεο, ζα θαηαγξάθνληαη νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο αθνξνχλ 
ζην ππφγεην λεξφ π.ρ. αξηεζηαληζκφο, απφηνκε εηζξνή ή απψιεηα ππφγεηνπ λεξνχ 
ζηε δηάηξεζε, απφηνκε άλνδνο ή πηψζε ηεο ζηάζκεο θιπ. 

6.11 Δπηκέηξεζε ηειηθνύ κήθνπο δηάηξεζεο ηεο γεώηξεζεο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο γεψηξεζεο θαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηπρφλ νξγάλνπ ζε 
απηή (π.ρ. πηεδφκεηξν), ν Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ επηκέηξεζε ηνπ ηειηθνχ 
κήθνπο δηάηξεζεο ηεο γεψηξεζεο παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο ΑΜ πνπ ζα εηδνπνηείηαη 
ζρεηηθά απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα. 

Σν ηειηθφ κήθνο (βάζνο) ηεο δηάηξεζεο πξνο επηκέηξεζε ηζνχηαη κε ην κήθνο πνπ 
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πξνθχπηεη απφ ην πςφκεηξν ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο (ζεκείν 
έλαξμεο δηάηξεζεο) κείνλ ην πςφκεηξν ζηνλ ππζκέλα ηεο γεψηξεζεο. Ζ κέηξεζε ηνπ 
ηειηθνχ κήθνπο ηεο δηάηξεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα ζηειέρε, θαηά κήθνο ηνπ 
άμνλά ηεο. 

6.12 Δγθαηάζηαζε πηεδόκεηξνπ 

Ζ επηινγή ηνπ ηχπνπ ησλ πηεδφκεηξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22475-1 (βιέπε θαη §12.1) θαη ζα αηηηνινγείηαη 
ζην Πξφγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1).  

Σα πηεδφκεηξα ζα εγθαζίζηαληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο Α. Ο 
ζρεδηαζκφο ηεο θεθαιήο ηνπ πηεδφκεηξνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ §6.14.  

6.13 θξάγηζε δηαηξήζεσλ 

ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο πηεδφκεηξνπ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ §12.7. 

ηελ πεξίπησζε κε εγθαηάζηαζεο πηεδφκεηξνπ θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε 
δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ζθξαγηζζνχλ, ε νπή ζθξαγίδεηαη κε 
έγρπζε ηζηκεληελέκαηνο κε ζσιήλα tremie απφ ηνλ ππζκέλα πξνο ηελ επηθάλεηα, 
ζχκθσλα κε ηελ  §5.5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ελέκαηνο ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζην Πξφγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο 
(§11.3.3.1). 

ε πεξίπησζε αξηεζηαληζκνχ κε ξνή λεξνχ απφ ηε δηάηξεζε ζηελ επηθάλεηα, ε νπή ζα 
πιεξψλεηαη κε ηζηκεληέλεκα ψζηε λα απνηξαπεί ε ξνή λεξνχ ζηελ επηθάλεηα. Σνχην 
ελδέρεηαη λα απαηηήζεη ηε ρξήζε επηπιένλ ζσιήλσλ, παξεκβπζκάησλ ή/θαη εηδηθνχ 
ελέκαηνο. Μεηά ην πέξαο φισλ ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα κελ εκθαλίδεηαη δηαξξνή 
λεξνχ απφ ηελ γεψηξεζε. 

6.14 Απνθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ 

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο γεψηξεζεο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ 
θαη φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί επίρσζε ηνπ 
νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο §5.5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 
ΔΝ ISO 22475-1. Γηα ηελ επίρσζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια πιηθά ζε ζηξψζεηο 
πνπ ζα ζπκππθλψλνληαη επαξθψο θαη θαηά ηξφπν ψζηε λα κε δεκηνπξγεζεί θνίισκα 
ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ιφγσ θαζηδήζεσλ ηνπ πιηθνχ επίρσζεο. 

ΖΜΔΗΧΖ ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πξνζσξηλή επίρσζε ηνπ 
νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο γηα ηε ζηήξημε ηνπ νδεγνχ έλαξμεο ηεο δηάηξεζεο (§6.5.2), ζα απνκαθξχλεη ηα 
πιηθά ηεο πξνζσξηλήο επίρσζεο, ηπρφλ λεξά θαζψο θαη φπνηα άιια πιηθά εληφο ηνπ νξχγκαηνο 
πξνεθζθαθήο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηειηθήο επίρσζεο. 

Αθνινχζσο ε πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ ζα απνθαζίζηαηαη ζηελ πξνεγνχκελε 
θαηάζηαζε, θαζαξή θαη απαιιαγκέλε απφ πιηθά εθζθαθήο, ζηεξεά απφβιεηα θαη πγξά 
απφβιεηα, ζχκθσλα θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΑΜ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηε γεψηξεζε 
ηνπνζεηείηαη πηεδφκεηξν, ζα θαηαζθεπάδεηαη ε θεθαιή ηνπ πηεδφκεηξνπ (§12.7). 

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα 
εηδνπνηήζεη ηελ ΑΜ γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ ρψξνπ θαη κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 
ΑΜ ζα απνκαθξχλεηαη θαη ε πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ. 

6.15 Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε «σο θαηαζθεπάζζεθε» 

Ο Αλάδνρνο ζα απνηππψζεη φιεο ηηο γεσηξήζεηο, ηα εξεπλεηηθά νξχγκαηα θαη γεληθά 
φιεο ηηο ζέζεηο εξεπλψλ ζηηο ζέζεηο πνπ εθηειέζζεθαλ. 

Αξρηθά, ν Αλάδνρνο ζα εηνηκάδεη γηα θάζε ζέζε έξεπλαο ζθαξίθεκα πνπ ζα δείρλεη ηελ 
ζέζε ηεο γεψηξεζεο ή θξέαηνο «σο θαηαζθεπάζζεθε» θαζψο θαη ηηο κεηξεκέλεο κε 
κεηξνηαηλία  απνζηάζεηο απηήο απφ ηξία ζηαζεξά ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ. Σν ζθαξίθεκα 
ζα πεξηιακβάλεηαη ζηηο Ζκεξήζηεο Δξγαζίεο Γεψηξεζεο θαζψο θαη ζηελ αληίζηνηρε 
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Έθζεζε Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη επίζεο ζρέδην «σο θαηαζθεπάζζεθε» κε φιεο ηηο ζέζεηο 
γεσηξήζεσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ νξπγκάησλ ην νπνίν ζα ππνβιεζεί σο ηκήκα ηεο 
Έθζεζεο Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο. Σν ζχζηεκα 
ζπληεηαγκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ππφ 
κειέηε Έξγνπ (ΑΜΘ). Ζ αθξίβεηα ηεο απνηχπσζεο ηεο ζέζεο ηεο γεψηξεζεο ζα είλαη: 

 Οξηδφληηα ζέζε (X & Y): ± 0,10 m. 

 Τςφκεηξν (Z): ± 0,01 m. 

Δπηπιένλ ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη θαη ηελ απνηχπσζε ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ 
εξεπλεηηθψλ νξπγκάησλ ζηα ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ ΔΓΑ87 θαη WGS84. Οη 
ζπληεηαγκέλεο ησλ ζέζεσλ ζα ππνβιεζνχλ ζε πίλαθα σο ηκήκα ηεο Έθζεζεο 
Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο. 

6.16 Γηαρείξηζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε δεηγκάησλ 

6.16.1 Γεληθά 

Ζ δηαρείξηζε, ε κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θεθ. 11 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1 θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
παξνχζεο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπζθεπαζία, δηαηήξεζε θαη απνζήθεπζε φισλ ησλ 
ππξήλσλ θαη δεηγκάησλ θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο ζην εξγαζηήξην ή ζε ζεκεία 
πνπ ζα νξίζεη ε ΑΜ. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη 
ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ ππξήλσλ θαη ησλ δεηγκάησλ. Σνλίδεηαη φηη ε πιεκκειήο 
δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ δεηγκάησλ ζε φια ηα ζηάδηα ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ 
δηάηξεζε σο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, νδεγεί ζε ζεκαληηθή 
ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε ΑΜ θαηά ηελ εχινγε θαη 
εκπεξηζηαησκέλε θξίζε ηεο δηαπηζηψζεη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην κεηά ηε 
δεηγκαηνιεςία, απψιεηα ππξήλσλ ή δεηγκάησλ ή αθφκα θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 
ππξήλσλ ή δεηγκάησλ ηέηνηα πνπ λα κελ επηηξέπεη ηελ νξζή ηερληθνγεσινγηθή 
πεξηγξαθή θαη εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα πξνβεί ζε πεξηθνπή ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη λα δεηήζεη έσο θαη ηελ 
επαλάιεςε εθηέιεζεο ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο γεψηξεζεο. 

6.16.2 Δμαγσγή, επί ηόπνπ θσηνγξάθεζε θαη ζπζθεπαζία ππξήλσλ 

Καηά ηελ εμαγσγή ησλ ππξήλσλ, νη ππξελνιήπηεο είλαη ζε νξηδφληηα ζέζε. Ζ εμαγσγή 
ππξήλα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο θξαδαζκνχο θαη θαηά ηξφπν πνπ απνθιείεη ηελ 
δηαηαξαρή ησλ δεηγκάησλ. Με εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
άθακπηα εζσηεξηθά ρηηψληα (π.ρ. δεηγκαηνιήπηεο ηχπνπ Shelby, Denison, Pitcher), νη 
ππξήλεο ζα εμάγνληαη ζε πιαζηηθά θαλάιηα ππνδνρήο (λάξζεθεο), δηακέηξνπ ειαθξά 
κεγαιχηεξεο απφ απηή ησλ ππξήλσλ. 

ηε ζπλέρεηα, ν ππξήλαο ηνπνζεηείηαη ζην κέζνλ μχιηλεο επίπεδεο βάζεο, κε 
ρξσκαηνιφγηα θαη ελδείμεηο βάζνπο θαη θσηνγξαθίδεηαη απφ θαηαθφξπθε ζέζε, έηζη 
ψζηε ε βάζε λα γεκίδεη ην νπηηθφ πεδίν ηεο κεραλήο ιήςεο. Ζ θσηνγξάθεζε ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §10. 

Ακέζσο κεηά ηελ θσηνγξάθεζε, ην θαλάιη θαη ν ππξήλαο καδί ζα ηπιίγνληαη πνιιέο 
θνξέο ζε δηαθαλέο θχιιν πνιπαηζπιελίνπ (κεκβξάλε) θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζην 
θηβψηην ππξήλσλ. Οη ππξήλεο ζα ηπιίγνληαη πάιη πξνζεθηηθά κε κεκβξάλε θαη θάζε 
θνξά κεηά ηελ πεξηγξαθή ηνπο ή/θαη ηελ επηινγή δεηγκάησλ. 

6.16.3 Κηβώηηα απνζήθεπζεο ππξήλσλ 

Ζ θαηαζθεπή ησλ θηβσηίσλ απνζήθεπζεο ππξήλσλ ζα αθνινπζεί ηα αλαγξαθφκελα 
ζηελ §11.6 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1 θαη ηα παξαθάησ. 
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Σα θηβψηηα ησλ ππξήλσλ ζα είλαη ζηέξεεο θαηαζθεπέο απφ μχιν ή άιιν θαηάιιειν 
πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ πγξαζία θαη ζηνλ ρξφλν, εμνπιηζκέλα κε δηαρσξηζηηθά, ιαβέο 
κεηαθνξάο, ζπλδέζκνπο θαη αλνηγφκελα θαιχκκαηα. Θα είλαη ρσξηζκέλα ζε ηξία 
ηκήκαηα πνπ ζην θαζέλα ζα ηνπνζεηνχληαη ππξήλεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 1 m. Οη 
εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ησλ θηβσηίσλ ζα είλαη 1,05 m x 0,35 m x 0,12 m θαη ζα 
δηαζέηνπλ νκαιέο, επίπεδεο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο (θάιπκκα θαη βάζε) γηα λα 
ζηνηβάδνληαη εχθνια. Σν ζπλνιηθφ κηθηφ βάξνο ηνπ θάζε θηβσηίνπ (γεκάην κε ππξήλεο 
γεψηξεζεο) δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 50 kg. Σα θηβψηηα ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο 
ΑΜ. 

Οη ππξήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζην θηβψηην έηζη ψζηε ην κηθξφηεξν βάζνο λα βξίζθεηαη 
ζηελ άλσ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θηβψηηνπ (άλσ πιεπξά ελλνείηαη ε πιεπξά πξνο ηηο 
αξζξψζεηο ηνπ θαιχκκαηνο). ε θάζε ηκήκα ηνπ θηβσηίνπ, ν ππξήλαο απφ κηθξφηεξν 
βάζνο ζα ηνπνζεηείηαη ζηα αξηζηεξά. Μεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ππξήλσλ ζα ηνπνζεηείηαη 
εγθάξζηα απνζηάηεο απφ ζθιεξφ πιηθφ (π.ρ. μχιν) επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθεηαη ην 
βάζνο ηνπ νξίνπ δχν ππξήλσλ. ηελ πεξίπησζε ζπλάληεζεο θελνχ θαηά ηε δηάηξεζε 
(πηψζε δηαηξεηηθήο ζηήιεο), ζα ηνπνζεηνχληαη ζην θηβψηην δχν δηαδνρηθνί απνζηάηεο 
κε ηα βάζε έλαξμεο θαη πέξαηνο ηνπ θελνχ θαη ζα θαηαγξάθεηαη «θελφ». Σα δηάθελα 
κεηαμχ ησλ ππξήλσλ ζα ζπκπιεξψλνληαη κε θαηάιιειν πιηθφ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 
νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε, ραιάξσζε, πεξηζηξνθή θιπ ησλ ππξήλσλ θαηά ηελ 
κεηαθνξά ησλ θηβσηίσλ. 

ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θηβψηηνπ ζα αλαγξάθνληαη αλεμίηεια 
ηα αθφινπζα: 

 Ο ηίηινο ηνπ Έξγνπ. 

 Ο θσδηθφο ηεο γεψηξεζεο. 

 Ο αχμσλ αξηζκφο ηνπ θηβσηίνπ ηεο γεψηξεζεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 
θηβσηίσλ ηεο γεψηξεζεο. 

 Σα βάζε αξρήο θαη πέξαηνο ησλ ππξήλσλ ηνπ θηβσηίνπ. 

ηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ θηβσηίνπ (κπξνζηηλή, δεμηά θαη αξηζηεξή) ζα αλαγξάθνληαη 
αλεμίηεια ηα αλσηέξσ εθηφο απφ ηνλ ηίηιν ηνπ Έξγνπ. 

ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ θάζε εκέξαο, ηα θηβψηηα απνζεθεχνληαη ζε ρψξν αζθαιή απφ 
παξεκβάζεηο θαη πξνζηαηεπκέλν έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 6.16.4 Πεξηγξαθή θαη θσηνγξάθεζε ππξήλσλ γεσηξήζεσλ, επηινγή δεηγκάησλ θαη 
κεηαθνξά ηνπο ζην εξγαζηήξην 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ γεσηξήζεσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη θσηνγξάθεζε ησλ 
ππξήλσλ ζηα θηβψηηα απνζήθεπζεο, πεξηγξαθή ησλ ππξήλσλ θαη επηινγή ησλ 
δεηγκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα 
γίλνληαη ζε ζηεγαζκέλν ρψξν ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο §13.1. 

Ζ θσηνγξάθεζε ησλ ππξήλσλ ζηα θηβψηηα ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ §10. 

Ζ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ησλ ππξήλσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ 
§13 (παξάξηεκα Β). 

Ζ επηινγή ησλ δεηγκάησλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §8.2. Μεηά ηελ 
επηινγή ησλ δεηγκάησλ, απηά ζα ζπζθεπάδνληαη άκεζα ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα 
ζηελ §11.3 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1 θαη ζα θέξνπλ εηηθέηα κε ηα 
απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ §11.4 ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. Αλάινγε εηηθέηα ζα θέξνπλ ηα δείγκαηα εληφο ησλ 
ζσιήλσλ ησλ δεηγκαηνιεπηψλ, ηα νπνία ζα αλνίγνληαη θαη’ επζείαλ ζην εξγαζηήξην. 

Σα ζπζθεπαζκέλα δείγκαηα αθνινχζσο ζα κεηαθέξνληαη ζην εξγαζηήξην ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηελ §11.5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-
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1. 

6.16.5 Γηαηήξεζε θαη απόξξηςε δεηγκάησλ εξγαζηεξίνπ 

Σα δείγκαηα πνπ παξαδίδνληαη ζην εξγαζηήξην ηνπ Αλαδφρνπ ζα θπιάζζνληαη κεηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο 
αληίζηνηρεο Έθζεζεο Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο θαη 
αθνινχζσο κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑΜ. 

6.16.6 Μεηαθνξά θαη απνζήθεπζε θηβσηίσλ ππξήλσλ 

Μεηά ηελ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή θαη ηελ επηινγή ησλ δεηγκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, ηα θηβψηηα ππξήλσλ ζα κεηαθεξζνχλ ζε αζθαιή θαη 
πξνζηαηεπκέλν ρψξν θχιαμεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα είλαη δηαζέζηκα πξνο επηζεψξεζε 
απφ ηελ ΑΜ, φπνηε απηφ δεηεζεί. 

Σα θηβψηηα ζα είλαη ζπλερψο πξνζηαηεπκέλα θαηά ηελ δηαρείξηζε, κεηαθνξά θαη 
απνζήθεπζή ηνπο έλαληη θαηαθξεκληζκάησλ (βξνρή, ρηφλη θιπ), ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 
δνλήζεσλ, παγεηνχ θαη μήξαλζεο. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ θαη ζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα θαζνξίζεη ε 
ΑΜ, φια ηα θηβψηηα ππξήλσλ ζα κεηαθεξζνχλ απφ ην ρψξν θχιαμεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
ζα ηνπνζεηεζνχλ ηαμηλνκεκέλα αλά γεψηξεζε θαη αλά αχμνληα αξηζκφ θηβσηίνπ ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρψξν απνζήθεπζεο πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ΑΜ. Ζ κεηαθνξά θαη ε 
ηνπνζέηεζε ησλ θηβσηίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ πνπ ζα 
δηαηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ. 

7 Πξνδηαγξαθέο γεσηερληθώλ εξεπλώλ – Δπηηόπνπ δνθηκέο 

7.1 Γεληθά 

Οη επηηφπνπ δνθηκέο πνπ εθηεινχληαη είλαη γεληθά νη αθφινπζεο: 

 Σππνπνηεκέλε δνθηκή δηείζδπζεο (SPT). 

 Γνθηκέο δηείζδπζεο θψλνπ (CPT): ειεθηξηθνχ θψλνπ (CPT), πηεδνθψλνπ (CPTU), 
κεραληθνχ θψλνπ (CPTM). 

 Γνθηκή πξεζζηνκέηξνπ. 

 Γνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο: κεηαβιεηνχ θνξηίνπ (variable head, Maag), ζηαζεξνχ 
θνξηίνπ (constant head, Lefranc) θαη εηζπίεζεο (packer test, Lugeon). 

 Μεηξήζεηο πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ. 

 Γνθηκή δπλακηθήο δηείζδπζεο. 

 Γνθηκή εχθακπηνπ ληηιαηφκεηξνπ. 

 Γνθηκή δχζθακπηνπ ληηιαηφκεηξνπ. 

 Γνθηκή επίπεδνπ ληηιαηφκεηξνπ. 

 Γνθηκή πηψζεο βάξνπο. 

7.2 Πξνζσπηθό εθηέιεζεο επηηόπνπ δνθηκώλ 

Όιεο νη επηηφπνπ δνθηκέο δηελεξγνχληαη απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ (§5.1) κε 
εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνχ, ζηηο κεζφδνπο δνθηκήο θαη ζηελ 
θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ Σππνπνηεκέλε Γνθηκή Γηείζδπζεο (SPT) 
δηελεξγείηαη γεληθψο απφ ηνπο ρεηξηζηέο ηνπ γεσηξχπαλνπ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 
γεσιφγνπ γεσηξχπαλνπ. Όιεο νη άιιεο επί ηφπνπ δνθηκέο ζα εθηεινχληαη απφ 
πεπεηξακέλν πξνζσπηθφ. Σν πξνζσπηθφ ησλ επί ηφπνπ δνθηκψλ ζα ππνβιεζεί πξνο 
έγθξηζε ζηελ ΑΜ ζην Πξφγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

7.3 Βαζκνλόκεζε εμνπιηζκνύ επηηόπνπ δνθηκώλ 

Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο θαηά ηελ εθηέιεζε επί ηφπνπ δνθηκψλ ν Αλάδνρνο 
ζα βαζκνλνκεί ηνλ εμνπιηζκφ απηφ ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ 
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θαη ζε ζπκθσλία κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

7.4 πζθεπέο ζπλερνύο θαηαγξαθήο 

ηηο δνθηκέο πξεζζηνκέηξνπ θαη CPT ζα παξέρεηαη εμνπιηζκφο ζπλερνχο θαηαγξαθήο 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.  

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη ελδείμεηο πνπ ιακβάλνληαη είλαη 
πξαγκαηηθέο θαη αθξηβείο. 

7.5 Πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο εθηέιεζεο επηηόπνπ δνθηκώλ 

Οη επηηφπνπ δνθηκέο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα πξφηππα 
ή ηζνδχλακν.  

7.5.1 Σππνπνηεκέλε δνθηκή δηείζδπζεο (SPT) 

Ζ δνθηκή απηή ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 22476-3. 

7.5.2 Γνθηκέο δηείζδπζεο θώλνπ (CPT) 

Οη δνθηκέο απηέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 22476-1 ή ην 
πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 22476-12. 

7.5.3 Γνθηκή πξεζζηόκεηξνπ 

Ζ δνθηκή απηή ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ EN ISO 22476-4, ΔΛΟΣ 
EN ISO 22476-6 ή ΔΛΟΣ EN ISO 22476-8 θαζψο θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν 
ΔΛΟΣ EN 1997-2, §4.4. 

7.5.4 Γνθηκέο δηαπεξαηόηεηαο 

Οη δνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο πνπ ζα εθηειεζηνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Γνθηκή κεηαβιεηνχ θνξηίνπ (variable head, Maag). 
2. Γνθηκή ζηαζεξνχ θνξηίνπ (constant head, Lefranc). 
3. Γνθηκή εηζπίεζεο (packer test, Lugeon). 

Οη γεληθνί θαλφλεο γηα ηελ επηινγή θαη εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ δηαπεξαηφηεηαο δίλνληαη 
ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22282-1. Οη δνθηκέο [1] θαη [2] ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε 
ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22282-2 θαη ε δνθηκή [3] ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22282-3.  

Οη δνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο ζα εθηεινχληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηάηξεζεο. Γεληθά ζα πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο κεηαβιεηνχ θνξηίνπ. ε 
πεξίπησζε πνπ ζπλαληεζεί ζρεκαηηζκφο πςειήο δηαπεξαηφηεηαο ζηνλ νπνίν ε δνθηκή 
κεηαβιεηνχ θνξηίνπ παξνπζηάδεη ηερληθέο δπζθνιίεο εθηέιεζεο (ηαρεία επαλαθνξά 
ζηάζκεο) ζα εθηειείηαη ε δνθηκή ζηαζεξνχ θνξηίνπ. 

Γνθηκέο εηζπίεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βξαρφκαδεο ησλ νπνίσλ νη πδξαπιηθέο 
ηδηφηεηεο εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηηο αζπλέρεηέο ηνπο. Γηα ηηο δνθηκέο εηζπίεζεο, 
πξφζζεηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22282-3 ηζρχνπλ θαη ηα 
αθφινπζα: 

 Ζ δνθηκή ζα εθηειείηαη κε θαηάιιεια παξεκβχζκαηα, ζε βήκαηα πνπ ζα 
θαζνξηζηνχλ επηηφπνπ αλαιφγσο ηνπ βάζνπο θαη ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ. 

 Οη αζθνχκελεο πηέζεηο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 80 % ηεο αληίζηνηρεο γεσζηαηηθήο 
πίεζεο ζηελ ζέζε δνθηκήο. 

Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ δνθηκέο, πξφζζεηα ησλ απαηηήζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ πξνηχπσλ 
ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ αληιία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο δνθηκέο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλήο 
παξνρήο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επηηπρία ηεο δνθηκήο θαη ζε ζρεκαηηζκνχο 
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κεγάιεο δηαπεξαηφηεηαο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάηξεζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαζαξφ λεξφ 
ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε δηαπεξαηφηεηα. 

7.5.5 Μεηξήζεηο πηεηηθώλ νξγαληθώλ ελώζεσλ 

Θα γίλεηαη έιεγρνο γηα ελδερνκέλσο κνιπζκέλν έδαθνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ ιήςε 
κεηξήζεσλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOC) κε ρξήζε ζπζθεπήο PID ζηνπο 
εμαγφκελνπο ππξήλεο γεσηξήζεσλ. 

Οη κεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

 Σα πξνο εμέηαζε δείγκαηα (κήθνπο 10 cm πεξίπνπ) ζα επηιέγνληαη ακέζσο κεηά 
ηελ εμαγσγή απφ ηνλ δεηγκαηνιήπηε θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηπιέο δηαθαλείο 
PVC ζαθνχιεο κηαο ρξήζεο, νη νπνίεο θαη ζα ζθξαγίδνληαη ηαρέσο. 

 Μεηά απφ παξέιεπζε 10 - 15 min, ζα αλνίγεηαη κηθξή νπή κε ηελ «κχηε» ηεο 
ζπζθεπήο PID θαη ζα ιακβάλεηαη ε κέηξεζε κε ηαπηφρξνλε αλακφριεπζε ηνπ 
δείγκαηνο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε έθιπζε αεξίσλ πνπ ηπρφλ έρνπλ εγθισβηζηεί 
ζηελ κάδα ηνπ. 

 Μεηά ηελ κέηξεζε, ηα δείγκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζηελ ζέζε ηνπο ζην θηβψηην ηεο 
γεψηξεζεο. 

Οη απαηηήζεηο εθηέιεζεο ησλ κεηξήζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Οη κεηξήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο κε 
εδαθηθά ή απνζαζξσκέλα βξαρψδε πιηθά. Θα ιακβάλνληαη κεηξήζεηο ζε δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ εδαθηθά ή απνζαζξσκέλα βξαρψδε δείγκαηα απφ βάζε 0 έσο 10 m 
πεξίπνπ. 

 Δάλ θάπνηα κέηξεζε ππεξβεί ηα 25 ppm, ηφηε ζα απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα ησλ 
κεηξήζεσλ. 

 Θα εθηεινχληαη κεηξήζεηο θαη ζε κεγαιχηεξα βάζε, ζηελ πεξίπησζε ελδείμεσλ 
νξγαληθήο ξχπαλζεο (νζκή, ηξηδηζκφο, γεηηλίαζε κε πξαηήξην θαπζίκσλ θιπ). 

7.5.6 Άιιεο επηηόπνπ δνθηκέο 

Οη δνθηκέο δπλακηθήο δηείζδπζεο (dynamic probing), εχθακπηνπ ληηιαηφκεηξνπ, 
δχζθακπηνπ ληηιαηφκεηξνπ (borehole jack test), πηψζεο βάξνπο (weight sounding test) 
θαη επίπεδνπ ληηιαηφκεηξνπ ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ EN ISO 
22476-2, 22476-5, 22476-7, 22476-10 θαη 22476-11 αληίζηνηρα. 

7.6 Πξόγξακκα επηηόπνπ δνθηκώλ 

Ο Αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη ην απαηηνχκελν Πξφγξακκα Δπί Σφπνπ Γνθηκψλ ην νπνίν 
ππνβάιιεηαη σο ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1). ην ελ 
ιφγσ πξφγξακκα, ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη ηνπο ηχπνπο ησλ επί ηφπνπ δνθηκψλ πνπ 
πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη, ηελ κεζνδνινγία, ηελ ζπρλφηεηα θαη φπνηεο άιιεο 
παξακέηξνπο εθηέιεζήο ηνπο απαηηείηαη αλά δνθηκή. 

Οη απαηηήζεηο γηα ην πξφγξακκα ησλ επηηφπνπ δνθηκψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πξεζζηνκεηξηθέο γεσηξήζεηο:  ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ §6.1. 

 Σππνπνηεκέλε δνθηκή δηείζδπζεο (SPT): ε ζπρλφηεηα εθηέιεζεο ησλ δνθηκψλ ζηηο 
δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο δίλεηαη ζηελ §6.9.2. 

 Γνθηκέο δηείζδπζεο θψλνπ (CPT): ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ §6.1. 

 Δπί ηφπνπ δνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο ζε γεσηξήζεηο: 
─ Θα εθηειεζζνχλ δνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο ζε φιεο ηηο δεηγκαηνιεπηηθέο 

γεσηξήζεηο. 
─ Ζ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ δηαπεξαηφηεηαο ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 

γεσινγηθψλ ελνηήησλ πνπ ζπλαληψληαη ζην Έξγν. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί 
έηζη ψζηε λα εθηειεζηεί επαξθήο αξηζκφο δνθηκψλ δηαπεξαηφηεηαο ζηελ 
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πεξίπησζε χπαξμεο επηθαλεηαθψλ ηερλεηψλ απνζέζεσλ κεγάινπ πάρνπο 
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο ζρεκαηηζκνχ πςειήο δηαπεξαηφηεηαο. 

─ Θα εθηειείηαη γεληθά κία δνθηκή δηαπεξαηφηεηαο θάζε 6 m δηάηξεζεο. 
─ ηηο πεξηνρέο ζεξάγγσλ, ηξεηο (3) απφ ηηο αλσηέξσ δνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη σο εμήο: κηα δνθηκή εληφο ηεο δηαηνκήο ηεο ζήξαγγαο, κηα 
δνθηκή ζηε δψλε 3 m πάλσ απφ ηε ζηέςε θαη κηα δνθηκή ζηε δψλε 3 m θάησ 
απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ζήξαγγαο. 

─ Θα πξαγκαηνπνηείηαη δνθηκή δηαπεξαηφηεηαο ζε πεξίπησζε ζπλάληεζεο 
ζρεκαηηζκνχ πςειήο δηαπεξαηφηεηαο ή απφηνκεο εηζξνήο λεξνχ ζηελ 
γεψηξεζε ή απφηνκεο απψιεηαο λεξνχ ζηελ γεψηξεζε. 

7.7 Τπνβνιή απνηειεζκάησλ επηηόπνπ δνθηκώλ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπνπ δνθηκψλ θαηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ πξνηχπνπ εθηέιεζήο ηνπο. 

Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ επί ηφπνπ δνθηκψλ ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή ζχκθσλα κε ην πξφηππν AGS, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα Δ. 

Σα ππνβαιιφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα, φπσο 
απαηηείηαη: 

 Γηαγξάκκαηα βαζκνλφκεζεο γηα φια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα φξγαλα. 

 Μεηξψα ειέγρσλ βαζκνλφκεζεο νη νπνίνη δηεμήρζεζαλ επηηφπνπ, πξηλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα θαη κεηά ηε δνθηκή. 

 Αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εληχπσλ επηηφπνπ δεδνκέλσλ θαη αληίγξαθα ησλ 
δηαγξακκάησλ απνηειεζκάησλ ή εθηππψζεηο ηνπο απφ θαηαγξαθείο δεδνκέλσλ, 
ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο ζπλερνχο θαηαγξαθήο. 

 Έληππα ππνινγηζκνχ πνπ δεηθλχνπλ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 
παξακέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ θάζε δνθηκή. Όηαλ νη ππνινγηζκνί δηελεξγνχληαη 
απφ Ζ/Τ, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζα γίλνληαη απνδεθηά, κεηά απφ 
έγθξηζε ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο πξνγξάκκαηνο. 

Όια ηα αλσηέξσ ζα ππνβιεζνχλ σο ηκήκα ηεο Έθζεζεο Παξνπζίαζεο 
Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.6.2) κε εμαίξεζε ηα απνηειέζκαηα 
κεηξήζεσλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ  (§7.5.5) ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ ζηε 
Γεσινγηθή Μειέηε (§11.6.1). 

8 Πξνδηαγξαθέο γεσηερληθώλ εξεπλώλ – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

8.1 Δξγαζηήξηα εθηέιεζεο δνθηκώλ 

Οη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εδαθνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο ζα εθηεινχληαη ζην 
εξγαζηήξην (ή ζηα εξγαζηήξηα) ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, βάζεη ησλ απαηηήζεσλ 
ηεο §20.2.2.β ηεο Γηαθήξπμεο. Δηδηθφηεξα, νη δνθηκέο ηεο §2.2.2.β ηεο Γηαθήξπμεο ζα 
εθηεινχληαη κφλν ζηα εξγαζηήξηα ηεο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ δηαζέηνπλ 
αδεηνδφηεζε ή δηαπίζηεπζε γηα απηέο. Δπηπξφζζεηα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο δνθηκψλ πνπ 
ζα απαηηεζνχλ θαη πνπ ηπρφλ δελ εθηεινχληαη ζην εξγαζηήξην (ή ζηα εξγαζηήξηα) ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, ν Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο ζε άιια 
αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα, ηα νπνία ζα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ κέζσ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1) ή κεηαγελέζηεξα κε ζρεηηθή επηζηνιή 
πξνο ηελ ΑΜ. 

8.2 Δπηινγή δεηγκάησλ – Πίλαθεο Πξνγξάκκαηνο Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ 

Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε δεηγκαηνιεπηηθήο γεψηξεζεο ή νκάδαο δεηγκαηνιεπηηθψλ 
γεσηξήζεσλ, ν Αλάδνρνο ζα εηδνπνηεί ηελ ΑΜ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή θαη ε επηινγή δεηγκάησλ. Σνλίδεηαη φηη ν ρξφλνο κεηαμχ 
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ηεο νινθιήξσζεο ηεο γεψηξεζεο θαη ηεο ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο θαη ιήςεο 
δεηγκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί 
δηαηαξαρή ησλ δεηγκάησλ (π.ρ. μήξαλζε απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπο ζεξηλνχο 
κήλεο). ρεηηθά, ν Αλάδνρνο ζα απνζηέιιεη ζηελ ΑΜ e-mail ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ηελ 
εκέξα ηεο ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο θαη ηεο ιήςεο δεηγκάησλ θαζψο θαη ηνπο 
θσδηθνχο ησλ γεσηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ζα απνζηέιιεη ζηελ ΑΜ κε e-mail 
ηνπο Πξνθαηαξθηηθνχο Πίλαθεο Πξνγξάκκαηνο Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ γηα θάζε 
γεψηξεζε. Σν πξφγξακκα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζα ζπληάζζεηαη κε βάζε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ  §8.4, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα ζηνηρεία ησλ Δληχπσλ Ζκεξήζησλ 
Δξγαζηψλ ησλ γεσηξήζεσλ. 

Αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ επηηφπνπ ηερληθνγεσινγηθή 
πεξηγξαθή θαη επηινγή δεηγκάησλ ζηα εξεπλεηηθά νξχγκαηα, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε 
ηελ ΑΜ. 

Αθνινχζσο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή θαη ε ιήςε δεηγκάησλ 
γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, παξνπζία ηεο ΑΜ. 

Αθνινχζσο ν Αλάδνρνο ζα ζπληάζζεη Πίλαθα Πξνγξάκκαηνο Πξνηεηλφκελσλ 
Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ γηα θάζε γεψηξεζε ρσξηζηά. Οη πίλαθεο φισλ ησλ 
γεσηξήζεσλ ζα απνζηέιινληαη ζηελ ΑΜ ην αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα 
απφ ηε ιήςε ησλ δεηγκάησλ κε e-mail. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη απάληεζε έσο ηελ 
επφκελε εξγάζηκε εκέξα, ηφηε κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο δνθηκέο ζχκθσλα κε ην 
ππνβιεζέλ πξφγξακκα. 

Οη Πίλαθεο Πξνγξάκκαηνο Πξνηεηλφκελσλ Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ καδί κε ηνπο 
Πίλαθεο Δθηειεζζεηζψλ Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ (αληίζηνηρνη πίλαθεο, πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πνπ ηειηθά εθηειέζζεθαλ) ζα ππνβάιινληαη 
σο ηκήκα ηεο Έθζεζεο Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.6.2). 

Ο Πίλαθαο Πξνγξάκκαηνο Δξγαζηεξηαθψλ Γνθηκψλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλν έληππν θαη 
ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Κσδηθφο γεψηξεζεο ή εξεπλεηηθνχ νξχγκαηνο. 

 Ζκεξνκελία ιήςεο δεηγκάησλ. 

 α/α δείγκαηνο. 

 Βάζε (απφ / έσο) δείγκαηνο (απφ γεψηξεζε). 

 Θέζε θαη δηαζηάζεηο δείγκαηνο (απφ εξεπλεηηθφ φξπγκα). 

 Δίδνο δείγκαηνο (απφ ππξελνιεςία, ηχπνο δεηγκαηνιήπηε, «δνρείνπ»). 

 Δίδνο πξνηεηλφκελσλ δνθηκψλ. 

 Όλνκα θαη ππνγξαθή Τπεχζπλνπ Δξγαζηεξίνπ. 

8.3 Πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ 

ηνλ Πίλαθα 8.1 δίδνληαη νη πξνβιεπφκελεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο κε ηα αληίζηνηρα 
πξφηππα εθηέιεζήο ηνπο. Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πξφηππα ηνπ Πίλαθα 8.1 ή άιιν ηζνδχλακν. 

Πίλαθαο 8.1 – Πξνβιεπόκελεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη πξόηππα εθηέιεζεο ηνπο 

α/α Δίδνο δνθηκήο Πξόηππν εθηέιεζεο δνθηκήο 

Δοκιμές ζε έδαθος 

T1 Πξνπαξαζθεπή ζε μεξή θαηάζηαζε δεηγκάησλ εδάθνπο γηα 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

[1]
 

Δ105-86 

T2 Πξνζδηνξηζκφο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ ΔΛΟΣ EN ISO 17892-1 

T3 Πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηλφκελεο ππθλφηεηαο ΔΛΟΣ EN ISO 17892-2 

T4 Πξνζδηνξηζκφο ππθλφηεηαο θφθθσλ ΔΛΟΣ EN ISO 17892-3 
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α/α Δίδνο δνθηκήο Πξόηππν εθηέιεζεο δνθηκήο 

T5 Πξνζδηνξηζκφο νξίνπ πδαξφηεηαο θαη νξίνπ πιαζηηθφηεηαο 
(φξηα Atterberg) 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-12 

T6 Πξνζδηνξηζκφο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο – Κνθθνκεηξηθή 
αλάιπζε κε θφζθηλα 

[2]
 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-4 

T7 Πξνζδηνξηζκφο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο – Κνθθνκεηξηθή 
αλάιπζε κε θφζθηλα, πξνζδηνξηζκφο ιεπηφθνθθνπ 
θιάζκαηνο 

[2]
 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-4 

T8 Πξνζδηνξηζκφο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο – Κνθθνκεηξηθή  
αλάιπζε κε πδξφκεηξν ή ζηθψλην 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-4 

T9 Πξνζδηνξηζκφο νξγαληθψλ νπζηψλ ζε εδάθε κε μεξή θαχζε ASTM D 2974 

T10 Πξνζδηνξηζκφο νξγαληθψλ νπζηψλ ζε εδάθε κε πγξή θαχζε AASHTO T 194 

T11 Πξνζδηνξηζκφο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην BS 1377-3 Clause 6 

T12 Πξνζδηνξηζκφο ζρέζεο πγξαζίαο – ππθλφηεηαο εδαθψλ 
(πξφηππνο ή ηξνπνπνηεκέλε κέζνδνο θαηά PROCTOR) 

ΔΛΟΣ EN 13286-2 

T13 Πξνζδηνξηζκφο θαιηθνξληαθνχ ιφγνπ θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 
CBR  ζην εξγαζηήξην 

ΔΛΟΣ EN 13286-47  

T14 Πξνζδηνξηζκφο κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο μεξήο ππθλφηεηαο 
ζε αδξφθνθθα εδάθε  

BS 1377-4 

T15 Γνθηκή αλεκπφδηζηεο ζιίςεο ΔΛΟΣ EN ISO 17892-7 

T16 Σξηαμνληθή δνθηκή ρσξίο ζηεξενπνίεζε θαη απνζηξάγγηζε 
(UU) 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-8 

T17 Σξηαμνληθή δνθηκή ζιίςεο κε ζηεξενπνίεζε ζε θεθνξεζκέλν 
εδαθηθφ δνθίκην – Αζηξάγγηζηεο ζπλζήθεο (κε κέηξεζε 
πηέζεσο πφξσλ, CUPP) 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-9 

T18 Σξηαμνληθή δνθηκή ζιίςεο κε ζηεξενπνίεζε ζε θεθνξεζκέλν 
εδαθηθφ δνθίκην – ηξαγγηζκέλεο ζπλζήθεο (CD) 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-9 

T19 Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο – Υσξίο ζηεξενπνίεζε ΔΛΟΣ CEN ISO/TS 17892-10 

T20 Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο – Με ζηεξενπνίεζε, 
αζηξάγγηζηεο ζπλζήθεο (ηαρεία δηάηκεζε) 

ΔΛΟΣ CEN ISO/TS 17892-10 

T21 Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο – Με ζηεξενπνίεζε, 
ζηξαγγηζκέλεο ζπλζήθεο (βξαδεία δηάηκεζε) 

ΔΛΟΣ CEN ISO/TS 17892-10 

T22 Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο – Πξνζδηνξηζκφο ηεο 
παξακέλνπζαο δηαηκεηηθήο αληνρήο ζηε ζπζθεπή άκεζεο 
δηάηκεζεο 

ΔΛΟΣ CEN ISO/TS 17892-10 

T23 Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο – Πξνζδηνξηζκφο ηεο 
παξακέλνπζαο δηαηκεηηθήο αληνρήο ζηε δαθηπιηνεηδή 
ζπζθεπή δηάηκεζεο 

ΔΛΟΣ CEN ISO/TS 17892-10 

T24 Γνθηκή ζηεξενπνίεζεο κε επηβνιή θνξηίσλ ΔΛΟΣ EN ISO 17892-5 

T25 Γνθηκή ζηεξενπνίεζεο κε επηβνιή θνξηίσλ – Διεγρφκελνο 
βαζκφο παξακφξθσζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-5 

T26 Γνθηκή ζηεξενπνίεζεο κε επηβνιή θνξηίσλ – Γνθηκή 
δηφγθσζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-5 

Δοκιμές ζε βράτο 

T27 Δξγαζία πξνεηνηκαζίαο θπιηλδξηθψλ δνθηκίσλ βξαρσδψλ 
δεηγκάησλ  

Βιέπε ΖΜΔΗΧΖ 3 

T28 Πξνζδηνξηζκφο θπζηθήο πγξαζίαο δεηγκάησλ πεηξψκαηνο E103-84 

T29 Πξνζδηνξηζκφο πνξψδνπο θαη ππθλφηεηαο E103-84 

T30 Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε E103-84 

T31 Γνθηκή αλεκπφδηζηεο ζιίςεο κε πξνζδηνξηζκφ κέηξνπ 
ειαζηηθφηεηαο θαη ηνπ δείθηε Poisson 

ASTM D 7012 

T32 Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο κε ζεκεηαθή θφξηηζε E103-84 

T33 Πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε ηξηαμνληθή ζιίςε E103-84 

T34 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζθιεξφηεηαο κε ζθπξί SCHMIDT (L) E103-84 

T35 Πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο θπζηθψλ θαη 
ηερλεηψλ αζπλερεηψλ 

ISRM suggested methods ή  
ASTM D 5607 

T36 Πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δείθηε ραιαξψζεσο ISRM suggested methods ή  
ASTM D 4644 

T37 Έκκεζνο πξνζδηνξηζκφο ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκφ (ζιίςε 
θαηά γελέηεηξα) 

ISRM suggested methods 
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α/α Δίδνο δνθηκήο Πξόηππν εθηέιεζεο δνθηκήο 

T38 Γνθηκή πξνζδηνξηζκνχ δείθηε θζνξάο (C.E.R.CHAR.  
Abrasiveness Test) 

ASTM D 7625 

Αναλύζεις προζδιοριζμού ορσκηολογικής ζύζηαζης 

T39 Οξπθηνινγηθή αλάιπζε δείγκαηνο κε ηε κέζνδν XRD – 

T40 Πεηξνγξαθηθή αλάιπζε δείγκαηνο 
[4]

 – 

Δοκιμές βλαπηικόηηηας εδάθοσς και νερού και δοκιμές ανίτνεσζης γεωτημικής ρύπανζης 

T41 Λήςε εδαθηθνχ δείγκαηνο γηα ρεκηθέο αλαιχζεηο Βιέπε §6.8.1 ή §6.8.2 

T42 Πξνζδηνξηζκφο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζεηηθά άιαηα θαη ηφληα  ΔΛΟΣ ΔΝ 196-2 

T43 Πξνζδηνξηζκφο πεξηεθηηθφηεηαο εδαθψλ ζε ρισξηφληα BS 1377-3 Subclauses 7.2, 7.3 

T44 Πξνζδηνξηζκφο ελεξγνχ νμχηεηαο ζε εδαθηθφ δείγκα – pH  ΔΛΟΣ ΔΝ 16502 

T45 Πξνπαξαζθεπή εδαθηθνχ δηαιχκαηνο DIN 38414-4 

T46 Πξνζδηνξηζκφο πεηξειατθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ – TPH  EPA 8015b 
APHA 5520-C 

T47 Γεηγκαηνιεςία λεξνχ θαη απνζηνιή ζην εξγαζηήξην γηα 
αλάιπζε 

Βιέπε §6.8.3 

T48 Δθηέιεζε ρεκηθήο αλάιπζεο λεξνχ Βιέπε ΖΜΔΗΧΖ 5 

T49 Πξνζδηνξηζκνί ηρλνζηνηρείσλ ζην λεξφ – 

ΖΜΔΗΧΖ 1 Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εδαθηθψλ δνθηκίσλ γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ δίλνληαη ζην Παξάξηεκα L ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2. 

ΖΜΔΗΧΖ 2 Ζ θνθθνκεηξηθή αλάιπζε γίλεηαη κε ηελ ζεηξά θφζθηλσλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 
3310-1 θαη ISO 3310-2 θαη ηα νξηδφκελα ζηελ §18.10.2. 

ΖΜΔΗΧΖ 3 Αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ βξαρσδψλ δνθηκίσλ γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Σ ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2. 

ΖΜΔΗΧΖ 4 Ζ πεηξνγξαθηθή αλάιπζε ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ §9.3.9. 

ΖΜΔΗΧΖ 5 Οη ρεκηθέο αλαιχζεηο λεξνχ ζα πξνζδηνξίδνπλ ηα αθφινπζα ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά κε 
βάζε ηα αληίζηνηρα πξφηππα (ζε παξέλζεζε): 

 SO4
-2

 (mg/l) (ΔΛΟΣ EN 196-2). 

 pH (ISO 4316). 

 Γηαβξσηηθφ CO2 (mg/l) (ΔΛΟΣ EN 13577). 

 NH4
+
 (mg/l) (ISO 7150-1). 

 Mg
+2

 (mg/l) (ISO 7980). 

 Cl
-
 (mg/l) (ISO 7393). 

ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο βάζεη άιινπ πξνηχπνπ απφ απηά 
ηνπ Πίλαθα 8.1, απηφ ζα είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θαη ν Αλάδνρνο ζα παξάζρεη 
ζην Πξφγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1) θαηάιιειε ηεθκεξίσζε ηεο 
δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο γεσηερληθέο ζπλζήθεο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηεο  §2.1 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2:2007/ΝΑ. 

Γηα ηηο δνθηκέο ηνπ Πίλαθα 8.1 γηα ηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη πξφηππν εθηέιεζήο  ηνπο 
(Σ39, Σ40, T49), ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηα ζρεηηθά πξφηππα ή ηηο δηεζλψο απνδεθηέο 
κεζφδνπο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εθηειέζεη ηηο δνθηκέο απηέο σο ηκήκα ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

Γνθηκέο πνπ πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 
8.1, ζα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν πνπ ζα 
ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΑΜ σο ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

8.4 Πξόγξακκα εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ   

Οη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο πξνγξακκαηίδνληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ ηνπ 
ππφ κειέηε Έξγνπ. 

Παξαθάησ δίλνληαη γεληθέο νδεγίεο θαη  ειάρηζηεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην 
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πξφγξακκα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, γηα εδαθηθά, βξαρψδε 
δείγκαηα θαη δείγκαηα λεξνχ. Γηα θάζε δνθηκή δίλεηαη ζε παξέλζεζε ε αξίζκεζε ηεο 
αληίζηνηρεο δνθηκήο ηνπ Πίλαθα 8.1. Οη δνθηκέο ηνπ Πίλαθα 8.1 γηα ηηο νπνίεο δελ 
δίλνληαη νδεγίεο ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ζα πξνγξακκαηίδνληαη θαηά πεξίπησζε, 
κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑΜ. Ζ ΑΜ είλαη δπλαηφλ λα 
δεηήζεη ηελ εθηέιεζε άιισλ δνθηκψλ, πέξαλ απηψλ ηνπ Πίλαθα 8.1, θαηά ηελ εχινγε 
θαη εκπεξηζηαησκέλε θξίζε ηεο. 

Σν πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζα πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.3.3.1). 

8.4.1 Δδαθηθά δείγκαηα 

8.4.1.1 Γνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

 Πξνζδηνξηζκφο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ, θαηλφκελεο ππθλφηεηαο, ππθλφηεηαο 
θφθθσλ, νξίσλ Atterberg θαη θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, 
Σ7 θαη Σ8): κία δνθηκή αλά 3 m. Οη δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ νξίσλ Atterberg (Σ5) 
θαη θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο κε πδξφκεηξν ή ζηθψλην (Σ8) ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
φηαλ, κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο κε θφζθηλα, ην ιεπηφθνθθν 
θιάζκα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 5 %. 

 Ζ δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ (Σ2) ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
επηπιένλ θαη ζηα δείγκαηα «δνρείνπ». 

 Ζ δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ νξγαληθψλ (Σ9 ή Σ10) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε εδάθε κε 
νξγαληθά (§18.10.2.1). 

 Ζ δνθηκή πεξηεθηηθφηεηαο ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην (Σ11) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
αλζξαθηθά εδάθε (§18.10.2.1). 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζα ππνινγίδεηαη θαη ν δείθηεο πιαζηηθφηεηαο 
IP, ν δείθηεο πδαξφηεηαο IL, ν δείθηεο ζπλεθηηθφηεηαο IC θαη δείθηεο ελεξγφηεηαο IA. 
Γηα ηα αδξφθνθθα εδάθε πνπ πεξηέρνπλ ιηγφηεξα απφ 10 % ιεπηφθνθθα θαη 
ιηγφηεξν απφ 10 % ράιηθεο, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγίδεηαη επηπξφζζεηα ν δείθηεο 
ππθλφηεηαο ID (Σ14). Με βάζε απηνχο ηνπο δείθηεο ζα γίλεηαη θαη ε πεξηγξαθή ηεο 
ζπλεθηηθφηεηαο θαη ππθλφηεηαο ησλ εδαθηθψλ δεηγκάησλ, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ §13.3.2. 

 Δηδηθή πεξίπησζε απνηεινχλ νη εδαθνπνηεκέλεο δψλεο εληφο βξαρνκαδψλ. Γηα ηηο 
δψλεο απηέο απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ, νξίσλ Atterberg 
θαη θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (Σ1, Σ2, Σ5, Σ6, Σ7 θαη Σ8). 

ΖΜΔΗΧΖ Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ απηψλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
γεσπιηθψλ έλαληη εθζθαθήο κε TBM. 

8.4.1.2 Γνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

 Αλά 3 m γεψηξεζεο, ζα ιακβάλεηαη δείγκα γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ 
πξνζδηνξηζκνχ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ σο εμήο: ζα εθηεινχληαη δνθηκέο 
ελαιιάμ απφ θάζε κία απφ ηηο θαησηέξσ δχν νκάδεο δνθηκψλ. 
─ 1ε νκάδα: δνθηκή αλεκπφδηζηεο ζιίςεο (Σ15), ηξηαμνληθή δνθηκή ρσξίο 

ζηεξενπνίεζε θαη απνζηξάγγηζε (Σ16), δνθηκή άκεζεο δηάηκεζεο ρσξίο 
ζηεξενπνίεζε (Σ19) κε πξνζδηνξηζκφ παξακέλνπζαο δηαηκεηηθήο αληνρήο 
(Σ22) ή ρσξίο. 

─ 2ε νκάδα: ηξηαμνληθή δνθηκή ζιίςεο κε ζηεξενπνίεζε (Σ17 ή Σ18), δνθηκή 
άκεζεο δηάηκεζεο κε ζηεξενπνίεζε (Σ20 ή Σ21) κε πξνζδηνξηζκφ 
παξακέλνπζαο δηαηκεηηθήο αληνρήο (Σ22) ή ρσξίο. 

 Αλά γεψηξεζε ζα εθηεινχληαη δχν δνθηκέο ζηεξενπνίεζεο κε επηβνιή θνξηίσλ 
(Σ24 ή Σ25) κε δνθηκή δηφγθσζεο (Σ26) ή ρσξίο. 

8.4.1.3 Οξπθηνινγηθέο αλαιχζεηο 

 Οξπθηνινγηθή αλάιπζε XRD (Σ39): ζα πξνγξακκαηίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο: (α) 
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ζε εδάθε κε πηζαλή χπαξμε δηνγθνχκελσλ νξπθηψλ φπσο κνληκνξηιινλίηεο, 
θανιίλεο, αλπδξίηεο θιπ, (β) φηαλ θαηά ηελ εθηέιεζε δνθηκήο δηφγθσζεο (Σ26) 
δηαπηζηψλνληαη πςειέο ηάζεηο δηφγθσζεο, (γ) ζε εδάθε κε πηζαλά πςειφ πνζνζηφ 
ραιαδία (π.ρ. ραιαδηαθέο άκκνη). 

ΖΜΔΗΧΖ Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ απηψλ ζα παξνπζηάδνληαη ζηε Γεσινγηθή Μειέηε 
(§11.6.1). 

8.4.2 Βξαρώδε δείγκαηα 

8.4.2.1 Γνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

 Μία δνθηκή θπζηθήο πγξαζίαο (Σ28), πνξψδνπο θαη ππθλφηεηαο (Σ29) θάζε 6 m 
γεψηξεζεο. 

8.4.2.2 Γνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

 Μία δνθηκή αλεκπφδηζηεο ζιίςεο κε πξνζδηνξηζκφ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο θαη 
δείθηε Poisson (Σ31) θαη δχν δνθηκέο ζεκεηαθήο θφξηηζεο (Σ32) (κία αμνληθή θαη 
κία δηακεηξηθή) αλά 3 m. 

 Μία ηξηαμνληθή δνθηκή ζιίςεο (Σ33) αλά 5 m, ζε δείγκαηα άξξεθηνπ βξάρνπ απφ 
βξαρφκαδεο κε αξαηέο θαη ιίγεο αζπλέρεηεο. 

 Μία δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ δείθηε θζνξάο (Σ38) αλά 5 m. 

 Οη δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ δηαηκεηηθήο αληνρήο αζπλερεηψλ (Σ35) ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά βάζε ζε δείγκαηα κε ραξαθηεξηζηηθέο θπζηθέο 
αζπλέρεηεο. 

8.4.2.3 Οξπθηνινγηθέο θαη πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο 

 Πεηξνγξαθηθή αλάιπζε δείγκαηνο (Σ40) θαη νξπθηνινγηθή αλάιπζε XRD (Σ39): ζα 
πξνγξακκαηίδεηαη ηθαλφο αξηζκφο αλαιχζεσλ, θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα ησλ 
γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζπλαληψληαη, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 
πεηξνγξαθηθνί ηχπνη ησλ ζρεκαηηζκψλ. Γεληθφο θαλφλαο είλαη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 2 πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο γηα θάζε ζρεκαηηζκφ 
ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί καθξνζθνπηθά, ελψ νη νξπθηνινγηθέο 
αλαιχζεηο XRD ζα πξνγξακκαηίδνληαη θαηά πεξίπησζε. 

8.4.3 Γνθηκέο βιαπηηθόηεηαο εδάθνπο θαη ππόγεηνπ λεξνύ 

Δηδηθψο γηα λα απνθαζηζζνχλ παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ φζνλ αθνξά ηα κφληκα έξγα 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, απαηηνχληαη δεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρνη θαηά ηνλ Κ.Σ.. 
(Κ.Σ.., Παξάξηεκα ΠΒ2). 

Οη παξάκεηξνη βιαπηηθφηεηαο πνπ απαηηείηαη λα ειεγρζνχλ είλαη νη εμήο: 

α) ε δείγκαηα εδάθνπο: 
─ βαζκφο νμχηεηαο (ml/kg) θαηά Baumann – Gully (Σ44) 
─ ζεηηθά SO4

-2 (mg/kg) (Σ42) 

β) ε δείγκαηα ππνγείνπ λεξνχ (Σ48): 
─ ζεηηθά SO4

-2 (mg/l) 
─ pH 
─ δηαβξσηηθφ CO2 (mg/l) 
─ θαηηφληα NH4

+ (mg/l) 
─ θαηηφληα Mg+2 (mg/l) 
─ ρισξηφληα Cl- (mg/l) 

ε πξψηε θάζε, απαηηείηαη ε εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ Σ42, Σ44 θαη Σ48 (ζε δείγκαηα 
εδάθνπο θαη λεξνχ αληηζηνίρσο) σο εμήο: 

 Γηα ηηο γεσηξήζεηο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζε ζηαζκνχο θαη θξέαηα, ζε 2 βάζε αλά 
ζέζε (π.ρ. -10 θαη -20 m). 
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 Γηα ηηο γεσηξήζεηο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζε ζήξαγγεο, ζε 2 βάζε αλά ζέζε (π.ρ. 1 
ζην κέζν ησλ ππεξθεηκέλσλ θαη 1 ζην βάζνο ηνπ άμνλα ηεο ζήξαγγαο). 

 ηηο γεσηξήζεηο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζε βάζξα, ζε 2 βάζε αλά ζέζε (π.ρ. -10 θαη -
20 m). 

Αλ ζε θάπνηα ζέζε δηαπηζησζνχλ αλψκαιεο ηηκέο ή/θαη έληνλεο απνθιίζεηο ηηκψλ, ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθή δεηγκαηνιεςία ζηε ζέζε απηή θαη ζα εθηειεζηνχλ 
εθ λένπ νη αλσηέξσ δνθηκέο, έηζη ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε εμαγσγή αμηφπηζησλ 
ζπκπεξαζκάησλ. 

ΖΜΔΗΧΖ Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ απηψλ ζα παξνπζηάδνληαη ζηε Γεσινγηθή Μειέηε 
(§11.6.1). 

8.4.4 Αλίρλεπζε γεσρεκηθήο ξύπαλζεο 

ε γεσηξήζεηο φπνπ ππάξρεη ππφλνηα ζρεηηθήο ξχπαλζεο (π.ρ. ζε γεσηξήζεηο πνπ 
γεηηληάδνπλ κε πξαηήξηα βελδίλεο) ή ελδείμεηο απφ ηηο κεηξήζεηο κε PID, ζα 
ιακβάλνληαη εδαθηθά δείγκαηα θαη δείγκαηα λεξνχ γηα δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ 
πεηξειατθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ (TPH) (Σ45 θαη Σ46 γηα έδαθνο, Σ47 γηα λεξφ). 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη θαη νπνηαδήπνηε άιιε δνθηκή ελδερνκέλσο απαηηείηαη γηα ηελ 
εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε γεσρεκηθή ξχπαλζε (βιέπε θαη BS 
10175). 

Σα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ηηο αλψηαηεο επηηξεπηέο ηηκέο 
(action values), πνπ νξίδνπλ ε Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (Environmental 
Protection Agency) ησλ Ζ.Π.Α. θαη ε πην ζπλήζεο, ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ Δπξψπε, 
Οιιαλδηθή Dutch List ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο 
Ννκνζεζίαο. Αλ νη ηηκέο πνπ ζα πξνζδηνξηζζνχλ είλαη ρακειφηεξεο ησλ νξηαθψλ 
ηηκψλ, ν έιεγρνο νξγαληθήο ξχπαλζεο νινθιεξψλεηαη ζην ζηάδην απηφ ρσξίο ηε 
δηαπίζησζε ηδηαίηεξνπ πξνβιήκαηνο ξχπαλζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν 
Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πεξαηηέξσ απαηηνχκελεο έξεπλαο. 

ΖΜΔΗΧΖ Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ απηψλ ζα παξνπζηάδνληαη ζηε Γεσινγηθή Μειέηε 
(§11.6.1). 

8.5 Τπνβνιή απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ζα θαηαγξάθνληαη βάζεη ηνπ πξνηχπνπ 
πνπ απηέο εθηεινχληαη, ιακβάλνληαο ππ’ φςε θαη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 
5 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2. 

Σα ππνβαιιφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν ζηνηρεία ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα, φπσο 
απαηηείηαη: 

 Αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ εληχπσλ εξγαζηεξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη αληίγξαθα 
ησλ δηαγξακκάησλ απνηειεζκάησλ ή εθηππψζεηο ηνπο απφ θαηαγξαθείο 
δεδνκέλσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο ζπλερνχο 
θαηαγξαθήο. 

 Έληππα ππνινγηζκνχ πνπ δεηθλχνπλ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 
παξακέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ απφ θάζε δνθηκή. Όηαλ νη ππνινγηζκνί δηελεξγνχληαη 
απφ Ζ/Τ, ηφηε ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζα γίλνληαη απνδεθηά, κεηά απφ 
έγθξηζε ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο πξνγξάκκαηνο. 

 Απαξαίηεηα γηα ηηο δνθηκέο ζιίςεο, ζην έληππν εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο ζα 
ζπκπιεξψλνληαη πάληα ηα αθφινπζα: (α) ν ιηζνινγηθφο ηχπνο ηνπ δείγκαηνο 
(θάζε 3 ηεο ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο, §13.1), (β) αλαθνξά πεξί ηζνηξνπίαο 
ή αληζνηξνπίαο ηνπ δείγκαηνο θαη, ζηελ πεξίπησζε αληζνηξνπίαο, θαηαγξαθή ηεο 
γσλίαο ηεο επηθξαηνχζαο ζηξψζεο, θνιίσζεο, ζρηζηφηεηαο θιπ κε ηνλ άμνλα 
θφξηηζεο θαη (γ) γσλία ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ηνπ δείγκαηνο κε ηνλ άμνλα 
θφξηηζεο. 
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Όια ηα αλσηέξσ ζα ππνβιεζνχλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν AGS, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Δ) σο ηκήκα ηεο Έθζεζεο 
Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.6.2) κε εμαίξεζε ηα 
απνηειέζκαηα ρεκηθψλ αλαιχζεσλ λεξνχ (§8.4.3), νξπθηνινγηθψλ θαη πεηξνγξαθηθψλ 
αλαιχζεσλ (§8.4.1.3 θαη §8.4.2.3) θαη αλίρλεπζεο γεσρεκηθήο ξχπαλζεο (§ 8.4.4)  ηα 
νπνία ζα ππνβιεζνχλ ζηε Γεσινγηθή Μειέηε. 

9 Πξνδηαγξαθέο γεσινγηθώλ εξεπλώλ 

9.1 Απαηηήζεηο γεσινγηθώλ εξεπλώλ 

Οη γεσινγηθέο έξεπλεο θαζνξίδνληαη απφ ην αληηθείκελν θάζε Δπηκέξνπο χκβαζεο 
θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ ηνπ Έξγνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο 
παξνπζηάδνληαη ζηε Γεσινγηθή Μειέηε, ηε Γεσινγηθή, Τδξνγεσινγηθή, Γεσηερληθή 
Μεθνηνκή θαη ηηο Γηαηνκέο. 

Οη γεσινγηθέο έξεπλεο ζα δηεμαρζνχλ ζε δψλε 350 m εθαηέξσζελ ηνπ «άμνλα ηνπ 
Έξγνπ» ε νπνία επηπιένλ ζα εθηείλεηαη θαηά 350 m απφ ηα άθξα ηνπ, θαη ζα 
εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηεο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζεο. 

9.2 Πξόγξακκα Γεσινγηθήο Έξεπλαο 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη Πξφγξακκα Γεσινγηθήο Έξεπλαο (§11.3.3.2), ζην νπνίν ζα 
πξνηείλεη θαη ζα αηηηνινγήζεη ηηο γεσινγηθέο έξεπλεο πνπ πξνηίζεηαη λα εθπνλήζεη 
πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμεη ηελ Γεσινγηθή Μειέηε θαη λα παξέρεη ηα απαηηνχκελα 
γεσινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο θαη ηεο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθψλ 
Δξεπλψλ θαζψο θαη ηεο Γεσινγηθήο, Τδξνγεσινγηθήο, Γεσηερληθήο Μεθνηνκήο θαη ησλ 
Γηαηνκψλ. 

9.3 Γεσινγηθέο εξγαζίεο 

9.3.1 Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε – ύληαμε Σερληθνγεσινγηθνύ Υάξηε 

Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε ζηε δψλε πνπ νξίδεηαη 
ζηελ §9.1. 

Ο Σερληθνγεσινγηθφο Υάξηεο ζα εθπνλεζεί ζε θιίκαθα 1:2000 θαη ζα ζπληαρζεί 
ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο Δ 104-85. ην ράξηε ζα 
θαίλνληαη επθξηλψο νη επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο ησλ γεσινγηθψλ ελνηήησλ –ή φπνπ 
είλαη εθηθηφ ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ– (§11.6.3.2). 

Θα ιακβάλνληαη θαηάιιειεο θσηνγξαθίεο ησλ επηθαλεηαθψλ εκθαλίζεσλ έηζη ψζηε λα 
απνηππψλνληαη νη δνκέο ησλ γεσινγηθψλ ελνηήησλ, νη κεηαμχ ηνπο επαθέο, θιπ θαηά 
πεξίπησζε. 

9.3.2 Γεσινγηθή κεθνηνκή 

Γελ ζα ζπληαρζεί μερσξηζηή γεσινγηθή κεθνηνκή. Σα απαξαίηεηα γεσινγηθά ζηνηρεία 
ελζσκαηψλνληαη ζηελ Γεσινγηθή, Τδξνγεσινγηθή, Γεσηερληθή Μεθνηνκή (§11.6.3.5). 

9.3.3 Γεσινγηθέο δηαηνκέο 

Οκνίσο φπσο ζηελ §9.3.2. 

9.3.4 Καηαγξαθέο ζεκείσλ πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ ππεδάθνπο θαη ζεκείσλ 
εκθάληζεο λεξνύ  

Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη θαηαγξαθή ζεκείσλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ 
ππεδάθνπο θαη ζεκείσλ εκθάληζεο λεξνχ ζηε δψλε πνπ νξίδεηαη ζηελ §9.1, ζχκθσλα 
κε ηα αθφινπζα. 
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Ζ θαηαγξαθή ησλ ζεκείσλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ππεδάθνπο (εξεπλεηηθέο 
γεσηξήζεηο, θξέαηα, νξχγκαηα, ζηνέο, γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο θιπ) ζα 
πεξηιακβάλεη: (α) γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (θνξέαο θαη ρξφλνο εθηέιεζεο, 
ζπληεηαγκέλεο θιπ), (β) ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή θαη απνηειέζκαηα δνθηκψλ, (γ) 
εγθαηεζηεκέλα φξγαλα, (δ) κεηξήζεηο ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ, (ε) γεληθέο 
παξαηεξήζεηο θαη (ζη) θσηνγξαθίεο ηεθκεξίσζεο. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ ζεκείσλ εκθάληζεο λεξνχ (πεγέο, πεγάδηα, πδξνγεσηξήζεηο, 
θξέαηα άληιεζεο) ζα πεξηιακβάλεη: (α) γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (ηνπνζεζία, 
ζπληεηαγκέλεο, ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θιπ), (β) ηερληθά ζηνηρεία (βάζνο, δηάκεηξνο, 
ζσιήλσζε, αληιία, θιπ), (γ) πδξαπιηθά ζηνηρεία (ζηάζκε, παξνρή, θιπ), (δ) ζηνηρεία 
ρξήζεο, (ε) γεσινγηθά ζηνηρεία (ηνκή γεψηξεζεο θιπ) θαη (ζη) θσηνγξαθίεο 
ηεθκεξίσζεο. 

Οη θαηαγξαθέο εξγαζηψλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ππεδάθνπο θαη ζεκείσλ εκθάληζεο 
λεξνχ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ Έθζεζε Μειέηεο Γξαθείνπ (§11.3.2). 

9.3.5 Μεηξήζεηο ζηάζκεο ππόγεηνπ λεξνύ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ: (α) ζηα 
πηεδφκεηξα ηεο παξνχζαο πκθσλίαο – Πιαίζην (β) ζηα πηεδφκεηξα ησλ 
πξνεγνχκελσλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ πνπ ζα ηνπ παξαδνζνχλ απφ ηελ ΑΜ θαη (γ) ζηα 
επηπιένλ πηεδφκεηξα ή θξέαηα ή πδξνγεσηξήζεηο πνπ ζα εληνπίζεη ν ίδηνο ζχκθσλα 
(§9.3.4) ζηε δψλε πνπ νξίδεηαη ζηελ §9.1. 

ΖΜΔΗΧΖ Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πξνυπαξρφλησλ πηεδφκεηξσλ, ν Αλάδνρνο ζα ειέγμεη θαη’ 
αξράο ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζα πξνβεί ζηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο κε air-lift 
φπνπ απαηηείηαη. 

Οη κεηξήζεηο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ §10 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 22475-1. 

Οη κεηξήζεηο ζηάζκεο ζα μεθηλνχλ ακέζσο –κε ηε δηάζεζε ηνπ ζεκείνπ κέηξεζεο–,  ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξεζε αλά εβδνκάδα θαη ζα 
ππνβάιινληαη ζηελ Γεσινγηθή Μειέηε (§11.6.1). 

9.3.6 Σεθηνληθά δηαγξάκκαηα – Γπλεηηθέο νιηζζήζεηο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη κεηξήζεηο αζπλερεηψλ ζε επηθαλεηαθέο εκθαλίζεηο 
βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ εληφο ηεο δψλεο πνπ νξίδεηαη ζηελ §9.1, ιακβάλνληαο ππ’ 
φςηλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο §1.5 (α) ηνπ πξνηχπνπ Δ 104-85. Ζ δηεξεχλεζε θαη ε 
επηινγή ησλ ζέζεσλ ησλ εκθαλίζεσλ απηψλ ζα γίλεη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα ζπιιερζνχλ 
ηα ηεθηνληθά ζηνηρεία ζε εθείλνπο ηνπο ηερληθνγεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ 
αλακέλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ γηα ηα νπνία απαηηείηαη λα 
ζπληαρζνχλ ηεθηνληθά δηαγξάκκαηα δπλεηηθψλ νιηζζήζεσλ ή κεηά απφ ζρεηηθή 
ππφδεημε ηεο ΑΜ. 

Ζ θαηαγξαθή αζπλερεηψλ πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε φισλ ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ 
ησλ αζπλερεηψλ ηεο βξαρφκαδαο (θιίζε, δηεχζπλζε, εκκνλή, απφζηαζε, άλνηγκα, πιηθφ 
πιήξσζεο θιπ), ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζε πίλαθεο, ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπο θαη 
ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ ζηεξενγξαθηθψλ πξνβνιψλ (δίθηπα Schmidt). 

Σα αλσηέξσ ηεθηνληθά δηαγξάκκαηα ζα αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ Έξγνπ 
θαη ζα ζπληαρζνχλ κε αλαθνξά ζηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία απηψλ ψζηε λα θαζνξηζζνχλ 
νη γεσκεηξηθά δπλεηηθέο νιηζζήζεηο. Δπίζεο, φπνπ είλαη εθηθηφ, ζα πξνβάιινληαη θαη 
πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ γσλία ηξηβήο ηεο ππφ εμέηαζε νηθνγέλεηαο αζπλερεηψλ. 

9.3.7 Γεσινγηθή απνηύπσζε πξαλώλ 

Ο Αλάδνρνο ζα δηεξεπλήζεη ηελ χπαξμε ηερλεηψλ ή θπζηθψλ πξαλψλ εληφο ηεο δψλεο 
πνπ νξίδεηαη ζηελ §9.1, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο απαηηήζεηο ηεο §1.5 (γ) ηνπ 
πξνηχπνπ Δ 104-85. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνησλ πξαλψλ πνπ δνκνχληαη απφ 
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ηερληθνγεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο νη νπνίνη αλακέλεηαη λα ζπλαληεζνχλ ζην Έξγν, ν 
Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη γεσινγηθή απνηχπσζε απηψλ. 

Γηα ηελ γεσινγηθή απνηχπσζε πξαλψλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

 Ζ γεσινγηθή απνηχπσζε ζα θαηαγξαθεί ζε ζρέδην (Γεσινγηθή Απνηχπσζε 
Πξαλνχο) θιίκαθαο απφ 1:20 έσο 1:200, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξαλνχο. 

 ην ζρέδην ζα θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξαλνχο (κήθνο θαη χςνο 
αλά ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο).  

 ην ζρέδην ζα ππάξρεη έλζεηε θαηάιιειε νξηδνληηνγξαθία κε ηε ζέζε ηνπ πξαλνχο 
θαη ηε δηεχζπλζε ηεο απνηχπσζεο. 

 ηελ απνηχπσζε ζα θαηαγξάθνληαη νη ζρεκαηηζκνί (κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ή 
ζπκβνιηζκνχο), νη επαθέο κεηαμχ ησλ ζρεκαηηζκψλ θαη ην είδνο ηνπο (αζπκθσλία, 
θαλνληθή κεηάβαζε, ξήγκα, επψζεζε / εθίππεπζε θιπ) θαη ε δνκή ησλ 
ζρεκαηηζκψλ (ζηξψζε, πηπρέο θιπ). 

 Γηα θάζε γεσινγηθφ ζρεκαηηζκφ πνπ εληνπίδεηαη ζην πξαλέο ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Β, ε νπνία ζα 
θαηαγξάθεηαη ζην ππφκλεκα ηνπ ζρεδίνπ. 

 Θα ιακβάλνληαη κεηξήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ (επαθή 
κεηαμχ ζρεκαηηζκψλ, ζηξψζε, θνιίσζε θιπ) / ηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ (δηάθιαζε, 
ξήγκα, ζρηζκφο, αμνληθφ επίπεδν θαη άμνλαο πηπρήο θιπ) / αζπλερεηψλ, έηζη ψζηε 
λα θαηαγξαθεί κε ηνλ ιεπηνκεξέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ε δνκή πνπ εκθαίλεηαη ζην 
πξαλέο. Οη κεηξήζεηο απηέο ζα παξνπζηάδνληαη ζην ζρέδην σο ζηεξνγξαθηθέο 
πξνβνιέο (δίθηπα Schmidt) ή/θαη ξνδνγξάκκαηα. 

 Ζ γεσινγηθή απνηχπσζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε θσηνγξαθηθή 
ηεθκεξίσζε, σο αθνινχζσο: 
─ Γεληθή άπνςε. 
─ Δπηθαιππηφκελε ζεηξά θσηνγξαθηψλ. 
─ Λεπηνκέξεηεο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο (θνληηλέο ιήςεηο) αλαθνξηθά κε ηε 

ιηζνινγηθή ζχζηαζε ησλ ζρεκαηηζκψλ, ηε δνκή θιπ. 

9.3.8 Σαμηλνκήζεηο βξαρόκαδαο 

Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηαμηλφκεζε βξαρφκαδαο GSI (παξάξηεκα Γ) ζε 
φινπο ηνπο βξαρψδεηο ππξήλεο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ, θαηά ηελ θάζε 2 
ηεο ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο ησλ ππξήλσλ (παξάξηεκα Β) θαζψο θαη ζε 
θαηάιιεια θπζηθά ή ηερλεηά πξαλή (§9.3.7). Ζ ηαμηλφκεζε βξαρφκαδαο ζηνπο 
ππξήλεο γεσηξήζεσλ θαηαγξάθεηαη ζην Μεηξψν Γεψηξεζεο (§11.6.2.1). 

9.3.9 Πεηξνγξαθηθέο θαη νξπθηνινγηθέο αλαιύζεηο 

Οη πεηξνγξαθηθέο θαη νξπθηνινγηθέο αλαιχζεηο ζα εθηεινχληαη ζε δείγκαηα απφ 
ππξήλεο γεσηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο §8.4.1.3 θαη §8.4.2.3. 

Σν έληππν θαηαγξαθήο ηεο πεηξνγξαθηθήο αλάιπζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 Πξνζδηνξηζκφ ηεο νξπθηνινγηθήο παξαγέλεζεο κε κηθξνζθνπηθή αλάιπζε. 

 Πεξηγξαθή θπξίσλ, δεπηεξεπφλησλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ νξπθηψλ. 

 πρλφηεηα εκθάληζήο νξπθηψλ (%). 

 Μηθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ηνπ ηζηνχ ηνπ πεηξψκαηνο. 

 Πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεηξνγξαθηθνχ ηχπνπ. 

 Αληηπξνζσπεπηηθέο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο κηθξνζθνπίνπ πνπ λα δείρλνπλ ηνλ 
ηζηφ ηνπ πεηξψκαηνο (θάζε θσηνγξαθία ζα ιακβάλεηαη ηφζν κε παξάιιεια φζν 
θαη κε θάζεηα Nicols). 

 Φσηνγξαθία παξαζθεπάζκαηνο («θχβνο») απφ ηνλ νπνίν απνθφπεθε ε ιεπηή 
ηνκή. 

 Φσηνγξαθία αξρηθνχ δείγκαηνο απφ ην νπνίν ειήθζε ε ιεπηή ηνκή ζην νπνίν ζα 
είλαη ζεκεησκέλε ε ζέζε ηεο ιεπηή ηνκήο. 
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δνθηκψλ, νη ιεπηέο ηνκέο θαζψο θαη ηα παξαζθεπάζκαηα 
απφ ηα νπνία απνθφπεθαλ νη ιεπηέο ηνκέο, ζα παξαδίδνληαη ζηελ ΑΜ. 

9.3.10 Σερληθνγεσινγηθόο Υάξηεο 

Βιέπε §9.3.1. 

9.3.11 Τδξνιηζνινγηθόο – Τδξνγεσινγηθόο Υάξηεο 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη Τδξνιηζνινγηθφ – Τδξνγεσινγηθφ Υάξηε ηεο πεξηνρήο πνπ 
νξίδεηαη ζηελ §9.1. Ο ράξηεο ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: (α) 
πδξνιηζνινγηθέο ελφηεηεο (θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηε δηαπεξαηφηεηα ησλ 
ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ θαη ην είδνο ηνπ πνξψδνπο ηνπο), (β) ζεκεία εκθάληζεο 
λεξνχ (§9.3.4) θαη (γ) ηζνπηεδνκεηξηθέο θακπχιεο αλψηαηεο θαη πςειήο ζηάζκεο 
(§2.2.2 θαη §2.2.19). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλψηαηεο θαη πςειήο ζηάζκεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο απαηηήζεηο ηεο §3.6.3 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2. 

9.3.12 Λνηπνί ζεκαηηθνί ράξηεο 

Θα ζπληάζζνληαη άιινη εηδηθνί ή ζεκαηηθνί κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 
Πξφγξακκα Γεσινγηθψλ Δξεπλψλ (§11.3.3.2) θαη έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. 

9.3.13 Γεσινγηθέο εξγαζίεο ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο 

Δθηφο ησλ εξγαζηψλ ησλ §9.3.8 θαη §9.3.15, απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 
ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ πνπ δηαηξήζεθαλ (παξάξηεκα Β) 
θαζψο θαη ηε ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ Γεψηξεζεο (§11.6.2.1). 

9.3.14 Γνθηκέο άληιεζεο 

Οη δνθηκέο άληιεζεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22282-4. 
O Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ ΑΜ Μεζνδνινγία Δθηέιεζεο Γνθηκψλ 
Άληιεζεο σο ηκήκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεσινγηθήο Έξεπλαο (§11.3.3.2). 

Πξφζζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22282-4, ηζρχνπλ θαη νη 
αθφινπζεο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ ησλ δνθηκψλ άληιεζεο: 

 Οη δνθηκέο άληιεζεο ζα εθηειεζζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 
πδξαπιηθέο παξάκεηξνη ηνπ πδξνθφξνπ k, T θαη S. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα εθηειείηαη 
δνθηκή ζηαζεξήο παξνρήο (constant rate test, §5.5.4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
22282-4). 

 Ζ δνθηκή ζα εθηειείηαη ζε θξέαξ άληιεζεο (εξεπλεηηθή πδξνγεψηξεζε) πνπ ζα 
θαηαζθεπαζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ε δε παξαηήξεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο 
ηνπ ππνγείνπ λεξνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ζην θξέαξ άληιεζεο φζν θαη ζηα 
πηεδφκεηξα παξαηήξεζεο.  

 Σν θξέαξ άληιεζεο δελ απαηηείηαη λα είλαη πιήξνπο δεηγκαηνιεςίαο. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ην θξέαξ άληιεζεο δελ είλαη πιήξνπο δεηγκαηνιεςίαο, ην 
πιεζηέζηεξν ζηελ εξεπλεηηθή πδξνγεψηξεζε πηεδφκεηξν παξαηήξεζεο ζα είλαη 
εγθαηεζηεκέλν ζε δεηγκαηνιεπηηθή γεψηξεζε. 

 Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζθεπή πξφζζεησλ πηεδφκεηξσλ 
παξαηήξεζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ, σο πηεδφκεηξα 
παξαηήξεζεο, πηεδφκεηξα πνπ έρνπλ ήδε θαηαζθεπαζηεί. 

 Δθφζνλ απαηηεζεί ε θαηαζθεπή πξφζζεησλ πηεδφκεηξσλ παξαηήξεζεο, απηά ζα 
εγθαηαζηαζνχλ θαηά πεξίπησζε ζε γεσηξήζεηο κε ή ρσξίο δεηγκαηνιεςία, φπσο 
ζα απαηηεζεί απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δνθηκήο άληιεζεο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε 
ηεο ΑΜ. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ άληιεζεο ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλεο κεζφδνπο (π.ρ. κέζνδνο πηψζεο ζηάζκεο – ρξφλνπ ησλ Cooper 
& Jacob, πηψζεο ζηάζκεο απφζηαζεο ησλ Cooper & Jacob, κέζνδνο επαλαθνξάο 
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ζηάζκεο, κέζνδνο Dupuit / Thiem, κέζνδνο Theis, βιέπε ελδεηθηηθά ην παξάξηεκα 
C ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22282-4) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 
πδξαπιηθέο παξάκεηξνη ηνπ πδξνθφξνπ k, T θαη S. 

9.3.15 Γείθηεο πνηόηεηαο πεηξώκαηνο RQD 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίζεη ηνλ δείθηε πνηφηεηαο πεηξψκαηνο RQD (§13.2.10) ζε 
φινπο ηνπο βξαρψδεηο ππξήλεο ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ, θαηά ηελ θάζε 1 
ηεο ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο ησλ ππξήλσλ (§13.1), ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο §1.5 (β) ηνπ πξνηχπνπ Δ 104-85. Ο δείθηεο πνηφηεηαο πεηξψκαηνο 
RQD θαηαγξάθεηαη ζην Μεηξψν Γεψηξεζεο (§11.6.2.1). 

9.3.16 Υεκηθέο αλαιύζεηο ππνγείνπ λεξνύ θαη εδάθνπο 

Βιέπε §8.4.3 θαη §8.4.4. 

10 Φσηνγξαθίεο αξρείνπ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή θσηνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ εξγαζηψλ. 
Φεθηαθέο θσηνγξαθίεο ζα ιακβάλνληαη απφ ηα εξγνηάμηα ησλ γεσηξήζεσλ, απφ ηα 
νξχγκαηα πξνεθζθαθήο, ηα εξεπλεηηθά νξχγκαηα, ηνλ ππξήλα θάζε βήκαηνο 
δηάηξεζεο («βνπηηά»), ηα θηβψηηα κε ηνπο ππξήλεο ησλ γεσηξήζεσλ, ηα δείγκαηα / 
δνθίκηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, ηηο ζέζεηο εθηέιεζεο γεσινγηθψλ εξγαζηψλ, 
γεσθπζηθψλ εξγαζηψλ θιπ. 

10.1 Πξνδηαγξαθέο θσηνγξαθηώλ 

Όιεο νη θσηνγξαθίεο ζα είλαη έγρξσκεο ςεθηαθέο, αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 15 
megapixel, αλαινγίαο χςνπο / πιάηνπο 3/4, ζε κνξθή JPEG, πςειήο πνηφηεηαο, 
ρακειήο ζπκπίεζεο, 32 εθαη. ρξσκάησλ, 24 bits/pixel, ν δε αηζζεηήξαο ηεο 
θσηνγξαθηθήο κεραλήο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ APS–C/H (> 300 mm²). 

ε θάζε θσηνγξαθία ζα αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη ε εκεξνκελία ιήςεο θαη ζα 
πεξηιακβάλεηαη θαηά πεξίπησζε θαηάιιειν αληηθείκελν σο θιίκαθα κήθνπο 
(κεηξνηαηλία, θιηκαθφκεηξν, θέξκα, θιπ). Όπνπ απαηηείηαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
θσηνγξαθία θαη ρξσκαηνκεηξηθή θιίκαθα. ε θάζε ζέζε ιήςεο κε δηαθνξεηηθέο 
ζπλζήθεο θσηηζκνχ, ζα γίλεηαη δηφξζσζε ιεπθνχ ή γθξη ή/θαη νπδέηεξσλ ρξσκάησλ. 

Κάζε θσηνγξαθία ζα ζπλνδεχεηαη απφ επαξθείο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 
ζέζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο (π.ρ. ζηηο θσηνγξαθίεο δεηγκάησλ ζα δίλεηαη ν θσδηθφο ηεο 
γεψηξεζεο θαη ην βάζνο ιήςεο ηνπ δείγκαηνο, ζηηο θσηνγξαθίεο ππξήλσλ 
γεσηξήζεσλ ζα δίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ §10.3, ζηηο θσηνγξαθίεο 
ησλ γεσινγηθψλ εξγαζηψλ ζα δίλνληαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία εληνπηζκνχ ζε ράξηε).  

10.2 Φσηνγξαθίεο ζέζεσλ γεσηξήζεσλ, νξπγκάησλ πξνεθζθαθήο θαη 
εξεπλεηηθώλ νξπγκάησλ 

Λακβάλνληαη θσηνγξαθίεο γεληθήο άπνςεο ζέζεσο (εξγνηάμην γεψηξεζεο) θαζψο θαη 
ησλ νξπγκάησλ πξνεθζθαθήο. ηα εξεπλεηηθά νξχγκαηα ζα ιακβάλνληαη θσηνγξαθίεο 
θαη ησλ ηεζζάξσλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα. Οη θσηνγξαθίεο απηέο ζα ππνβάιινληαη 
κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

10.3 Φσηνγξαθίεο ππξήλσλ γεσηξήζεσλ 

Ο Αλάδνρνο ζα ιάβεη θσηνγξαθίεο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πιήξνπο αξρείνπ φισλ 
ησλ ππξήλσλ. ε φιεο ηηο θσηνγξαθίεο ζα πεξηιακβάλεηαη ρξσκαηνκεηξηθή θιίκαθα 
θαη θιίκαθα κήθνπο. 

Οη ππξήλεο θσηνγξαθίδνληαη δχν θνξέο: 

 Ζ πξψηε ζεηξά θσηνγξαθηψλ (αλά «βνπηηά») ιακβάλεηαη ακέζσο κφιηο νη 
ππξήλεο εμαρζνχλ απφ ηνλ ππξελνιήπηε. Ζ ζεηξά απηή ζα ππνβάιιεηαη κφλν ζε 
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ειεθηξνληθή κνξθή. 

 Ζ δεχηεξε ζεηξά θσηνγξαθηψλ (αλά θηβψηην γεψηξεζεο) ζα ιακβάλεηαη φηαλ 
μεηπιηρζνχλ ππξήλεο πξηλ ηελ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ηνπο θαη ηελ επηινγή 
δεηγκάησλ (§13.1, θάζε 2). Ζ ζεηξά απηή ζα ππνβάιιεηαη ηφζν ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή, φζν θαη ζε έληππε κνξθή. 

Καηά ηε θσηνγξάθεζε ησλ θηβσηίσλ θάζε γεψηξεζεο, ζα δίλεηαη πξνζνρή ζηνλ 
νκνηφκνξθν θσηηζκφ φισλ ησλ θηβσηίσλ ηεο γεψηξεζεο. ηε θσηνγξάθεζε απηή, 
εθηφο ηεο δηφξζσζεο ιεπθνχ ή γθξη, ζα γίλεηαη δηφξζσζε / ξχζκηζε ηζνξξνπίαο 
ρξσκάησλ κε ρξήζε θάξηαο ρξσκάησλ θαη ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ έηζη ψζηε ε απφδνζε 
ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο θσηεηλφηεηαο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ε ίδηα, ζε φιε ηε ζεηξά 
ησλ θσηνγξαθηψλ απηψλ. 

Οη θσηνγξαθίεο ησλ θηβσηίσλ θάζε γεψηξεζεο ζα ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή σο 
εμήο: ζε θχιιν Α4 ζα πεξηέρνληαη ζε ζεηξά νη θσηνγξαθίεο πέληε δηαδνρηθψλ θηβσηίσλ 
(κφλν ην ηκήκα πνπ πεξηέρεη ηνπο ππξήλεο, ρσξίο ην θάιπκκα). Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα 
δίλεηαη έηζη ψζηε: (α) ηα πιάηε ηεο θάζε θσηνγξαθίαο λα είλαη ίδηα, (β) νη θσηνγξαθίεο 
λα κελ είλαη παξακνξθσκέλεο, θαη (γ) λα πεξηέρεηαη ζηελ θάζε θσηνγξαθία ε θιίκαθα 
κήθνπο θαη ζηηο πιεπξέο ηεο νη ρξσκαηνκεηξηθέο θιίκαθεο. 

ην άλσ ηκήκα ηνπ θχιινπ ζα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηεο γεψηξεζεο θαη ηα φξηα 
βαζψλ ησλ ππξήλσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην θχιιν. ην θάησ ηκήκα ηνπ θχιινπ ζα 
αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ζειίδαο θαη ην ζχλνιν ησλ ζειίδσλ ηεο θάζε γεψηξεζεο. Σα 
σο άλσ θχιια Α4 ζα ηππψλνληαη ζε ραξηί θσηνγξαθηθήο πνηφηεηαο, κε έγρξσκε 
εθηχπσζε αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ 300 dpi θαη ζα ππνβάιινληαη σο ηκήκα ηεο Έθζεζεο 
Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο έξεπλαο (§11.6.2). 

10.4 Φσηνγξαθίεο δνθηκίσλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ 

Ο Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη δεχγε θσηνγξαθηψλ φισλ ησλ δνθηκίσλ ησλ δνθηκψλ 
κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (πξηλ θαη κεηά ηελ δνθηκή), ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα 
πιήξεο θσηνγξαθηθφ αξρείν δνθηκίσλ. Σα δνθίκηα βξάρνπ ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα 
ςεθάδνληαη ειαθξά κε λεξφ πξηλ απφ ηε θσηνγξάθεζή ηνπο, ψζηε λα δηαθξίλεηαη ε 
δνκή ηνπο. 

Δηδηθά γηα ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δνθηκίσλ ησλ πεηξνγξαθηθψλ αλαιχζεσλ, ηζρχνπλ ηα 
αλαγξαθφκελα ζηελ §9.3.9. 

Οη θσηνγξαθίεο ησλ δεηγκάησλ ζα ππνβάιινληαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(Παξάξηεκα Δ). 

11 Τπνβνιέο 

11.1 Γεληθά – Γηαδηθαζίεο ππνβνιήο θαη ειέγρνπ ππνβνιώλ 

Γηα θάζε Δπηκέξνπο χκβαζε θαη πξηλ ηεο έλαξμε ησλ εξεπλψλ, ν Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ην Πξόγξακκα Έξεπλαο Υπεδάθνπο (Ground Investigation 
Programme θαηά Δπξσθψδηθα 7), ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη ηηο πξνηεηλφκελεο 
γεσηερληθέο (Πξόγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο) θαη γεσινγηθέο έξεπλεο (Πξόγξακκα 
Γεσινγηθήο Έξεπλαο) αληίζηνηρα (φπσο θαηά πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζην αληηθείκελν 
θάζε Δπηκέξνπο χκβαζεο). 

Σν ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Έθζεζε Έξεπλαο 
Υπεδάθνπο (Ground Investigation Report θαηά Δπξσθψδηθα 7). Ζ έθζεζε απηή ζα 
απαξηίδεηαη απφ μερσξηζηά κέξε πνπ ζα ππνβάιινληαη σο αθνινχζσο: αξρηθά, πξηλ 
ηελ έλαξμε ησλ εξεπλψλ θαη φπσο απαηηείηαη απφ ηελ αληίζηνηρε Δπηκέξνπο χκβαζε, 
ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε Έθζεζε Μειέηεο Γξαθείνπ. Μεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ ηεο θάζε Δπηκέξνπο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
ζα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ηηο Δθζέζεηο Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο 
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Έξεπλαο θαη κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο –θαη εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηελ εθάζηνηε 
Δπηκέξνπο χκβαζε– ζα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο 
Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ. Αληίζηνηρα ζε φ,ηη αθνξά ηηο γεσινγηθέο 
έξεπλεο –εθφζνλ πξνβιέπνληαη ηέηνηεο ζηελ εθάζηνηε Δπηκέξνπο χκβαζε– ν 
Αλάδνρνο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζα ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ηελ Γεσινγηθή 
Μειέηε. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ βαζηθψλ ππνβνιψλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη εθζέζεηο, έληππα, 
πξνγξάκκαηα θιπ. Όιεο νη ππνβνιέο ηνπ Αλαδφρνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο. 

Οη ππνβνιέο ηεο §11.2 ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
πκθσλίαο Πιαίζην θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Οη ππνβνιέο ησλ §11.3, 
§11.4, §11.5 θαη §11.6 ζα ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε, φπσο ζα απαηηεζεί απφ ηελ 
εθάζηνηε Δπηκέξνπο χκβαζε θαη απφ ηηο εξγαζίεο πνπ θάζε θνξά εθηεινχληαη. 

Όιεο νη ππνβνιέο ζα ζπληαρζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα πνπ είλαη θαη ε επίζεκε. Οη 
ππνβνιέο ηεο Έθζεζεο Έξεπλαο Τπεδάθνπο (§11.3.2, §11.6.1, §11.6.2 θαη §11.6.3 κε 
φια ηα επηζπλαπηφκελά ηνπο Γειηία θαη Έληππα) ζα ζπληαρζνχλ θαη ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα. Ζ αγγιηθή έθδνζε ζα ππνβιεζεί κεηά ηελ έγθξηζε ηεο επίζεκεο ειιεληθήο. 

Ζ AM ελδέρεηαη λα δεηήζεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο / ζηνηρεία ή δηαθνξνπνηήζεηο ζηα 
πεξηερφκελα ησλ ππνβνιψλ ησλ §11.2 έσο §11.6, θαηά ηελ εχινγε θαη 
εκπεξηζηαησκέλε θξίζε ηεο, ζχκθσλα θαη κε ηα επξήκαηα ησλ εμειηζζφκελσλ 
εξεπλψλ, ησλ επηηφπνπ ζπλζεθψλ θιπ. 

11.1.1 Μνξθή θαη αληίγξαθα ππνβνιώλ 

Σα αληίγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε ππνβνιή νξίδνληαη παξαθάησ: 

 Σα ηεχρε θαη ζρέδηα ησλ ππνβνιψλ ησλ §11.2, §11.3, §11.4 θαη §11.6 
ππνβάιινληαη ζε ηέζζεξα (4) έγρξσκα αληίγξαθα. Σα αλσηέξσ ζα ππνβάιινληαη 
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD) ζε δχν (2) αληίγξαθα. Όια ηα αληίγξαθα 
ησλ ηεπρψλ ζα ππνβάιινληαη ζε εθηππψζεηο δηπιήο φςεσο. Δμαηξνχληαη ηα 
Μεηξψα Γεσηξήζεσλ, νη θσηνγξαθίεο ππξήλσλ γεσηξήζεσλ θαη νη 
ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. 

 Οη ππνβνιέο ηεο §11.5 ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 
απηή.  

11.1.2 Υξόλνη ειέγρνπ θαη επαλππνβνιώλ 

Ο έιεγρνο ησλ ππνβνιψλ ησλ §11.3.2, §11.3.3, §11.4 θαη §11.6 ζα πεξαηψλεηαη απφ 
ηελ ΑΜ εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα παξαιαβήο ηεο 
ππνβνιήο. Δθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο ΑΜ πξνθχςεη αλάγθε αλαζεψξεζεο, ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ ηελ αλαζεψξεζε ηεο ελ ιφγσ 
ππνβνιήο εληφο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

ε πεξηπηψζεηο πνιιαπιψλ αλαζεσξήζεσλ, ηφζν ν Αλάδνρνο φζν θαη ε ΑΜ ζα έρνπλ 
ζηελ δηάζεζή ηνπο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ εθάζηνηε ππνβνιή ή έιεγρν 
αληίζηνηρα. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ππνβνιέο ησλ §11.2, §11.3.1 θαη §11.5, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο 
παξαγξάθνπο απηέο. 

11.2 Αξρηθέο ππνβνιέο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Πιαίζην 

11.2.1 ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ) γηα ηηο εξγαζίεο 
αλφξπμεο εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Π.Γ. 
305/1996, ζηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ΓΗΠΑΓ/νηθ/889 απφ 27.11.2002 θαη 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/369 απφ 15.10.2012 (εγθχθιηνο 27). 
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Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ην ΑΤ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ΑΜ, εληφο 
ελφο (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο Πιαίζην. Ζ ΑΜ ζα ην ειέγμεη εληφο 
δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ. ε πεξηπηψζεηο πνιιαπιψλ αλαζεσξήζεσλ, ηφζν ν 
Αλάδνρνο φζν θαη ε ΑΜ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ 
εθάζηνηε ππνβνιή ή έιεγρν αληίζηνηρα. Γελ επηηξέπεηαη ε έλαξμε εξγαζηψλ ζηα 
εξγνηάμηα γεσηξήζεσλ εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εγθξηζεί ην ΑΤ. 

Οπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή πξνζζεθψλ ζην ΑΤ, ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηνλδήπνηε εξγαζηψλ, πνπ πξνυπνζέηνπλ 
ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε απηψλ ησλ πξνζζεθψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ. Δάλ ζε 
νπνηνδήπνηε ρξφλν ε ΑΜ θξίλεη –θαηά ηελ εχινγε θαη εκπεξηζηαησκέλε θξίζε ηεο– φηη 
ην ΑΤ είλαη αλεπαξθέο ή απαηηείηαη ε αλαζεψξεζε ή ε ηξνπνπνίεζή ηνπ γηα λα 
δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ε πξνζηαζία φισλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ε ΑΜ δχλαηαη λα δίδεη εληνιή ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ ΑΤ θαη ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ην αλαζεσξεκέλν ΑΤ ζηελ ΑΜ 
γηα έιεγρν εληφο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξψλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 
εγθεθξηκέλν ΑΤ θαζψο θαη απφ νπνηαδήπνηε εγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε ή πξνζζήθε 
ηνπ θαη ζα εμαζθαιίδεη φηη ε πινπνίεζε ηνπ ΑΤ ζα αλαηίζεηαη ζε θαηάιιειν 
πξνζσπηθφ. 

Οη θαη’ ειάρηζηνλ δηαδηθαζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην ΑΤ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Αλαθνξά / δηεξεχλεζε ζπκβάληνο. 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ππξαζθάιεηαο. 

 Πξψηεο βνήζεηεο. 

 Γξαπηή Δθηίκεζε Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ. 

 Γηαρείξηζε επηζεσξήζεσλ. 

Ο αλσηέξσ θαηάινγνο ζα ζπκπιεξψλεηαη κεηά απφ δηθαηνινγεκέλε απαίηεζε ηεο ΑΜ. 

11.2.2 Πξόγξακκα Πνηόηεηαο Μειέηεο 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Μειέηεο (ΠΠΜ) γηα ην ζχλνιν ησλ 
εξγαζηψλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ISO 10005 θαη ηηο 
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ΓΔΔΠΠ/νηθ/502 απφ 13.10.2000 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/501 απφ 
01.07.2003. 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Μειέηεο (ΠΠΜ) ζε έληππε θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ΑΜ, ην αξγφηεξν ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
πκθσλίαο Πιαίζην. Ζ ΑΜ ζα πξέπεη εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ λα ειέγμεη ην 
ΠΠΜ. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠΜ, ε ΑΜ απνζηέιιεη ζηνλ 
Αλάδνρν ην έληππν «Έιεγρνο Πιεξφηεηαο ΠΠΜ» πνπ πξνβιέπεη ε 
ΓΗΠΑΓ/νηθ/501/01.07.2003 γηα ζπκπιήξσζε ή/θαη δηφξζσζε θαη επαλππνβνιή ηνπ 
ΠΠΜ. ε πεξηπηψζεηο πνιιαπιψλ αλαζεσξήζεσλ, ηφζν ν Αλάδνρνο φζν θαη ε ΑΜ ζα 
έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ εθάζηνηε ππνβνιή ή 
έιεγρν αληίζηνηρα. Γελ επηηξέπεηαη ε έλαξμε εξγαζηψλ ηεο κειέηεο εάλ πξνεγνπκέλσο 
δελ έρεη ππνβιεζεί ην ΠΠΜ, ελψ, ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ειιείςεσλ ηνπ 
ππνβιεζέληνο ΠΠΜ, ε ΑΜ κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηεο κειέηεο κφλν 
κεηά ηελ επαλππνβνιή ηνπ ΠΠΜ κε δηνξζσκέλεο ηηο ειιείςεηο απηέο. 

χκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΗΠΑΓ/νηθ/501 απφ 01.07.2003, κηα ελδεηθηηθή 
δηάξζξσζε ηνπ ΠΠΜ είλαη ε αθφινπζε: 

 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
1 ΓΔΝΗΚΑ 
1.1 Αληηθείκελν ηνπ ΠΠΜ 
1.2 Πνιηηηθή Πνηφηεηαο 
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1.3 Γνκή ηνπ ΠΠΜ 
2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
2.1 Δξγαζίεο θαη κέζα ππνζηήξημεο γηα ηεο εθπφλεζε ηεο κειέηεο 
2.2 Έιεγρνη αλά ηκήκαηα θαη ζην ζχλνιν ηεο κειέηεο 
2.3 Δπαιεζεχζεηο απνηειεζκάησλ 
2.4 Αλαζθνπήζεηο ηεο κειέηεο 
2.5 Έιεγρνη θαη εγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο 
2.6 Γηαρείξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 
2.7 Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ ηεο κειέηεο 
2.8 Πξφνδνο ηεο κειέηεο 
3 ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
3.1 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Οξγαλνγξάκκαηνο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο 
3.2 Γηάγξακκα Οξγαλνγξάκκαηνο 
3.3 Τπεξγνιάβνη θαη εμσηεξηθνί ζχκβνπινη ηνπ κειεηεηή 
3.4 Δμνπιηζκφο (πεξηιακβάλεηαη θαη ην ινγηζκηθφ) 
4 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 
4.1 Γηαρείξηζε εγγξάθσλ 
4.2 Με πκκνξθψζεηο – Γηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 
5 ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ 
5.1 Τγεία θαη Αζθάιεηα 
5.2 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
5.3 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο 
6 ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ – ΑΝΑΦΟΡΔ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ηελ §3 ηνπ ΠΠΜ ζα πεξηιεθζεί ην Οξγαλφγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§5.1). 

ηελ §4.1 ηνπ ΠΠΜ ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ηα παξαθάησ έληππα: 

 Έληππν νξχγκαηνο πξνεθζθαθήο (§11.5.2). 

 Έληππν εξεπλεηηθνχ νξχγκαηνο (§11.5.2). 

 Ζκεξήζηεο εξγαζίεο γεψηξεζεο (§11.5.1). 

 Δγθαηάζηαζε πηεδφκεηξνπ ή θξέαηνο άληιεζεο (§11.5.4). 

 Πίλαθαο πξνγξάκκαηνο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ (§11.5.2). 

 Έληππν δνθηκήο άληιεζεο (§11.5.5). 

 Μεηξψν γεψηξεζεο (§11.6.2.1). 

 Σαμηλφκεζε εδαθηθνχ δείγκαηνο θαηά HSCS (§18.11). 

 Σα έληππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο ηεο παξνχζεο θαη 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πκθσλίαο Πιαίζην –φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηα έληππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα πξφηππα εθηέιεζεο 
εξγαζηεξηαθψλ θαη επηηφπνπ δνθηκψλ. 

11.3 Τπνβνιέο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξεπλώλ 

11.3.1 Υξνλνδηάγξακκα 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη ρξνλνδηάγξακκα γηα θάζε Δπηκέξνπο χκβαζε, ζχκθσλα 
κε ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 6 ηεο Σ.Υ. 

11.3.2 Έθζεζε Έξεπλαο Τπεδάθνπο, Μέξνο Α: Έθζεζε Μειέηεο Γξαθείνπ 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη Έθζεζε Μειέηεο Γξαθείνπ κε φια ηα πξνγελέζηεξα ηεο 
γεσηερληθήο θαη γεσινγηθήο έξεπλαο δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ κεηέπεηηα λα 
ζρεδηάζεη θαη πξνγξακκαηίζεη ην είδνο, ηνλ αξηζκφ θαη ηηο ζέζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ 
εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη. Ζ Έθζεζε Μειέηεο Γξαθείνπ ζπληάζζεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο θαη ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (θεθάιαηα 2 θαη 6 ηνπ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2) θαη ππνβάιιεηαη ζε ρξφλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
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Ζ Έθζεζε Μειέηεο Γξαθείνπ ζα ζπληάζζεηαη βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη κεηά απφ επηζεψξεζε θαη επηηφπνπ έξεπλα ζηελ 
Πεξηνρήο Μειέηεο θαη ζηελ Δπξχηεξε Πεξηνρή πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ηα 
απαηηνχκελα ζηνηρεία. 

Χο «Πεξηνρή Μειέηεο» ηεο Έθζεζεο Μειέηεο Γξαθείνπ νξίδεηαη ε πεξηνρή πνπ 
εθηείλεηαη ζε απφζηαζε έσο 100 m απφ ην πεξηηχπσκα ηνπ Έξγνπ. Ζ «Δπξχηεξε 
Πεξηνρή» ηεο Έθζεζεο Μειέηεο Γξαθείνπ νξίδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαιφγσο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη θαη παξνπζηάδνληαη θάζε θφξα θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε εκπεξηέρεη ηελ Πεξηνρή Μειέηεο. 

ε φινπο ηνπο ράξηεο ηεο Έθζεζεο Μειέηεο Γξαθείνπ ζα απνηππψλεηαη θαη ην Έξγν. 

Ζ παξαδνηέα έθζεζε ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα θεθάιαηα θαη ζα αθνινπζεί γεληθά ηελ 
θαησηέξσ δνκή: 

 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
1 ΓΔΝΗΚΑ 
2 ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
3 ΑΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
4 ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
5 ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΔΡΔΤΝΔ ΤΠΔΓΑΦΟΤ ΚΑΗ ΖΜΔΗΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΝΔΡΟΤ 
6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΤ 
7 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ην θεθάιαην 1 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 ηνηρεία ζχκβαζεο (Έξγν, ζχκβαζε, απνθάζεηο, Τπεξεζία, Αλάδνρνο). 

 Αληηθείκελν – θνπφο Έθζεζεο Μειέηεο Γξαθείνπ. 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ. 

ην θεθάιαην 2 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο (αθνξνχλ ζηελ Δπξχηεξε Πεξηνρή): 

 Γεσκνξθνινγηθή πεξηγξαθή. 

 χληνκε πεξηγξαθή ηεο γεσινγίαο (ζηξσκαηνγξαθία, ηεθηνληθή). 

 Παξάζεζε παιαηψλ θαη ζχγρξνλσλ ραξηψλ: 
─ ηνπνγξαθηθψλ, 
─ γεσινγηθψλ, 
─ πδξνγεσινγηθψλ, 
─ ηερληθνγεσινγηθψλ, 
─ γεσηερληθψλ. 

 Παξάζεζε παιαηψλ αεξνθσηνγξαθηψλ. 

ην θεθάιαην 3 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο (αθνξνχλ κφλν ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο): 

 Γεληθή πεξηγξαθή αζηηθψλ ζπλζεθψλ (θάιπςε θαη ππθλφηεηα δφκεζεο, ειεχζεξνη 
ρψξνη, θηίξηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, ππνδνκέο, θχξηνη νδηθνί άμνλεο θιπ). 

 ηνηρεία ρξήζεο γεο (ράξηεο, θσηνγξαθίεο, αεξνθσηνγξαθίεο θιπ) κε ηδηαίηεξε 
αλαθνξά ζε νξπρεία, ιαηνκεία, επηρψζεηο, βηνκεραληθέο ρξήζεηο. 

 Ηζηνξηθφ θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεηο γεο (ράξηεο, θσηνγξαθίεο, αεξνθσηνγξαθίεο 
θιπ) κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελεο βηνκεραληθέο ρξήζεηο, νξπρεία, 
ιαηνκεία, ρξήζεηο σο ζηαζκνί αλεθνδηαζκνχ θαη απνζήθεπζεο θαπζίκσλ, ρξήζεηο 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ξππάλνπλ ην ππέδαθνο ή/θαη ην ππφγεην λεξφ. 

 Καηαγξαθή ζε πίλαθεο θαη ζε ράξηεο πθηζηάκελσλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ζέζε θαη απφζηαζε απφ ην ππφ κειέηε έξγν, έηε 
ιεηηνπξγίαο, αξηζκφο θαη ζέζε γεκηζηεξίσλ, ζέζε, δηαζηάζεηο θαη πιηθφ θαηαζθεπήο 
δεμακελψλ θαπζίκσλ, πιπληήξηα). 

 Καηαγξαθή ζε πίλαθεο θαη ζε ράξηεο θχξησλ δηθηχσλ ΟΚΧ. 
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 Δηδηθά γηα ην δίθηπν νκβξίσλ θαη ην δίθηπν απνρέηεπζεο, ζα θαηαγξαθνχλ ζε 
πίλαθεο θαη ζε ράξηεο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: δηαζηάζεηο, βάζνο, είδνο: 
αλνηθηά, θαιπκκέλα, επηρσκέλα, εγθηβσηηζκέλα θιπ. 

 Καηαγξαθή πηζαλψλ ζέζεσλ κφιπλζεο ππεδάθνπο θαη ππνγείνπ λεξνχ. 

ην θεθάιαην 4 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο (αθνξνχλ κφλν ζηελ Πεξηνρή Μειέηεο): 

 Πεξηγξαθή αξραηνινγηθψλ ζπλζεθψλ. 

 Πεξηγξαθή θαη παξάζεζε ζε ράξηε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 

 Παξαπνκπέο ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ. 

 Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ, θαηαγξαθή πηζαλψλ ζέζεσλ χπαξμεο 
θαιπκκέλσλ αξραηνηήησλ. 

ην θεθάιαην 5 ζα πεξηιακβάλεηαη ε θαηαγξαθή πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ππεδάθνπο 
θαη ζεκείσλ εκθάληζεο λεξνχ, ζχκθσλα κε ηελ §9.3.4. 

ην θεθάιαην 6 ζα αμηνινγεζεί ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη ζα 
πξνηαζνχλ πξφζζεηεο ζέζεηο θαη είδε γεσινγηθψλ θαη γεσηερληθψλ εξεπλψλ 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Πξφγξακκα Έξεπλαο Τπεδάθνπο (§11.3.3). 

ηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ζα πεξηιακβάλνληαη νη δηάθνξνη ράξηεο, ζρήκαηα, 
αεξνθσηνγξαθίεο θιπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα. 

11.3.3 Πξόγξακκα Έξεπλαο Τπεδάθνπο 

Σν Πξφγξακκα Έξεπλαο Τπεδάθνπο απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην Πξφγξακκα 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο θαη ην Πξφγξακκα Γεσινγηθήο Έξεπλαο θαη ππνβάιιεηαη κεηά 
ηελ ππνγξαθή θάζε Δπηκέξνπο χκβαζεο, ζε ρξφλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Δπίζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην αληηθείκελν ηεο 
Δπηκέξνπο χκβαζεο ε ππνβνιή Έθζεζεο Μειέηεο Γξαθείνπ, ην Πξφγξακκα Έξεπλαο 
Τπεδάθνπο ππνβάιιεηαη κεηά απφ απηή. 

11.3.3.1 Πξφγξακκα Έξεπλαο Τπεδάθνπο, Μέξνο Α: Πξφγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο 

Σν Πξφγξακκα Γεσηερληθήο Έξεπλαο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ζπλνιηθά ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαζψο θαη ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (θεθάιαην 2 ηνπ ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1997-2). Ζ παξαδνηέα έθζεζε ζα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα θεθάιαηα 
θαη ζα αθνινπζεί γεληθά ηελ θαησηέξσ δνκή: 

 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
1 ΓΔΝΗΚΑ 
1.1 Δηζαγσγή – Αληηθείκελν 
1.2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο (§2.1, §8.3) 
1.3 ρεηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα 
2. ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΧΝ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ (§5.3, §5.4, §5.6) 
3. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
3.1 Γεσηξήζεηο (§6.1, §6.13) 
3.2 Πηεδφκεηξα (§6.1, §6.12, §12.7) 
3.3 Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη δηαρείξηζεο δεηγκάησλ (§6.4, §6.6.3, §6.6.4, §6.7.3, 

§6.8.3) 
3.4 Δπί ηφπνπ δνθηκέο (§7.6) 
3.5 Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο (§8.3, §8.4) 
3.6 Λνηπέο έξεπλεο θαη δνθηκέο 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
Α ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΘΔΔΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ (§5.6.1) 
Β ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (§5.1) 
Γ ΣΤΠΗΚΔ ΚΑΣΟΦΔΗ ΔΡΓΟΣΑΞΗΧΝ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ (§5.3) 
Γ ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ (§5.4)  

ηελ §1.1 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 
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 ηνηρεία ζχκβαζεο (Έξγν, ζχκβαζε, απνθάζεηο, Τπεξεζία, Αλάδνρνο). 

 Αληηθείκελν – θνπφο γεσηερληθήο έξεπλαο. 

Σα ινηπά θεθάιαηα δηακνξθψλνληαη αλαιφγσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Δηδηθά ζηελ 
§3.5, κεηαμχ άιισλ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη αλαθνξά ζηα εξγαζηήξηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ δνθηκψλ ηεο Δπηκέξνπο 
χκβαζεο κε ζαθή αλαθνξά ηνπ είδνπο ησλ δνθηκψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ζε θάζε 
εξγαζηήξην θαη ζα ππνβάιινληαη ηα ζηνηρεία θαη πηζηνπνηεηηθά ηπρφλ αλαγλσξηζκέλσλ 
εξγαζηεξίσλ πνπ δελ δειψζεθαλ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δνθηκψλ (βιέπε θαη §8.1).  

11.3.3.2 Πξφγξακκα Έξεπλαο Τπεδάθνπο, Μέξνο Β: Πξφγξακκα Γεσινγηθήο Έξεπλαο 

Σν Πξφγξακκα Γεσινγηθήο Έξεπλαο ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 
§9.2 θαη §9.3. 

Ζ παξαδνηέα έθζεζε ζα πεξηέρεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα θεθάιαηα θαη ζα 
αθνινπζεί γεληθά ηελ θαησηέξσ δνκή: 

 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
1. ΓΔΝΗΚΑ 
1.1 Δηζαγσγή – Αληηθείκελν 
1.2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 
1.3 ρεηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα 
2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
2.1 Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε 
2.2 Καηαγξαθέο ζεκείσλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ππεδάθνπο θαη ζεκείσλ 

εκθάληζεο λεξνχ 
2.3 Μεηξήζεηο ζηάζκεο ππφγεηνπ λεξνχ 
2.4 Σεθηνληθά δηαγξάκκαηα – Γπλεηηθέο νιηζζήζεηο 
2.5 Γεσινγηθή απνηχπσζε πξαλψλ 
2.6 Σαμηλνκήζεηο βξαρφκαδαο 
2.7 Πεηξνγξαθηθέο θαη νξπθηνινγηθέο αλαιχζεηο 
2.8 Σερληθνγεσινγηθφο Υάξηεο 
2.9 Τδξνιηζνινγηθφο – Τδξνγεσινγηθφο Υάξηεο 
2.10 Λνηπνί ζεκαηηθνί ράξηεο 
2.11 Γεσινγηθέο εξγαζίεο ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο 
2.12 Γνθηκέο άληιεζεο 
2.13 Γείθηεο πνηφηεηαο πεηξψκαηνο RQD 
2.14 Υεκηθέο αλαιχζεηο ππνγείνπ λεξνχ θαη εδάθνπο 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
Α ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΗ ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ 

ΔΡΔΤΝΧΝ 

ηελ §1.1 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 ηνηρεία ζχκβαζεο (Έξγν, ζχκβαζε, απνθάζεηο, Τπεξεζία, Αλάδνρνο) 

 Αληηθείκελν – θνπφο γεσινγηθήο έξεπλαο 

Σν θεθάιαην 2.12 «Γνθηκέο άληιεζεο» ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα (φιεο νη 
παξαπνκπέο ζε παξέλζεζε αθνξνχλ ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22282-4): 

 Πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 
─ Γεληθά (§5.1.1). 
─ Πξνζσπηθφ εθηέιεζεο δνθηκήο, ζχκθσλα κε ηελ §5.1. 
─ Απαηηνχκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα, ζχκθσλα κε ηελ 

§5.3. 
─ Απαηηνχκελνο κεραληθφο εμνπιηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ §5.4. 
─ Πξνζδηνξηζκφο θξίζηκεο παξνρήο (Qd) θξέαηνο άληιεζεο (§5.1.2). 



 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-355/19  
(Α.. 82662) 

 

 ειίδα 57 απφ 122 

 Γηάζεζε αληινχκελνπ λεξνχ (§5.2). 

 Καηαζθεπή θαη εμνπιηζκφο θξέαηνο άληιεζεο (§5.3) κε ζθαξίθεκα. 

 Καηαζθεπή θαη εμνπιηζκφο πηεδφκεηξσλ παξαηήξεζεο (§5.4) κε ζθαξηθήκαηα. 

 Δθηέιεζε δνθηκήο (§5.5). 
─ Γεληθά – Φάζεηο δνθηκήο (§5.5.1). 
─ Παξαθνινχζεζε πξηλ ηελ άληιεζε (§5.5.2). 
─ Αξρηθή θάζε άληιεζεο (§5.5.3). 
─ Γνθηκή άληιεζεο (§5.5.4). 
─ Παξαθνινχζεζε επαλαθνξάο ζηάζκεο κεηά ηελ άληιεζε (§5.5.5). 

 Αθξίβεηα κεηξήζεσλ (§5.6). 

 Γηαρείξηζε δηαθνπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκήο (§5.7). 

 θξάγηζε νπψλ ζχκθσλα κε ηελ §6.13 θαη απνθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ ζχκθσλα 
κε ηελ §6.14. 

 Έληππα θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ: Έληππν Γνθηκήο Άληιεζεο (§Α.2). 

 Μέζνδνο αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πδξαπιηθψλ 
παξακέηξσλ k, T θαη S. 

 Οξγαλφγξακκα γηα ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ άληιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ §5.1. 

11.4 Φύιια Τπνβνιήο Τιηθώλ 

Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ ΑΜ Φχιια Τπνβνιήο Τιηθψλ (ΦΤΤ) γηα ην 
ζχλνιν ησλ πιηθψλ, νξγάλσλ θιπ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηηο γεσηξήζεηο. 

11.5 Τπνβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλώλ 

11.5.1 Έληππν Ζκεξήζησλ Δξγαζηώλ Γεώηξεζεο 

Γηα θάζε γεψηξεζε (δεηγκαηνιεπηηθή ή φρη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξεάησλ 
άληιεζεο) ν Αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψλεη ην Έληππν Ζκεξήζησλ Δξγαζηψλ Γεψηξεζεο 
ην νπνίν ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ ζηελ αξρή ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο. Οη 
ιεπηνκέξεηεο ηεο ππνβνιήο ζα θαζνξηζηνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ. 

Σν Έληππν Ζκεξήζησλ Δξγαζηψλ Γεψηξεζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. Έξγν, ζχκβαζε, Τπεξεζία, Αλάδνρνο. 
2. Κσδηθφο γεψηξεζεο, ηχπνο γεψηξεζεο. 
3. α/α εληχπνπ, εκεξνκελία, θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
4. ηνηρεία γεψηξεζεο: 

─ ζθαξίθεκα ζέζεο γεψηξεζεο ζχκθσλα κε ηελ §6.15 (αθνξά ζην πξψην 
Έληππν Ζκεξήζησλ Δξγαζηψλ, γηα θάζε γεψηξεζε) 

─ εκεξήζηα πξφνδνο εξγαζηψλ, 
─ ζπλνιηθφο ρξφλνο δηάηξεζεο, 
─ πγξφ δηάηξεζεο, 
─ ζηνηρεία ζσιήλσζεο: δηάκεηξνο θαη βάζε αξρήο θαη ηέινπο, 
─ πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηάηξεζεο, σο γσλία πξνο ην νξηδφληην επίπεδν. 

5. ηνηρεία γεσηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (είδνο, ηχπνο, ηζρχο θιπ). 
6. ηνηρεία δηάηξεζεο θαη δεηγκαηνιεπηψλ (κε αλαθνξέο ζηα βάζε αξρήο θαη ηέινπο 

θάζε «βνπηηάο»): 
─ είδνο ππξελνιήπηε ή δεηγκαηνιήπηε, 
─ είδνο θνπηηθνχ, 
─ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο δεηγκαηνιήπηε, 
─ ρξφλνο δηάηξεζεο «βνπηηάο», 
─ ζπλνιηθή αλάθηεζε ππξήλα (TCR) θαη δείθηεο SCR, RQD θαη If (§13.2.11) γηα 

θάζε βήκα δηάηξεζεο βξαρψδνπο ππξήλα (ζηα εδαθηθά πιηθά κεηξάηαη κφλν ε 
αλάθηεζε δείγκαηνο εδάθνπο TC, γηα νξηζκφ βιέπε §3.3.15 ηνπ πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1), 

─ δηάκεηξνο θαη κήθνο ζσιήλσζεο, 



 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-355/19  
(Α.. 82662) 

 

 ειίδα 58 απφ 122 

─ ρξψκα επηζηξεθφκελνπ λεξνχ, 
─ πξσηλή θαη βξαδηλή ζηάζκε ππφγεηνπ λεξνχ εληφο ηεο δηάηξεζεο, 
─ απψιεηα λεξνχ. 

7. ηνηρεία δεηγκάησλ (κε αλαθνξέο ζηα βάζε αξρήο θαη ηέινπο θάζε «βνπηηάο»): 
─ α/α δείγκαηνο, 
─ ηχπνο δείγκαηνο, 
─ δηάκεηξνο δείγκαηνο, 
─ SPT. 

8. Γείγκαηα «δνρείνπ». 
9. Σερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή θάζεο 1 (ζχκθσλα κε ηελ §13.1): αδξή πεξηγξαθή 

εδαθηθψλ θαη βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ. 
10. Δπηηφπνπ κεηξήζεηο δηαπεξαηφηεηαο: 

─ βάζε δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, 
─ είδνο δνθηκήο. 

11. Μεηξήζεηο κε PID. 
12. Μεηξήζεηο κε πελεηξφκεηξν ρεηξφο. 
13. Δγθαηάζηαζε νξγάλνπ. 
14. Δξγαζίεο επίρσζεο θαη ζθξάγηζεο. 
15. Παξαηεξήζεηο. 
16. Ολνκαηεπψλπκν ρεηξηζηή γεσηξχπαλνπ. 
17. Ολνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή Γεσιφγνπ Γεσηξχπαλνπ. 

11.5.2 Έληππν Οξύγκαηνο Πξνεθζθαθήο θαη Έληππν Δξεπλεηηθνύ Οξύγκαηνο 

Γηα θάζε φξπγκα πξνεθζθαθήο ή εξεπλεηηθφ φξπγκα, ν Αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψλεη ην 
αληίζηνηρν έληππν νπνίν ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ ζηελ αξρή ηεο επφκελεο εξγάζηκεο 
εκέξαο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο ππνβνιήο ζα θαζνξηζηνχλ κεηά 
απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ. 

Σν έληππν ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 
1. Έξγν, ζχκβαζε, Τπεξεζία, Αλάδνρνο. 
2. Κσδηθφο γεψηξεζεο πνπ ζα εθηειεζηεί (γηα φξπγκα πξνεθζθαθήο) ή θσδηθφο 

νξχγκαηνο (γηα εξεπλεηηθφ φξπγκα). 
3. Ζκεξνκελίεο εθζθαθήο κε αλαθνξά ζην βάζνο, ζην ηέινο θάζε εξγάζηκεο εκέξαο 

ή βάξδηαο. 
4. Υξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο. 
5. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ αληιήζεθε απφ ην φξπγκα. 
6. Πεξηγξαθή ηνπ θάζε ζρεκαηηζκνχ, ζπλνδεπφκελε απφ ζθαξηθήκαηα ησλ 

ζρεκαηηζκψλ πνπ απαληψληαη επί ησλ πξαλψλ εθζθαθήο. 
7. Θέζεηο δεηγκαηνιεςίαο θαη θσδηθνί δεηγκάησλ (γηα εξεπλεηηθφ φξπγκα). 
8. Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο (γηα εξεπλεηηθφ φξπγκα). 
9. Σα βάζε θαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ επηηφπνπ δνθηκψλ. 
10. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ αλαιψζεθε ιφγσ εληνπηζκνχ εκπνδίσλ. 
11. Καηαγξαθή ησλ δηθηχσλ ΟΚΧ πνπ πηζαλψο εληνπίζζεθαλ. 
12. Οη δηαζηάζεηο ηνπ νξχγκαηνο θαη ην ηειηθφ βάζνο ηνπ νξχγκαηνο. 
13. ρφιηα ζρεηηθά κε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ πξαλψλ εθζθαθήο θαη πεξηγξαθή ησλ 

ηπρφλ κέηξσλ ππνζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
14. Πεξηγξαθή ηεο επίρσζεο (πιηθά επίρσζεο, ζηξψζεηο θιπ) θαη ηεο ζπκπχθλσζεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 
15. Φσηνγξαθίεο πξαλψλ θαη ππζκέλα νξχγκαηνο. 
16. Ολνκαηεπψλπκν θαη ππνγξαθή Γεσιφγνπ Γεσηξχπαλνπ. 

Σα Έληππα Οξχγκαηνο Πξνεθζθαθήο ή Δξεπλεηηθνχ Οξχγκαηνο ππνβάιινληαη θαη σο 
ηκήκα ηεο Έθζεζεο Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.6.2). 

11.5.3 Γειηίν Μαθξνζθνπηθήο Πεξηγξαθήο Γεώηξεζεο 

Θα ζπληάζζεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο ηεο θάζεο 2, 
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ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §13.1. Οη ιεπηνκέξεηεο ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ηεο 
ππνβνιήο ησλ δειηίσλ απηψλ ζα θαζνξηζηνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ. 

11.5.4 Έληππν Δγθαηάζηαζεο Πηεδόκεηξνπ ή Φξέαηνο Άληιεζεο 

Θα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ §12.1.7 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. Σν 
έληππν ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηνπ πηεδφκεηξνπ ή ηνπ θξέαηνο 
άληιεζεο: (α) ζθαξίθεκα (ηνκή) κε ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο θαη ηα γεσινγηθά ζηνηρεία 
(γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί) πνπ ζπλαληήζεθαλ θαηά ηε δηάηξεζε, (β) ηα ζηνηρεία απφ ηελ 
αλάπηπμε κε air-lift (πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα επαλαθνξάο ζηάζκεο θιπ). 

Σν Έληππν Δγθαηάζηαζεο Πηεδφκεηξνπ ή Φξέαηνο Άληιεζεο ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ ηελ 
επνκέλε ηεο αλάπηπμεο κε air-lift, κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ ΑΜ. Σα έληππα 
εγθαηάζηαζεο ησλ πηεδφκεηξσλ θαη ησλ θξεάησλ άληιεζεο ηεο έξεπλαο ζα 
ππνβιεζνχλ θαη σο παξάξηεκα ζηηο Δθζέζεηο Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.6.2) θαη ζηελ Γεσινγηθή Μειέηε (§11.6.1) αληίζηνηρα. 

11.5.5 Έθζεζε Γνθηκήο Άληιεζεο 

πληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §7 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
22282-4 θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ Έθζεζε Πεδίνπ (Field Report ηεο §7.1 ηνπ 
πξνηχπνπ) φζν θαη ηελ Έθζεζε Γνθηκήο (Test Report ηεο §7.2 ηνπ πξνηχπνπ). Ζ 
Έθζεζε ππνβάιιεηαη ζηελ ΑΜ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο άληιεζεο, ζε ρξφλν 
πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ ΑΜ. Ζ Έθζεζε Γνθηκήο Άληιεζεο ππνβάιιεηαη θαη σο 
παξάξηεκα ζηελ Γεσινγηθή Μειέηε (§11.6.1). 

11.5.6 πλνπηηθή Έθζεζε Πνζνηήησλ 

Κάζε εβδνκάδα ή ζε ρξφλνπο πνπ ζα νξίζεη ε ΑΜ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ ΑΜ 
κηα ζπλνπηηθή έθζεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρείν excel), ζηελ νπνία ζα 
παξνπζηάδνληαη φιεο νη πνζφηεηεο γηα ηηο εξγαζίεο δηάηξεζεο γεσηξήζεσλ θαη 
επηηφπνπ. Σα αθξηβή πεξηερφκελα ηεο έθζεζεο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηεο ζα 
θαζνξηζηνχλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ. 

11.5.7 Πίλαθεο Πξνγξάκκαηνο Δξγαζηεξηαθώλ Γνθηκώλ 

Θα ζπληάζζνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §8.2. 

11.6 Τπνβνιέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξεπλώλ 

11.6.1 Έθζεζε Έξεπλαο Τπεδάθνπο, Μέξνο Β: Γεσινγηθή Μειέηε 

Ζ Γεσινγηθή Μειέηε ζα ππνβιεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ 
ηελ αληίζηνηρε Δπηκέξνπο χκβαζε γεσινγηθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, ζε ρξφλν 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ζα πεξηιακβάλεη: 

α) ηελ Γεσινγηθή Μειέηε – Σερληθνγεσινγηθή Έθζεζε, 
β) ηα ζρέδηα ηεο Γεσινγηθήο Μειέηεο θαη 
γ) ηελ Γεσινγηθή Μειέηε – Έθζεζε Παξνπζίαζεο θαη Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ 

Γνθηκψλ Άληιεζεο. 

Ζ Σερληθνγεσινγηθή Έθζεζε θαη ηα ζρέδηα ηεο Γεσινγηθήο Μειέηεο ππνβάιινληαη καδί. 
Ζ ππνβνιή ηεο Γεσινγηθήο Μειέηεο – Έθζεζεο Παξνπζίαζεο θαη Αμηνιφγεζεο 
Απνηειεζκάησλ Γνθηκψλ Άληιεζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί ρσξηζηά. 

11.6.1.1 Γεσινγηθή Μειέηε – Σερληθνγεσινγηθή Έθζεζε 

Ζ Σερληθνγεσινγηθή Έθζεζε ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα θεθάιαηα θαη ζα αθνινπζεί 
γεληθά ηελ θαησηέξσ δνκή: 

 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
1 ΓΔΝΗΚΑ 
1.1 Δηζαγσγή – Αληηθείκελν 
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1.2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 
1.3 ρεηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα 
2 ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
2.1 ηξσκαηνγξαθία 
2.2 Πεηξνγξαθηθέο θαη νξπθηνινγηθέο αλαιχζεηο 
2.3 Σεθηνληθή 
2.4 εηζκηθφηεηα 
3 ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
3.1 Γεσκνξθνινγία 
3.2 Τδξνγεσινγία 
3.3 ηάζκε ππνγείνπ λεξνχ 
4 ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΧΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΝΟΣΖΣΧΝ 
5 ΥΖΜΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ 
6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΡΔΤΝΑ 
7 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ AGS 

ηελ §1.1 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 ηνηρεία ζχκβαζεο (Έξγν, ζχκβαζε, απνθάζεηο, Τπεξεζία, Αλάδνρνο). 

 Αληηθείκελν – θνπφο γεσινγηθήο κειέηεο. 

 Δξγαζίεο – Οκάδα Δξγαζίαο (πεξηγξαθή ησλ γεσινγηθψλ εξγαζηψλ πνπ 
εθηειέζζεθαλ, ζρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε γεσινγηθή κειέηε, νκάδα εξγαζίαο 
γεσινγηθήο κειέηεο). 

 Θέζε θαη ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ. 

ηελ §1.3 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Παξαπνκπέο ζηα έγγξαθα, ηεχρε, ζρέδηα ησλ εγθεθξηκέλσλ πξναπαηηνχκελσλ θαη 
ζρεηηθψλ ππνβνιψλ (Έθζεζε Μειέηεο Γξαθείνπ, Πξφγξακκα Γεσινγηθήο 
Έξεπλαο) θαζψο θαη ζηα ινηπά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλαμηνινγνχληαη ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε κειέηε. 

2 Γεσινγηθέο ζπλζήθεο 

ην θεθάιαην 2 ζα πεξηγξαθνχλ νη γεσινγηθέο ζπλζήθεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη 
ζηελ πεξηνρή ησλ εξεπλψλ, σο εμήο: 

Παξάγξαθνο 2.1, ζηξσκαηνγξαθία: 

 Πεξηγξαθή, ειηθία, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη έθηαζε γεσινγηθψλ ελνηήησλ πνπ 
ζπλαληψληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Έξγνπ θαη δηάθξηζή ηνπο ζε αιπηθέο θαη 
κεηα-αιπηθέο. 

 Αδξή πεξηγξαθή ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ πνπ δνκνχλ ηηο γεσινγηθέο 
ελφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ησλ πεηξνγξαθηθψλ ηχπσλ πνπ 
δνκνχλ ηηο ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο (αλαιπηηθή πεξηγξαθή γίλεηαη ζην θεθάιαην 
4). 

 Αληηπξνζσπεπηηθή ηεθηνλνζηξσκαηνγξαθηθή ζηήιε ηεο πεξηνρήο ησλ εξεπλψλ κε 
ηνπο ζπκβνιηζκνχο ησλ γεσινγηθψλ ελνηήησλ. 

Παξάγξαθνο 2.2, πεηξνγξαθηθέο θαη νξπθηνινγηθέο αλαιχζεηο: 

 Απνηειέζκαηα θαη ζρνιηαζκφο πεηξνγξαθηθψλ θαη νξπθηνινγηθψλ αλαιχζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ §9.3.9. 

Παξάγξαθνο 2.3, ηεθηνληθή: 

 χληνκε πεξηγξαθή ησλ ηεθηνληθψλ θάζεσλ θαη ηεο λενηεθηνληθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
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 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ζηξψζεο ή θνιίσζεο ησλ 
ζρεκαηηζκψλ ζε θαηάιιειεο ζηεξενγξαθηθέο πξνβνιέο (ξνδνγξάκκαηα, δίθηπα 
Schmidt). 

 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία πξνζαλαηνιηζκνχ θχξησλ ηεθηνληθψλ δνκψλ ζε 
θαηάιιειεο ζηεξενγξαθηθέο πξνβνιέο (ξνδνγξάκκαηα, δίθηπα Schmidt). 

 Πεξηγξαθή θπξίσλ ηεθηνληθψλ δνκψλ φπσο ξεγκάησλ θαη δσλψλ δηάηκεζεο 
(shear zones) ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζηελ πεξηνρή εξεπλψλ: 
πξνζαλαηνιηζκφο, εθηίκεζε πάρνπο δψλεο δηάηκεζεο θαη ξεμηγελνχο δψλεο, 
πεξηγξαθή πιηθνχ δψλεο δηάηκεζεο ή ξεμηγελνχο δψλεο (fault rock), 
θαηεγνξηνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ ελεξγφηεηα (κε θαηάιιειε θσηνγξαθηθή 
ηεθκεξίσζε, εθ’ φζνλ είλαη δπλαηή). 

 Απφζπαζκα απφ ην ζεηζκνηεθηνληθφ ράξηε ηνπ ΗΓΜΔ, θιίκαθαο 1:500.000 ή απφ 
λενηεθηνληθνχο ράξηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί, θιίκαθαο 1:100.000. 

Παξάγξαθνο 2.4, ζεηζκηθφηεηα: 

 Υάξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε ηα επίθεληξα ζεκαληηθφηεξσλ ζεηζκψλ θαη 
πίλαθαο κε ηα αληίζηνηρα επίθεληξα (ζπληεηαγκέλεο, ρξφλνο, κέγεζνο θιπ). 

 Αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ ζεηζκψλ, π.ρ. ζηηο θαηαζηξνθέο πνπ 
πξνθιήζεθαλ ζηα θηίξηα θαη γεληθφηεξα ηηο θαηαζθεπέο, ηηο εδαθηθέο δηαξξήμεηο 
πνπ θαηαγξάθεθαλ, ηηο ξεπζηνπνηήζεηο εδαθψλ πνπ έιαβαλ ρψξα θιπ. 

 Καηάηαμε ησλ ππεδαθηθψλ ζπλζεθψλ απφ άπνςε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο κε 
βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 8 (ΔΛΟΣ ΔΝ 1998-1). 

 Αλάιπζε ηνπ ζεηζκνηεθηνληθνχ θαζεζηψηνο θαη εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην 
Έξγν ιφγσ χπαξμεο ηπρφλ ελεξγψλ ξεγκάησλ. 

3 Τδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο 

ην θεθάιαην 3 ζα πεξηγξαθνχλ νη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
θαη ζηελ πεξηνρή ησλ εξεπλψλ, σο εμήο: 

Παξάγξαθνο 3.1, γεσκνξθνινγία: 

 Πεξηγξαθή γεσκνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη 
αλαιπηηθφηεξα ζηε δψλε ηνπ Έξγνπ. 

 χληνκε πεξηγξαθή πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή πδξνγξαθηθψλ αμφλσλ απνζηξάγγηζεο πνπ ηέκλνπλ ηελ 
ράξαμε ηνπ Έξγνπ (κε θαηάιιειε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, εθ’ φζνλ είλαη 
δπλαηή): θαηαγξαθή ησλ αμφλσλ ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ ζε πίλαθεο θαη ζε 
ράξηεο ηεο πεξηνρήο εξεπλψλ θαη ηαμηλφκεζή ηνπο –εθφζνλ είλαη δπλαηφλ– ζε 
θπζηθνχο, ηερλεηνχο, αλνηθηνχο θαη ηερλεηνχο, θιεηζηνχο. 

ΖΜΔΗΧΖ Φπζηθόο ραξαθηεξίδεηαη ν πδξνγξαθηθφο άμνλαο πνπ δελ έρεη ππνζηεί παξά ήπηα 
παξέκβαζε (δελ έρεη κεηαηνπηζηεί ε θνίηε ηνπ, δελ έρεη εγθηβσηηζηεί, είλαη αλνηρηφο θιπ) θαη ηερλεηόο 

ραξαθηεξίδεηαη ν πδξνγξαθηθφο άμνλαο πνπ έρεη ππνζηεί παξεκβάζεηο (έρεη κεηαηνπηζηεί ε θνίηε ηνπ απφ 
ηελ θπζηθή ηνπ ζέζε ή/θαη έρεη εγθηβσηηζηεί θιπ). 

ΖΜΔΗΧΖ Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ην κήθνο ηνπ, έλαο πδξνγξαθηθφο άμνλαο κπνξεί λα έρεη 
παξαπάλσ απφ κία ηαμηλφκεζε θαηά ηα αλσηέξσ. 

Παξάγξαθνο 3.2, πδξνγεσινγία: 

 Τδξνιηζνινγία, ραξαθηεξηζηηθά πδξνθνξέσλ: πεξηγξαθή θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 
δηαπεξαηφηεηαο (πξσηνγελνχο ή δεπηεξνγελνχο) ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ 
ελνηήησλ. Πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ζπληειεζηή δηαπεξαηφηεηαο (k) αλά 
ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηηφπνπ δνθηκψλ. 
Πεξηγξαθή πδξνθνξέσλ (είδνο, πάρνο). Πξνζδηνξηζκφο ησλ πδξαπιηθψλ 
παξακέηξσλ (ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο (k), δηαβηβαζηηθφηεηα (T), ζπληειεζηήο 
απνζεθεπηηθφηεηαο (S)) ησλ πδξνθνξέσλ απφ ηηο δνθηκέο άληιεζεο, ηηο επί ηφπνπ 
δνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο (δνθηκέο ζε γεσηξήζεηο, δνθηκέο άληιεζεο) θαζψο θαη 
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απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Δηδηθή αλαθνξά ζα γίλεηαη ζηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ 
αξηεζηαληζκνχ. 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ζεκείσλ εκθάληζεο λεξνχ, πεγψλ, πεξηνρψλ πνπ είλαη 
επηδεθηηθέο ζε πιεκκχξεο, πεξηνρψλ κε ιηκλάδνληα λεξά (επνρηαθά, κφληκα), έιε, 
θιπ (κε θαηάιιειε θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε, εθ’ φζνλ είλαη δπλαηή). 

Παξάγξαθνο 3.3, ζηάζκε ππνγείνπ λεξνχ: 

 Πεξηγξαθή ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ: 
─ Γηαγξάκκαηα δηαθχκαλζεο ζηάζκεο ππφγεηνπ λεξνχ κε ην ρξφλν αλά 

πηεδφκεηξν θαη αλά νκάδα πηεδφκεηξσλ (θαηά πεξίπησζε) ζηα νπνία ζα 
παξνπζηάδνληαη θαη βξνρνκεηξηθά ζηνηρεία (ζπλνιηθφο πεηφο) απφ ηελ επξχηεξε 
πεξηνρή. 

─ ρνιηαζκφο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζηάζκεο ππφγεηνπ λεξνχ: αμηνπηζηία κεηξήζεσλ 
(ζρνιηαζκφο θαη πηζαλή εμαίξεζε κε αμηνινγήζηκσλ αλψκαισλ κεηξήζεσλ), 
επάξθεηα κεηξήζεσλ (ζε ζρέζε κε ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν), εηήζηα κεηαβνιή 
ζηάζκεο (μεξήο θαη πγξήο πεξηφδνπ), ζπζρεηηζκφο κε βξνρνκεηξηθά ζηνηρεία 
ηεο πεξηνρήο (ζπζρέηηζε κεηαβνιήο ζηάζκεο κε ηνλ πεηφ ζηελ επξχηεξε 
πεξηνρή γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ κεηξήζεσλ ζηάζκεο, ζπζρέηηζε ησλ 
βξνρνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κεηξήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα 
ησλ ηειεπηαίσλ π.ρ. 100 εηψλ), ζπζρεηηζκφο κε κεηξήζεηο ζηάζκεο ζηελ 
επξχηεξε πεξηνρή απφ βηβιηνγξαθία ή ηξίηνπο, ζπζρεηηζκφο κε ηα 
πδξνιηζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδξνθφξσλ πνπ έρνπλ δηαθξηζεί. 

 Πεξηγξαθή ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ηεο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ: 
─ Αμηνιφγεζε ησλ ηζνπηεδνκεηξηθψλ θακππιψλ ησλ πδξνγεσινγηθψλ ραξηψλ. 
─ Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο άμνλεο απνξξνήο θαη ζπζρέηηζε κε ηα 

γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο. 
─ Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πδξαπιηθέο θιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ ππφ κειέηε έξγνπ θιπ. 

 Με βάζε ηα αλσηέξσ, εθηίκεζε ησλ άλσ θαη θάησ νξίσλ ηεο ζηάζκεο ππφγεηνπ 
λεξνχ, ηφζν ησλ θαλνληθψλ (πςειή ζηάζκε, βιέπε §2.2.19 θαη ρακειή εηήζηα 
ζηάζκε) φζν θαη ησλ αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ (αλψηαηε ζηάζκε, βιέπε §2.2.2 θαη 
θαηψηαηε ζηάζκε 100-εηίαο), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο §3.6.3 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 
1997-2. ε πεξίπησζε ειιηπψλ ζηνηρείσλ, ζα γίλνληαη ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ 
νξίσλ ηεο ζηάζκεο κε βάζε αηηηνινγεκέλεο παξαδνρέο. 

4 Σερληθνγεσινγηθέο ζπλζήθεο 

ην θεθάιαην 4 ζα πεξηγξάθνληαη νη ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο σο εμήο: 

 χζηαζε θαη δνκή: 
─ Πεξηγξαθή ζρεκαηηζκψλ θαη πεηξνγξαθηθψλ ηχπσλ πνπ δνκνχλ ηελ ελφηεηα. 
─ Γνκή, εηεξνγέλεηα, ρξψκα θαη ηζηφο ζρεκαηηζκψλ / πεηξνγξαθηθψλ ηχπσλ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά βξαρφκαδαο: 
─ Δμαιινίσζε θαη απνζάζξσζε. 
─ Βαζκφο θεξκαηηζκνχ βξαρφκαδαο (RQD θαη SCR). 
─ Σαμηλνκήζεηο βξαρφκαδαο GSI (δνκή, θαηάζηαζε αζπλερεηψλ, εχξνο ηηκψλ). 
─ Βαζκφο θαξζηηθνπνίεζεο. 

 Δθηίκεζε ηεο ηερληθνγεσινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, 
π.ρ.: 
─ Δπζηάζεηα κεηψπνπ εθζθαθήο / πξαλνχο. 
─ Δθδήισζε αζηνρηψλ βαξπηηθνχ ηχπνπ (ζθήλεο, ηεκάρε). 
─ Δθδήισζε αζηνρηψλ ιφγσ ξνήο γεσπιηθνχ («θακηλάδεο», ravelling ground). 
─ Δθδήισζε αζηνρηψλ δηαηκεηηθνχ ηχπνπ. 
─ Δθδήισζε παξακνξθψζεσλ (ζπγθιίζεηο). 
─ Γηνγθνχκελα εδάθε. 
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ΖΜΔΗΧΖ Δλδεηθηηθά, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηερληθνγεσινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ Έξγνπ πξνηείλεηαη ε δεκνζίεπζε: Marinos V. 2012, Assessing Rock Mass Behaviour for Tunnelling, 
Environmental & Engineering Geoscience, Vol. XVIII, No. 4, November 2012, pp. 327–341. 

5 Υεκηθέο αλαιχζεηο 

ην θεθάιαην 5 ζα παξνπζηάδνληαη θαη ζα αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ 
αλαιχζεσλ θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 πγθεληξσηηθνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ θαη δνθηκψλ 
βιαπηηθφηεηαο ππνγείνπ λεξνχ θαη εδάθνπο (§8.4.3) θαη αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζρέζε 
κε ηελ επίδξαζή ηνπο ζε δνκηθά ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο. 

 Παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζρεηηθά κε 
γεσρεκηθή ξχπαλζε (§8.4.4). 

6 πκπεξάζκαηα 

ην θεθάιαην 6 ζα αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ θάζε επί κέξνπο θεθάιαην. Δπηζεκαίλνληαη ηα βαζηθά 
ηερληθνγεσινγηθά θαη πδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ 
ελνηήησλ, ε αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά απφ ηερληθνγεσινγηθή άπνςε θαη ηα πηζαλά 
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ. 

Δπίζεο, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ γεσινγηθψλ εξεπλψλ,  
ζα πξνηείλνληαη ηπρφλ πεξαηηέξσ γεσινγηθέο θαη γεσηερληθέο έξεπλεο πνπ θξίλεηαη 
ζθφπηκν λα εθηειεζηνχλ, γηα λα θαιχςνπλ ηπρφλ αλεπαξθή ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ή λα 
απαληήζνπλ ζε ηπρφλ εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
γεσινγηθήο έξεπλαο, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε. 

Παξαξηήκαηα 

Θα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

 Μεηξψν θαηαγξαθήο φισλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζεκείσλ πξνεγνχκελσλ 
εξεπλψλ ππεδάθνπο θαη εκθάληζεο λεξνχ (§9.3.4). 

 Πίλαθεο κεηξήζεσλ ζηάζκεο ππφγεηνπ λεξνχ (§9.3.5). 

 Μεηξήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ αζπλερεηψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ (§9.3.6). 

 Μεηξήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο γεσινγηθέο 
απνηππψζεηο πξαλψλ (§9.3.7). 

 Πίλαθεο κε ηηο ηαμηλνκήζεηο βξαρφκαδαο αλά ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα (§9.3.8). 

 Δθζέζεηο πεηξνγξαθηθψλ θαη νξπθηνινγηθψλ αλαιχζεσλ (§9.3.9). 

 Έληππα δνθηκψλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ (§9.3.16). 

 Πίλαθεο κε ηηο κεηξήζεηο RQD αλά ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα (§9.3.15). 

Ζιεθηξνληθφ αξρείν AGS 

Σν ειεθηξνληθφ αξρείν AGS αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζα 
ππνβιεζνχλ ζε κνξθή AGS θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ΑΜ. 

11.6.1.2 ρέδηα Γεσινγηθήο Μειέηεο 

Ζ Γεσινγηθή Μειέηε ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζρέδηα: 

 Σερληθνγεσινγηθφο Υάξηεο (§9.3.1) 

 Τδξνιηζνινγηθφο – Τδξνγεσινγηθφο Υάξηεο (§9.3.11) 

 Γεσινγηθέο Απνηππψζεηο Πξαλψλ (§9.3.7) 

ΖΜΔΗΧΖ Οη Γεσινγηθέο, Τδξνγεσινγηθέο, Γεσηερληθέο Μεθνηνκέο θαη Γηαηνκέο ζα ζπλνδεχνπλ 
ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο. 

11.6.1.3 Γεσινγηθή Μειέηε – Έθζεζε Παξνπζίαζεο θαη Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γνθηκψλ 
Άληιεζεο 

Μεηά ην πέξαο εθηέιεζεο ηεο δνθηκήο άληιεζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη Γεσινγηθή 
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Μειέηε – Έθζεζε Παξνπζίαζεο θαη Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γνθηκψλ Άληιεζεο, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 22282-4. 

Ζ έθζεζε ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα θεθάιαηα θαη ζα αθνινπζεί γεληθά ηελ θαησηέξσ 
δνκή (φιεο νη παξαπνκπέο ζε παξέλζεζε αθνξνχλ ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
22282-4): 

 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
1 ΓΔΝΗΚΑ 
1.1 Δηζαγσγή – Αληηθείκελν 
1.2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 
1.3 ρεηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα 
2 ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
2.1 Γεληθά (§5.1.1) 
2.2 Πξνζσπηθφ εθηέιεζεο δνθηκήο 
2.3 Δξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
2.4 Μεραληθφο εμνπιηζκφο 
2.5 Κξίζηκε παξνρήο Qd θξέαηνο άληιεζεο (§5.1.2) 
3 ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΛΟΤΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ (§5.2) 
4 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΦΡΔΑΣΟ ΑΝΣΛΖΖ (§5.3) 
5 ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΗΔΕΟΜΔΣΡΧΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ (§5.4) 
6 ΓΟΚΗΜΔ ΑΝΣΛΖΖ 
6.1 Γεληθά – θάζεηο δνθηκήο (§5.5.1) 
6.2 Παξαθνινχζεζε πξηλ ηελ άληιεζε (§5.5.2) 
6.3 Αξρηθή θάζε άληιεζεο (§5.5.3) 
6.4 Γνθηκή άληιεζεο (§5.5.4) 
6.5 Παξαθνινχζεζε επαλαθνξάο ζηάζκεο κεηά ηελ άληιεζε (§5.5.5) 
7 ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΜΔΣΡΖΔΧΝ (§5.6) 
8 ΓΗΑΚΟΠΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (εθφζνλ ζπλέβεζαλ ηέηνηεο, 

§5.7) 
9 ΦΡΑΓΗΖ ΟΠΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 
10 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ – ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ k, T ΚΑΗ S 
11 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ: 
Α ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔ ΣΟ ΦΡΔΑΡ ΑΝΣΛΖΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΗΔΕΟΜΔΣΡΑ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 
Β ΔΝΣΤΠΑ ΓΟΚΗΜΧΝ ΑΝΣΛΖΖ 
Γ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΦΤΛΛΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ AGS 

11.6.2 Έθζεζε Έξεπλαο Τπεδάθνπο, Μέξνο Γ: Έθζεζε Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο 

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη πνιιέο Δθζέζεηο Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο, ζε ρξφλνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Κάζε Έθζεζε Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο ζα ζπληάζζεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (§3.4 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 
1997-1 θαη θεθάιαην 6 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2). ηνλ ηίηιν ηεο Έθζεζεο ζα 
θαηαγξάθνληαη νη θσδηθνί ησλ γεσηξήζεσλ ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη. Θα 
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα –θαηά πεξίπησζε– θεθάιαηα θαη ζα αθνινπζεί γεληθά ηελ 
θαησηέξσ δνκή: 

ΣΔΤΥΟ 1: ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
1 ΓΔΝΗΚΑ 
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1.1 Δηζαγσγή – Αληηθείκελν 
1.2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 
1.3 ρεηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα 
1.4 Πεξηγξαθή ρψξνπ 
1.5 ηνηρεία επί ηφπνπ εξγαζηψλ θαη νξγάλσζε εξγνηαμίνπ 
2 ΟΡΤΓΜΑΣΑ ΠΡΟΔΚΚΑΦΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΟΡΤΓΜΑΣΑ 
3 ΓΔΧΣΡΖΔΗ 
3.1 ηνηρεία γεσηξήζεσλ 
3.1.1 Μεηξήζεηο ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ θαηά ηε δηάηξεζε 
3.2 ηνηρεία πηεδφκεηξσλ 
3.2.2 Δξγαζίεο αλάπηπμεο πηεδφκεηξσλ κε air-lift 
4 ΔΠΗΣΟΠΟΤ ΓΟΚΗΜΔ 
4.1 Σππνπνηεκέλεο Γνθηκέο Γηείζδπζεο (SPT) 
4.2 Γνθηκέο δηείζδπζεο θψλνπ CPT 
4.3 Γνθηκέο πξεζζηνκέηξνπ 
4.4 Γνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο 
4.5 Μεηξήζεηο πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ 
4.6 Άιιεο επηηφπνπ δνθηκέο 
5 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ 
5.1 Πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο θαη παξνπζίαζεο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 

εδαθνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο 
5.2 πγθεληξσηηθνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 

εδαθνκεραληθήο 
5.3 πγθεληξσηηθνί πίλαθεο απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 

βξαρνκεραληθήο 
6 ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΚΣΔΛΔΘΔΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Δ ΥΔΖ ΜΔ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ 
7 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
Α ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔ ΣΗ ΘΔΔΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΤΠΔΓΑΦΟΤ (§6.15) 
Β ΔΝΣΤΠΑ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ ΠΡΟΔΚΚΑΦΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΧΝ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 

(§11.5.2), ΚΑΡΗΦΖΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗ ΘΔΔΗ ΣΧΝ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ (§6.15) 
Γ ΜΖΣΡΧΑ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ (§11.6.2.1) 
Γ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΠΤΡΖΝΧΝ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ (§10.3) 
Δ ΠΗΝΑΚΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΘΔΗΧΝ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (§8.2) 
Σ ΔΝΣΤΠΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΗΔΕΟΜΔΣΡΧΝ (§11.5.4) 
ΣΔΤΥΟ 2: ΔΝΣΤΠΑ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΓΟΚΗΜΧΝ (§7.7) 
ΣΔΤΥΟ 3: ΔΝΣΤΠΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ (§8.5). 
ΣΔΤΥΟ 4: ΔΝΣΤΠΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ ΓΟΚΗΜΧΝ (πξφρεηξα 

έληππα θαηαγξαθήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκήο – κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
(αξρείν pdf)) 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ AGS (Παξάξηεκα Δ) 

ηελ §1.1 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 ηνηρεία ζχκβαζεο (Έξγν, ζχκβαζε, απνθάζεηο, Τπεξεζία, Αλάδνρνο) 

 Αληηθείκελν – θνπφο  

 Θέζε θαη ζηνηρεία Έξγνπ 

ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα ζηνηρεία φισλ ησλ γεσηξήζεσλ 
(δεηγκαηνιεπηηθέο κε πηεδφκεηξν, δεηγκαηνιεπηηθέο ρσξίο πηεδφκεηξν, ρσξίο 
δεηγκαηνιεςία κε πηεδφκεηξν, πξεζζηνκεηξηθέο γεσηξήζεηο, εξεπλεηηθέο 
πδξνγεσηξήζεηο): θσδηθνί, βάζε δηάηξεζεο, ζπληεηαγκέλεο ΑΜΘ (Υ, Τ, Ε), 
εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη πεξάησζεο δηάηξεζεο, ζηνηρεία εγθαηεζηεκέλσλ πηεδφκεηξσλ 
(βάζε εγθαηάζηαζεο ηπθιψλ, δηάηξεησλ ζσιήλσλ θαη ραιηθφθηιηξνπ), ζηνηρεία 
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θαηαζθεπήο εξεπλεηηθψλ πδξνγεσηξήζεσλ (βάζε εγθαηάζηαζεο ηπθιψλ, δηάηξεησλ 
ζσιήλσλ θαη ραιηθφθηιηξνπ). 

Σα ινηπά θεθάιαηα δηακνξθψλνληαη αλαιφγσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε γεσηερληθή έξεπλα πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθέο ή επί ηφπνπ 
δνθηκέο ή γεληθφηεξα εξγαζίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηα πξναλαθεξζέληα πεξηερφκελα, 
ν Αλάδνρνο ζα ηα ζπκπιεξψζεη αλαιφγσο, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ ΑΜ. 

11.6.2.1 Μεηξψν Γεψηξεζεο 

Σα Μεηξψα Γεσηξήζεσλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλα έληππα. Αθνξνχλ ζηηο 
δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο θαη ζα ππνβάιινληαη σο ηκήκα ησλ Δθζέζεσλ 
Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.6.2). 

Σν έληππν ηνπ Μεηξψνπ Γεψηξεζεο ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ (βιέπε 
θαη Παξάξηεκα Γ), ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο §1.5(δ) ηνπ πξνηχπνπ 
Δ 104-85. 

Σν Μεηξψν Γεψηξεζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. Έξγν, ζχκβαζε, Τπεξεζία, Αλάδνρνο. 
2. ηνηρεία γεψηξεζεο: θσδηθφο, ζπληεηαγκέλεο, θιίζε σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν. 
3. ηνηρεία ππφγεηνπ λεξνχ (κε αλαθνξέο ζε βάζε): πξσηλή θαη βξαδηλή ζηάζκε. 
4. ηνηρεία δηάηξεζεο θαη δεηγκαηνιεςίαο: 

─ ηχπνο θαη νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ππξελνιήπηε ή δεηγκαηνιήπηε, 
─ ρξφλνο δηάηξεζεο (min), 
─ δηάκεηξνο ζσιήλσζεο (εθ’ φζνλ ρξεζηκνπνηείηαη), 
─ επηζηξνθέο ξεπζηψλ, 
─ TCR (%) ή TC (%), 
─ SCR (%), 
─ RQD (%). 

5. Σερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή θάζεο 4 (ζχκθσλα κε Παξάξηεκα Β), κε αλαθνξέο 
ζε βάζε: 
─ ζπκβνιηζκφο ζρεκαηηζκψλ (ηα ζχκβνια ζα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ISO 710-1 

έσο 710-7), 
─ πεξηγξαθή ηερληθνγεσινγηθνχ ζρεκαηηζκνχ. 

6. Σαμηλνκήζεηο βξαρφκαδαο GSI (δνκή, θαηάζηαζε αζπλερεηψλ, εχξνο ηηκψλ, §14.2) 
κε αλαθνξέο ζε βάζε. 

7. Αληνρή βξάρνπ (ξαβδφγξακκα, ζχκθσλα κε §13.2.2). 
8. Απνζάζξσζε βξαρφκαδαο (ξαβδφγξακκα, ζχκθσλα κε §13.2.12). 
9. Πεξηγξαθή αζπλερεηψλ (ηχπνο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε §13.2.10). 
10. Αληνρή ζπλεθηηθψλ εδαθψλ (ξαβδφγξακκα, ζχκθσλα κε §13.3.6). 
11. πλεθηηθφηεηα ιεπηφθνθθσλ εδαθψλ θαη ππθλφηεηα αδξφθνθθσλ εδαθψλ 

(ξαβδνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε §13.3.2). 
12. Δπί ηφπνπ δνθηκέο, κε αλαθνξέο ζε βάζε: 

─ SPT (θαηαγξάθνληαη: βάζνο έλαξμεο δνθηκήο, θξνχζεηο αλά βήκα, ΝSPT, 
δηείζδπζε), 

─ cU απφ πελεηξφκεηξν ρεηξφο, 
─ Γνθηκέο δηαπεξαηφηεηαο (είδνο δνθηκήο, βάζνο δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, ηηκή). 

13. ηνηρεία δεηγκάησλ: βάζε ιήςεο δείγκαηνο, θσδηθφο. 
14. Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο: 

─ ζχκβνιν εδάθνπο θαηά HSCS, ζχκθσλα κε Παξάξηεκα Ε, 
─ θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, 
─ κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, 
─ δείθηεο θζνξάο C.E.R.CHAR.  (CAI), 
─ πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο (κφλν βάζνο δείγκαηνο), 
─ δνθηκέο XRD (κφλν βάζνο δείγκαηνο). 
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15. Κιίκαθα: ε θιίκαθα βαζψλ ζα είλαη 1:50. 

11.6.3 Έθζεζε Έξεπλαο Τπεδάθνπο, Μέξνο Γ: Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Απνηειεζκάησλ 
Γεσηερληθώλ Δξεπλώλ – Γεσινγηθή, Τδξνγεσινγηθή, Γεσηερληθή Μεθνηνκή θαη 
Γηαηνκέο 

11.6.3.1 Γεληθά 

Ζ έθζεζε ππνβάιιεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο (ησλ) αληίζηνηρεο(-σλ) Έθζεζεο(-εσλ) 
Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

Ζ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (§3.4 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1 θαη 
θεθάιαην 6 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-2). ηελ έθζεζε απηή ζπλαμηνινγνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο 
παξνχζεο γεσηερληθήο έξεπλαο κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία θαη φια ηα δηαζέζηκα 
ζηνηρεία πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

Γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνιφγεζε, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπζθέςεηο κεηαμχ 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑΜ, πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο έθζεζεο. 

11.6.3.2 Καζνξηζκφο Σερληθνγεσινγηθψλ Δλνηήησλ 

Ο Αλάδνρνο, ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ ηεο 
γεσηερληθήο έξεπλαο, ζα νκαδνπνηήζεη ηνπο ηερληθνγεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο (φπσο 
απηνί ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ ππξήλσλ ησλ γεσηξήζεσλ θαη ησλ 
εξεπλεηηθψλ νξπγκάησλ) ζε ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηειηθά ε νκαδνπνίεζε ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ ζε 
ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ησλ γεσινγηθψλ θαη γεσηερληθψλ εξεπλψλ. Οη 
ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο πνπ ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο, ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ εχξε γεσηερληθψλ παξακέηξσλ θαη ζα απνηππψλνληαη ζηε 
Γεσινγηθή, Τδξνγεσινγηθή, Γεσηερληθή Μεθνηνκή. 

11.6.3.3 ηάδηα Αμηνιφγεζεο 

ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ απνηειεζκάησλ ηφζν ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο φζν θαη ησλ πηζαλψλ πξνυπαξρφλησλ. 

1ν ζηάδην: νξηζηηθνπνίεζε ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ κεηά απφ νκαδνπνίεζε 
ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ 
πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ  εθπφλεζε ηεο Γεσινγηθήο, Τδξνγεσινγηθήο, Γεσηερληθήο 
Μεθνηνκήο. 

2ν ζηάδην: ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ δνθηκψλ θπζηθψλ θαη 
κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βξαρνκεραληθήο αλά πεηξνγξαθηθφ ηχπν, ρσξηζηά γηα 
θάζε ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα αιιά θαη ζπλνιηθά, αλεμάξηεηα ηεο ηερληθνγεσινγηθήο 
ελφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη. Σα παξαγφκελα ηεο επεμεξγαζίαο απηήο ζα είλαη πίλαθεο 
απνηειεζκάησλ δνθηκψλ, δηαγξάκκαηα θιπ. 

3ν ζηάδην: αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απνηειεζκάησλ (απφ δνθηκέο θπζηθψλ θαη 
κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βξαρνκεραληθήο, δνθηκέο θπζηθψλ θαη κεραληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ εδαθνκεραληθήο θαζψο θαη επηηφπνπ δνθηκέο, ηαμηλνκήζεηο 
βξαρφκαδαο) αλά ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα. Σα παξαγφκελα ηεο αμηνιφγεζεο ζα είλαη 
εχξε παξακέηξσλ. 

Σα αλσηέξσ ζηάδηα δελ είλαη απνιχησο δηαδνρηθά. Ο θαζνξηζκφο π.ρ. ησλ 
ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ ζπλήζσο νινθιεξψλεηαη κεηά ην 3ν ζηάδην, θαζψο 
πνιιέο θνξέο ε νινθιήξσζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη 
δπλαηφ λα επηθέξεη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Γεσινγηθή, Τδξνγεσινγηθή, Γεσηερληθή 
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Μεθνηνκή θαη επνκέλσο ζηε δηάξζξσζε θαη θαηαλνκή ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ 
ελνηήησλ. 

εκεηψλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε βξαρνκαδψλ, ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ 
δνθηκψλ βξαρνκεραληθήο ζα αληηζηνηρίδνληαη ζε πεηξνγξαθηθνχο ηχπνπο ελψ ηα 
απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ εδαθνκεραληθήο θαη επηηφπνπ δνθηκψλ ζε 
ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ηα 
απνηειέζκαηα ηφζν ησλ εξγαζηεξηαθψλ φζν θαη ησλ επηηφπνπ δνθηκψλ ζα 
αληηζηνηρίδνληαη πάληα ζε ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο. Δπνκέλσο, κε βάζε ην 
αλσηέξσ ζρήκα ησλ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο, ηα δεδνκέλα αληηζηνηρίδνληαη αξρηθά (θαη 
θαηά πεξίπησζε) ζε πεηξνγξαθηθνχο ηχπνπο (2ν ζηάδην) θαη αθνινχζσο ζε 
ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο (3ν ζηάδην), κε ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε 
αμηνιφγεζε.  

Σα παξαγφκελα ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο (πίλαθεο, δηαγξάκκαηα) ζα 
πεξηγξάθνληαη αλά είδνο δνθηκήο ή παξακέηξνπ πνπ εμεηάδεηαη ζηελ §11.6.3.4. 

11.6.3.4 Γνκή θαη πεξηερφκελα Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ 

Ζ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ ζα πεξηιακβάλεη ηα 
αθφινπζα θεθάιαηα θαη ζα αθνινπζεί γεληθά ηελ θαησηέξσ δνκή: 

 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
1 ΓΔΝΗΚΑ 
1.1 Δηζαγσγή – Αληηθείκελν 
1.2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 
1.3 ρεηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα 
2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ 
3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 
4 ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΥΟΛΗΑΜΟ ΔΡΔΤΝΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟΤ – ΤΓΚΡΗΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 
ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

5 ΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
6 ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
6.1 Σερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο 
6.2 Σερληθνγεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί – ιηζνινγηθνί ηχπνη 
7 ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ 
7.1 Τδξνγξαθηθφ δίθηπν 
7.2 Γηαπεξαηφηεηα 
8 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΧΛΟΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ 
8.1 Γεληθά – Βαζηθέο αξρέο 
8.2 Σαμηλφκεζε βξαρφκαδαο GSI ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ 
8.3 Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά άξξεθηνπ βξάρνπ 
8.4 Μεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ 
8.5 Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ 
8.6 Δχξε παξακέηξσλ ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ 
8.7    Δθηίκεζε θηλδχλνπ θαηλνκέλσλ ξεπζηνπνίεζεο  
9 ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΔ – ΣΔΥΝΗΚΟΓΔΧΛΟΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 
10 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 
11 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ην  θεθάιαην 1 ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο (Έξγν, ζχκβαζε, 
απνθάζεηο, Τπεξεζία, Αλάδνρνο), ην αληηθείκελν θαη ν ζθνπφο ηεο Έθζεζεο 
Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη νη 
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ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο, νη παξαπνκπέο ζηα έγγξαθα, ηεχρε, ζρέδηα ησλ 
εγθεθξηκέλσλ πξναπαηηνχκελσλ ππνβνιψλ (Έθζεζε Μειέηεο Γξαθείνπ, Πξφγξακκα 
Γεσηερληθήο Έξεπλαο, Δθζέζεηο Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο) 
θαζψο θαη ζηα ινηπά ζηνηρεία ηα νπνία ζπλαμηνινγνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε Έθζεζε 
Αμηνιφγεζεο.  

ην θεθάιαην 2 πεξηγξάθεηαη ε ζέζε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ. 

ην θεθάιαην 3 ζα πεξηγξάθνληαη νη αξρέο ηεο αθνινπζνχκελεο κεζνδνινγίαο 
αμηνιφγεζεο. 

ην θεθάιαην 4 επηζεκαίλνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα, πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. 
ειαηησκαηηθά, κε ζρεηηθά, αλεπαξθή ή αλαθξηβή) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ γεσηερληθή 
έξεπλα πνπ εθηέιεζε ν Αλάδνρνο φζν θαη απφ πξνυπάξρνπζεο έξεπλεο. Ζ 
δεηγκαηνιεςία θαη νη δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ θαη απνζήθεπζεο απηψλ 
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ δνθηκψλ. Οπνηαδήπνηε 
αθξαία απνηειέζκαηα δνθηκψλ εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί εάλ 
είλαη κε αληηπξνζσπεπηηθά ή εάλ αληηπξνζσπεχνπλ κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ 
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηνπ Έξγνπ. Μεηά ηνλ 
αλσηέξσ ζρνιηαζκφ, ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ δίλεηαη πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
δνθηκψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ αμηνιφγεζε. Γηα θάζε απνηέιεζκα δνθηκήο πνπ 
εμαηξείηαη ζα πεξηγξάθεηαη θαη ε αηηία εμαίξεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ 
ζρνιηαζκφ. Δπίζεο ζην θεθάιαην 4 ζα γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ επξεκάησλ ηεο 
γεσηερληθήο έξεπλαο πνπ εθηέιεζε ν Αλάδνρνο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ γεσηερληθψλ 
εξεπλψλ, θαζψο θαη φπνησλ άιισλ ζηνηρείσλ έρεη ζπιιέμεη ν Αλάδνρνο αλαθνξηθά κε 
ηηο γεσινγηθέο, πδξνγεσινγηθέο θαη ηερληθνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. 

ην θεθάιαην 5 γίλεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο 
ηνπ Έξγνπ, κε αλαθνξέο ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο Γεσινγηθήο Μειέηεο. 

ην θεθάιαην 6 θαηαγξάθνληαη νη ηερληθνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα 
θαηαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ πνπ 
πεξηγξάθεθαλ ζηηο δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο, ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ ελνηήησλ 
ζηηο νπνίεο νκαδνπνηνχληαη νη ζρεκαηηζκνί θαη –γηα ηνπο βξαρψδεηο 
ηερληθνγεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο– ησλ ιηζνινγηθψλ ηχπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 
απηνχο. 

ην θεθάιαην 7 γίλεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ πδξνγεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ κε αλαθνξέο ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο Γεσινγηθήο Μειέηεο. 
Δπίζεο ζην θεθάιαην απηφ ζα πεξηγξάθνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πδξαπιηθψλ παξακέηξσλ (k, T, S) αλά ηερληθνγεσινγηθή 
ελφηεηα. 

 Καζνξηζκφο  θαη πεξηγξαθή ηνπ (ησλ) πδξνθφξνπ(-σλ) (απφ ηελ Γεσινγηθή 
Μειέηε). 

 Άλσ θαη θάησ φξηα ζηάζκεο ππφγεηνπ λεξνχ ηφζν ησλ θαλνληθψλ (π.ρ. αλψηεξε 
θαη θαηψηεξε κεηξεζείζα ζηάζκε) φζν θαη ησλ αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ (αλψηαηε 
θαη θαηψηαηε ζηάζκε 100-εηίαο) (απφ ηε Γεσινγηθή Μειέηε). 

 Δθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (ησλ) πδξνθφξνπ(-σλ) θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ. 

 Αδξή πεξηγξαθή ησλ επηπηψζεσλ ηεο δξάζεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζηελ 
θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ. 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάδνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Πίλαθεο πεξαηνηήησλ γηα θάζε ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα. 

 Ηζηνγξάκκαηα θαηαλνκήο πδαηνπεξαηφηεηαο γηα θάζε ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα. 
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ην θεθάιαην 8 αλαιχεηαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ (θπζηθά, κεραληθά, θαη 
ηερληθνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά) αλά ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα. 

ην θεθάιαην απηφ, νη πεηξνγξαθηθνί ηχπνη θαη νη ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο ζα 
θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εδαθηθνί, σο βξαρφκαδεο κε ιίγεο θαη αξαηέο αζπλέρεηεο ή σο 
βξαρφκαδεο. Αθνινχζσο γηα θάζε έλα πεηξνγξαθηθφ ηχπν θαη ηερληθνγεσινγηθή 
ελφηεηα ζα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο θπζηθψλ θαη κεραληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο θαη αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα. 

Οη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο ζα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ 
δνθηκψλ, κε φια ηα απαηηνχκελα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αλά δνθηκή δεδνκέλα, 
θαη ζα θαηαιήγνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ζηα αθφινπζα: 

 Αξηζκφο δνθηκψλ ή, αλαιφγσο, κήθνο αμηνινγεκέλνπ ππξήλα (π.ρ. RQD, GSI) 

 Δχξνο ηηκψλ (min θαη max) 

 Μέζε ηηκή 

 Σππηθή απφθιηζε 

Σα δηαγξάκκαηα πνπ ζα ζπληαρζνχλ αλά πεηξνγξαθηθφ ηχπν θαη αλά 
ηερληθνγεσινγηθή ελφηεηα ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Γηαγξάκκαηα ή ηζηνγξάκκαηα θαηαλνκήο ηαμηλνκήζεσλ βξαρφκαδαο 

 Γηαγξάκκαηα ή ηζηνγξάκκαηα θαηαλνκήο Γείθηε Πνηφηεηαο Πεηξψκαηνο (RQD) 

 Γηαγξάκκαηα ή ηζηνγξάκκαηα θαηαλνκήο φισλ ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

 Γηαγξάκκαηα θαηαλνκήο κεγέζνπο θφθθσλ (θνθθνκεηξηθέο θακπχιεο, Δηθφλα 18.2) 

 Γηαγξάκκαηα πιαζηηθφηεηαο (Δηθφλα 18.3) 

 Γηαγξάκκαηα ή ηζηνγξάκκαηα θαηαλνκήο απνηειεζκάησλ Σππνπνηεκέλεο Γνθηκήο 
Γηείζδπζεο (SPT) 

 Γηαγξάκκαηα θαηαλνκήο απνηειεζκάησλ Σππνπνηεκέλεο Γνθηκήο Γηείζδπζεο 
(SPT) ζε ζρέζε κε ην βάζνο 

 Γηαγξάκκαηα ή ηζηνγξάκκαηα θαηαλνκήο κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

 Γηαγξάκκαηα κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο - αληνρήο βάζεη απνηειεζκάησλ 
κνλναμνληθψλ δνθηκψλ  

 Γηαγξάκκαηα απνηειεζκάησλ ηξηαμνληθψλ δνθηκψλ ή δνθηκψλ δηάηκεζεο 
εδαθηθψλ δνθηκίσλ κε ηε κνξθή ζπλνρή - γσλία ηξηβήο (νιηθψλ, αζηξάγγηζησλ ή 
ελεξγψλ παξακέηξσλ) 

 Γηαγξάκκαηα απνηειεζκάησλ δνθηκψλ δηάηκεζεο βξαρσδψλ αζπλερεηψλ κε ηε 
κνξθή ζπλνρή - γσλία ηξηβήο 

ηελ παξάγξαθν 8.6 ζα αμηνινγείηαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ αλά ηερληθνγεσινγηθή 
ελφηεηα φπσο απαηηείηαη, έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα εχξε γηα ηηο αθφινπζεο (θαηά 
πεξίπησζε) παξακέηξνπο: 

 Γηα βξαρψδεηο ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο: θαηλφκελν βάξνο (γ), ζπληειεζηήο 
δηαπεξαηφηεηαο (k), γεσινγηθφο δείθηεο αληνρήο (GSI), αληνρή άξξεθηνπ βξάρνπ 
(ζCi), ζηαζεξά mi, κέηξν ειαζηηθφηεηαο άξξεθηνπ βξάρνπ (Ei) ή/θαη ιφγνο MR. 

 Γηα εδαθηθέο ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο: πγξφ θαηλφκελν βάξνο (γw), μεξφ 
θαηλφκελν βάξνο (γd), δείθηεο πιαζηηθφηεηαο (IP), δείθηεο ζπλεθηηθφηεηαο (IC), 
δείθηεο ελεξγφηεηαο (IA), ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο (k), αξηζκφο θξνχζεσλ 
ηππνπνηεκέλεο δνθηκήο δηείζδπζεο (NSPT), αληνρή ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε (qu), 
αζηξάγγηζηε δηαηκεηηθή αληνρή (cu), νιηθέο παξάκεηξνη αληνρήο (c θαη θ), ελεξγέο 
παξάκεηξνη αληνρήο (c΄ θαη θ΄), πξεζζηνκεηξηθά κεγέζε, ιφγνο 
ππεξζηεξενπνίεζεο (OCR), κέηξν ζπκπίεζεο (Es), δείθηεο ζπκπίεζεο (Cc), ηάζε 
δηφγθσζεο. 

ηελ παξάγξαθν 8.7 ζα παξνπζηαζηεί ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ θαηλνκέλσλ 
ξεπζηνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ 
δνθηκψλ (θνθθνκεηξηθή αλάιπζε, SPT, CPT θιπ). Θα αλαθεξζεί κε ζαθήλεηα ε 
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επηιερζείζα κεζνδνινγία εθηίκεζεο απφ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα, ε νπνία ζα είλαη κηα 
απφ ηηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θαη επξέσο δηαδεδνκέλεο, αμηφπηζηεο κεζφδνπο 
ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή αζθαιείαο έλαληη ξεπζηνπνίεζεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 
Έξγνπ.   

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ζα ζρνιηαζηεί θαη ζα εθηηκεζεί ε πηζαλφηεηα θαηλνκέλσλ 
ξεπζηνπνίεζεο επηζεκαίλνληαο πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά 
ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, Δθφζνλ απαηηεζεί ζα πξνηαζνχλ ηπρφλ 
πεξαηηέξσ έξεπλεο πνπ θξηζεί ζθφπηκν λα εθηειεζηνχλ ζε επφκελε θάζε κειεηψλ (βι. 
θαη θεθ. 10).  

 ην θεθάιαην 9 γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε ηκήκαηα, αλάινγα κε ηηο ηερληθνγεσινγηθέο θαη 
ηηο γεσηερληθέο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε θάζε επηκέξνπο ηκήκα λα αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 
νκνηνγελείο γεσηερληθέο θαη ηερληθνγεσινγηθέο ζπλζήθεο. 

ην θεθάιαην απηφ ζα πεξηιακβάλνληαη θαηάιιειεο θιίκαθαο ζεκαηηθέο κεθνηνκέο νη 
νπνίεο ζα παξνπζηάδνπλ θαηά πεξίπησζε ζηνηρεία, αλαιφγσο ησλ ηερληθνγεσινγηθψλ 
ζπλζεθψλ θαηά κήθνο ηνπ Έξγνπ. Δλδεηθηηθά ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη ηα 
αθφινπζα: 

 Πεξαηφηεηα (k) 

 Ύπαξμε θελψλ (θαξζηηθψλ, αγσγψλ, πεγαδηψλ θιπ) 

 GSI 

 RQD 

 ζCi θαη qu 

 ΝSPT 

 Όξην πδαξφηεηαο (wL) 

 δείθηεο ζπλεθηηθφηεηαο (IC) 

 Ύπαξμε νγθνιίζσλ θαη κεγάισλ νγθνιίζσλ 

ην θεθάιαην 10 ζα αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. 
Δπίζεο, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ, 
ζα πξνηείλνληαη ηπρφλ πεξαηηέξσ γεσινγηθέο θαη γεσηερληθέο έξεπλεο πνπ θξίλεηαη 
ζθφπηκν λα εθηειεζηνχλ, γηα λα θαιχςνπλ ηπρφλ αλεπαξθή ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ή λα 
απαληήζνπλ ζε ηπρφλ εξσηεκαηηθά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
γεσηερληθήο έξεπλαο, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε.  

11.6.3.5 Γεσινγηθή, Τδξνγεσινγηθή, Γεσηερληθή Μεθνηνκή θαη Γεσινγηθέο, Τδξνγεσινγηθέο, 
Γεσηερληθέο Γηαηνκέο 

Ζ Γεσινγηθή, Τδξνγεσινγηθή, Γεσηερληθή Μεθνηνκή θαη νη Γεσινγηθέο, 
Τδξνγεσινγηθέο, Γεσηερληθέο Γηαηνκέο ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ Έθζεζε 
Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθψλ Δξεπλψλ. 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ αλσηέξσ είλαη νη αθφινπζεο: 

α) Ζ κεθνηνκή ζα ζρεδηαζηεί κε βάζε ηε κεθνηνκή ηνπ Έξγνπ (γεληθά θαηά κήθνο ηνπ 
άμνλα ηεο δεμηάο θαηά ηε θνξά ηεο ρηιηνκέηξεζεο ηξνρηάο). 

β) Ζ θιίκαθα ηεο κεθνηνκήο ζα είλαη 1:2000 νξηδφληηα θαη 1:400 θαηαθφξπθε. 

γ) Οη θιίκαθεο ησλ δηαηνκψλ ζα είλαη 1:500 νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε ή άιιε κεηά 
απφ ζπλελλφεζε κε ηελ ΑΜ. 

δ) Ζ Γεσινγηθή, Τδξνγεσινγηθή, Γεσηερληθή Μεθνηνκή ζα ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα 
(Α, Β θαη Γ), σο αθνινχζσο. 

ε) ην ηκήκα Α ζα πεξηιακβάλεη ηε γεληθή νξηδνληηνγξαθία ηνπ Έξγνπ, κε ην 
ππφβαζξν ηεο ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο, ζηελ ίδηα θιίκαθα κε ηελ νξηδφληηα 
θιίκαθα ηεο κεθνηνκήο (1:2000). ηελ νξηδνληηνγξαθία ζα πεξηιακβάλνληαη: 
─ Οη γεσηξήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ, πνπ ζα 
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απεηθνλίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ζπκβνιηζκνχο ή ρξψκαηα αλάινγα κε ηε θάζε 
εξεπλψλ (γεσηξήζεηο παξνχζαο ζχκβαζεο, γεσηξήζεηο πξνεγνχκελσλ 
εξεπλψλ) θαη αλάινγα κε ην είδνο (δεηγκαηνιεπηηθέο κε πηεδφκεηξν, 
δεηγκαηνιεπηηθέο ρσξίο πηεδφκεηξν, θαηαζηξνθηθέο κε πηεδφκεηξν, 
πξεζζηνκεηξηθέο, γεσηξήζεηο CPT, θξέαηα άληιεζεο θιπ). 

─ Σα εξεπλεηηθά νξχγκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ 
γεσηερληθψλ εξεπλψλ. 

─ Οη θχξηνη απνρεηεπηηθνί αγσγνί θαη φπνηα άιια θξίζηκα δίθηπα ΟΚΧ. 
─ Οη θχξηνη πδξνγξαθηθνί άμνλεο κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα, αλαιφγσο ηεο 

ηαμηλφκεζήο ηνπο (§11.6.1.1). 

ζη) ην ηκήκα Β ζα απεηθνλίδεηαη ε Γεσινγηθή, Τδξνγεσινγηθή, Γεσηερληθή Μεθνηνκή. 
ε απηήλ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
─ Οη ηερληθνγεσινγηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο ζα απεηθνλίδνληαη κε θαηάιιεια 

ρξψκαηα / ζπκβνιηζκνχο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ ΑΜ, θαη νη επαθέο ηνπο, 
δηαρσξηζκέλεο θαηά πεξίπησζε ζε θαλνληθή κεηάβαζε, αζπκθσλία, δψλε 
δηάηκεζεο, ξήγκα. 

─ Ζ πςειή θαη ε αλψηαηε ζηάζκε ππφγεηνπ λεξνχ, φπσο εθηηκήζεθε ζηε 
Γεσινγηθή Μειέηε. 

─ Ζ ηνκή ηνπ άμνλα ηνπ Έξγνπ κε ηηο θαηαζθεπέο ηνπ Έξγνπ (ηνκή ησλ 
ζεξάγγσλ, ησλ πεξηηππσκάησλ ησλ ζηαζκψλ, ηνκέο ή πξνβνιέο θξεάησλ κε 
ηηο αληίζηνηρεο Υ.Θ.). 

─ Ζ ηνκή ηνπ άμνλα ηνπ Έξγνπ κε ηελ επηθάλεηα εδάθνπο. 
─ Ζ ηνκή ηνπ άμνλα ηνπ Έξγνπ κε ηα θηίξηα (θαηά πξνζέγγηζε). 
─ Οη ζέζεηο ησλ πδξνγξαθηθψλ αμφλσλ κε ηηο Υ.Θ. ηνπο. 
─ Ζ ηνκή ηνπ άμνλα ηνπ Έξγνπ κε ηνπο θχξηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο, νκβξίσλ, 

κε ηα αξραία πδξαγσγεία θαη κε φπνηα άιια θξίζηκα δίθηπα ΟΚΧ, καδί κε ηε 
Υ.Θ. ηνπο. 

─ Ζ θιίκαθα απνιχηνπ πςνκέηξνπ θαη ζηα δχν άθξα ηεο κεθνηνκήο. 
─ Ζ πξνβνιή ησλ γεσηξήζεσλ –ην πάρνο ηεο ζηήιεο ζα είλαη 5 mm– κε ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 
i. Κσδηθφο, απφιπην πςφκεηξν θεθαιήο θαη βάζνο γεψηξεζεο. 
ii. ηνηρεία εληφο ηεο ζηήιεο ηεο γεψηξεζεο: ηερληθνγεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί 

κε θαηάιιεινπο ζπκβνιηζκνχο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 710.  
iii. ηνηρεία εθαηέξσζελ ηεο ζηήιεο ηεο γεψηξεζεο: ζηα αξηζηεξά: πςειή 

ζηάζκε ππφγεηνπ λεξνχ, k ζην κέζνλ ηνπ δνθηκαδφκελνπ κήθνπο 
δηάηξεζεο θαη ζηα δεμηά, γηα εδαθηθνχο ζρεκαηηζκνχο: ζχκβνιν νκάδαο 
εδαθψλ θαηά HSCS ζην ζεκείν ιήςεο δείγκαηνο θαηάηαμεο, qu ζην 
ζεκείν ιήςεο δείγκαηνο, NSPT ζην ζεκείν ηεο δνθηκήο, γηα βξαρψδεηο 
ζρεκαηηζκνχο: ζci ζην ζεκείν ιήςεο δείγκαηνο, GSI (εχξνο GSI, δνκή 
βξαρφκαδαο θαη θαηάζηαζε αζπλερεηψλ) ζην κέζνλ ηνπ αμηνινγεκέλνπ 
κήθνπο ππξήλα. 

─ Σα εξεπλεηηθά νξχγκαηα. 

δ) ην ηκήκα Γ ζα απεηθνλίδνληαη νη παξαθάησ κεθνηνκηθέο πιεξνθνξίεο: 
─ Οη Υ.Θ. ηνπ άμνλα ηνπ Έξγνπ. 
─ Σν απφιπην πςφκεηξν εδάθνπο. 
─ Σν απφιπην πςφκεηξν θεθαιήο ζηδεξνηξνρηάο TOR (top of rail). 
─ Σν πάρνο ππεξθεηκέλσλ (γηα ηηο ζήξαγγεο). 
─ Οη Υ.Θ. ησλ πξνβνιψλ ησλ γεσηξήζεσλ επί ηνπ άμνλα ηνπ Έξγνπ. 
─ Ζ χπαξμε θηηξίσλ πάλσ απφ ηελ δηαηνκή ησλ ζεξάγγσλ. 
─ Σκεκαηνπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 9 ηεο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο. 

ε) Γηα θάζε επηκέξνπο ηκήκα ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 9 ηεο έθζεζεο 
αμηνιφγεζεο, ζηελ κεθνηνκή (θαη θαηά πεξίπησζε ζηηο δηαηνκέο) ζα 
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πεξηιακβάλεηαη πίλαθαο κε ηα εχξε ησλ παξακέηξσλ θάζε ηερληθνγεσινγηθήο 
ελφηεηαο ηκήκαηνο. 

Σα ζρέδηα ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ππνκλήκαηα: (α) ηερληθνγεσινγηθέο 
ελφηεηεο, (β) ηερληθνγεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, (γ) δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο, (δ) 
γεσινγηθέο επαθέο θαη (ε) ινηπά ζηνηρεία. 

11.6.4 Έθζεζε Έξεπλαο Τπεδάθνπο, Μέξνο Δ: Μεηξήζεηο ηάζκεο Τπνγείνπ Νεξνύ 

Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ην ζχλνιν ησλ 
κεηξήζεσλ ζηάζκεο πνπ εθηέιεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
(§9.3.5). ηελ έθζεζε απηή ζα δηαθξίλνληαη νη κεηξήζεηο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ 
Γεσινγηθή Μειέηε απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο. 
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12 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: Δγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε πηεδόκεηξσλ 

12.1 Γεληθά 

Ζ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ πηεδφκεηξσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην θεθάιαην 9 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1 θαζψο θαη ηα 
παξαθάησ.  

ηηο γεσηξήζεηο ζα εγθαηαζηαζνχλ νη αθφινπζνη ηχπνη πηεδφκεηξσλ: 

 πηεδφκεηξα αλνηθηνχ ηχπνπ: ζηαζεξνχ ζσιήλα (open standpipe) ή αλνηθηνχ 
ζσιήλα κε εζσηεξηθφ εχθακπην ζσιήλα (open pipe with inner hose), θαη 

 πηεδφκεηξα θιεηζηνχ ηχπνπ: πδξαπιηθά (hydraulic), πλεπκαηηθά (pneumatic) θαη 
ειεθηξηθά (electrical). 

Ζ επηινγή ηνπ ηχπνπ πηεδφκεηξνπ πνπ ζα εγθαζίζηαηαη, ζα εμαξηάηαη απφ ηελ 
δηαπεξαηφηεηα ησλ ζρεκαηηζκψλ, ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο πίεζεο πφξσλ θαη ηελ 
απαηηνχκελε αθξίβεηα θαη δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ. 

Σα αλνηθηνχ ηχπνπ πηεδφκεηξα πξνηηκψληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ 
λεξνχ ζε εδάθε ή βξάρνπο κέζεο έσο πςειήο δηαπεξαηφηεηαο θαη γεληθψο δελ ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζε 
εδάθε ή βξάρνπο πνιχ ρακειήο δηαπεξαηφηεηαο ή γηα ηελ κέηξεζε ηαρέσλ κεηαβνιψλ 
ηεο πίεζεο πφξσλ ζε ρακειήο δηαπεξαηφηεηαο εδάθε θαη βξάρνπο. 

Σα πηεδφκεηξα θιεηζηνχ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε 
πίεζεο πφξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πδξαπιηθνχ δπλακηθνχ ζε φισλ 
ησλ εηδψλ ηα εδάθε. Πην ζπγθεθξηκέλα, πηεδφκεηξα θιεηζηνχ ηχπνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο πίεζεο πφξσλ ζε εδάθε ή βξάρνπο πνιχ ρακειήο δηαπεξαηφηεηαο, 
γηα ηελ κέηξεζε ηαρέσλ κεηαβνιψλ ηεο πίεζεο πφξσλ θαη ζε πεξηπηψζεηο 
αξηεζηαληζκνχ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πηεδφκεηξσλ δελ ζα επεξεάδεη ζε κφληκε βάζε ηελ πνηφηεηα θαη ηε 
ξνή ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §9.3.1.1.3 ηνπ πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 

Οη θεθαιέο ησλ πηεδφκεηξσλ ζα είλαη πξνζηαηεπκέλεο θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §12.7. Οη θεθαιέο ησλ πηεδφκεηξσλ αλνηθηνχ ηχπνπ 
δελ ζα πξνεμέρνπλ ηνπ εδάθνπο, πεδνδξνκίνπ, νδνζηξψκαηνο θιπ θαηά πεξίπησζε. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πηεδφκεηξνπ ζα ππνβάιιεη ζπκπιεξσκέλν 
έληππν Αλαγγειίαο Δγθαηάζηαζεο Οξγάλνπ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα ππνβάιιεη 
ζπκπιεξσκέλν έληππν Δγθαηάζηαζεο Πηεδφκεηξνπ. 

12.2 Τιηθά 

 Οη ηπθινί ζσιήλεο θαη νη θηιηξνζσιήλεο ησλ πηεδφκεηξσλ ζηαζεξνχ ζσιήλα ζα 
είλαη βαξέσο ηχπνπ απφ PVC-U ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1329-1 κε 
εμσηεξηθή δηάκεηξν 50 mm. Οη θηιηξνζσιήλεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ αξθεηέο 
ζρηζκέο ψζηε λα πεξλά ειεχζεξα ην λεξφ ρσξίο λα θηλδπλεχνπλ λα ζπάζνπλ. 

 Σα πηεδφκεηξα ηχπνπ αλνηθηνχ ζσιήλα κε εζσηεξηθφ εχθακπην ζσιήλα ζα 
θέξνπλ ζην θάησ άθξν ηεο ζσιήλσζεο ζηνηρείν απφ πνξψδεο θεξακηθφ ή 
πιαζηηθφ κε εμσηεξηθή δηάκεηξν κεγαιχηεξε απφ 50 mm θαη κήθνο φρη κηθξφηεξν 
απφ 200 mm. Σν ζηνηρείν απηφ ζα δηαζέηεη θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά 
(δηαπεξαηφηεηα, κήθνο, δηάκεηξνο πφξσλ) αλαιφγσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα εγθαζίζηαηαη θαη ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 50 κm 
έσο 60 κm. Ζ δηαπεξαηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ ζα είλαη ιίγν κεγαιχηεξε (έσο κία ηάμε 
κεγέζνπο) απφ απηήλ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο. 

 Σα θιεηζηνχ ηχπνπ ειεθηξηθά πηεδφκεηξα απνηεινχληαη απφ πνξψδεο θεξακηθφ 
ζηνηρείν ή απφ άιιν εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΑΜ πιηθφ κε εμσηεξηθή δηάκεηξν 
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κεγαιχηεξε απφ 30 mm. Σν ζηνηρείν απηφ ζα δηαζέηεη θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά 
(δηαπεξαηφηεηα, κήθνο, δηάκεηξνο πφξνπ) αλαιφγσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ εληφο ηνπ νπνίνπ εγθαζίζηαηαη. Ζ δηαπεξαηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ ζα 
είλαη ιίγν κεγαιχηεξε (έσο κία ηάμε κεγέζνπο) απφ απηήλ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζηε 
ζέζε εγθαηάζηαζεο. Οη ειεθηξηθνί αθξνδέθηεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ πεξίβιεκα 
uPVC. 

 Σν «ραιηθφθηιηξν» ζα είλαη θαζαξή άκκνο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο κεηαμχ 0,2 
θαη 1,2 mm, ή θαζαξνί ζηξνγγπιεκέλνη ράιηθεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο κεηαμχ 
2 θαη 5 mm, θαηά πξνηίκεζε πνηάκηαο πξνέιεπζεο θαη ππξηηηθήο ζχζηαζεο. Σν 
πιηθφ απηφ ζα πξνζθνκίδεηαη ζην εξγνηάμην ζε ζθξαγηζκέλνπο ζάθνπο. Ο 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ πξνο έγθξηζε ΦΤΤ κε ηελ θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε ηνπ «ραιηθφθηιηξνπ» πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

 Ο κπεληνλίηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ζθξαγίζεηο ζα είλαη ζε ζβψινπο  ή 
ζθαηξίδηα (pellets), θαη ν κπεληνλίηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή 
ελέκαηνο ζα είλαη αξγηιηθφο. 

 Σν έλεκα ζθξάγηζεο ζα απνηειείηαη απφ άκκν θαη αξγηιηθφ κπεληνλίηε ζε αλαινγία 
βάξνπο 2:1. H πνζφηεηα ηνπ λεξνχ αλάκημεο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ε αληιεζηκφηεηα ηνπ ελέκαηνο. 

 Σν ζθπξφδεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε εξγαζίεο δηακφξθσζεο θεθαιήο ζα είλαη 
θαηεγνξίαο C10/15. 

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ πηεδφκεηξνπ. 

Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε εξγαζία ζα ππνινγίδνληαη 
κε αθξίβεηα πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζα ηεξείηαη αξρείν ησλ πξαγκαηηθά 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ. 

12.3 Δγθαηάζηαζε πηεδόκεηξσλ ζηαζεξνύ ζσιήλα 

1. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πηεδφκεηξνπ, ν Αλάδνρνο ζα ειέγρεη ηε γεψηξεζε σο 
πξνο ην βάζνο ηεο. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ κπάδα παξαπάλσ απφ 20 cm. ε 
πεξίπησζε χπαξμεο κπαδψλ πάλσ απφ 20 cm ζα γίλεηαη θαζαξηζκφο ηεο 
γεψηξεζεο. 

2. Οη ζσιήλεο ζα ελψλνληαη κε εηδηθή θφιια ηαρείαο πήμεσο γηα PVC θαη ηαηλία 
ζπζθεπαζίαο γηα θαιχηεξε πξνζηαζία ζηηο ελψζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη 
παξακέλνπλ ζηεγαλνί θαη ζηε ζέζε ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ 
γεψηξεζε. 

3. Σν δηάηξεην ηκήκα ησλ θηιηξνζσιήλσλ ζα πεξηβάιιεηαη απφ πιαζηηθφ πιέγκα 
(ζήηα) ζε δπν ζηξψζεηο. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζα γίλεηαη πξνζεθηηθά κε επηθάιπςε 2-
3 cm θαη ε δεχηεξε ζηξψζε λα αθνινπζεί κε αληίζεηε θνξά. 

4. Αξρηθά ζα ηνπνζεηείηαη κπεληνλίηεο ζηνλ ππζκέλα ηεο γεψηξεζεο έηζη ψζηε λα 
ζρεκαηηζηεί ζθξάγηζε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 50 cm. 

5. Θα αθνινπζεί ην πξψην ζηάδην ηνπνζέηεζεο ραιηθφθηιηξνπ: επάλσ ζηελ 
ζθξάγηζε απφ κπεληνλίηε θαη πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ, ζα 
ηνπνζεηείηαη ραιηθφθηιηξν πάρνπο 30 cm. 

6. Δάλ ην βάζνο ηεο γεψηξεζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ 1,5 m απφ ην βάζνο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ πηεδφκεηξνπ, ηφηε ζηνλ ππζκέλα ηεο νπήο ζα ηνπνζεηείηαη 
έλεκα κε ηελ ρξήζε ζσιήλα ηχπνπ tremie ζηνλ ππζκέλα ηεο νπήο, έηζη ψζηε ην 
άλσ κέξνο ηνπ ελέκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,80 m θάησ απφ ηελ πξνβιεπφκελε 
βάζε ηνπ ραιηθφθηιηξνπ. ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηα ζηάδηα 4 θαη 5. 

7. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξψηνπ ραιηθφθηιηξνπ ζα ηνπνζεηνχληαη νη ζσιήλεο κε 
ηε ρξήζε απνζηαηψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θέληξν 
ηεο νπήο. 

8. Γεχηεξν ζηάδην ηνπνζέηεζεο ραιηθφθηιηξνπ: ην ππφινηπν ραιηθφθηιηξν ζα 
ηνπνζεηείηαη ζπλερφκελα θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
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«γεθχξσζε» θαη λα επηηπγράλεηαη νκνηνγελήο πιήξσζε ηνπ δηάθελνπ κεηαμχ 
ζσιήλσλ θαη ππεδάθνπο. Σν ραιηθφθηιηξν ζα ηνπνζεηείηαη έσο 30 cm επάλσ απφ 
ηνλ δηάηξεην ζσιήλα.  

9. ηελ ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηείηαη ζηξψζε ζθξάγηζεο κπεληνλίηε ψζηε ην κήθνο ηεο 
ζθξάγηζεο λα κελ είλαη ιηγφηεξν απφ 50 cm. 

10. Καηφπηλ ζα ηνπνζεηείηαη έλεκα κέρξη ηελ θεθαιή ηεο γεψηξεζεο, κε ηε ρξήζε 
ζσιήλα ηχπνπ tremie. Σελ επφκελε εκέξα ην έλεκα ζα ζπκπιεξψλεηαη, εάλ 
απαηηείηαη. 

11. Οη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηεο θεθαιήο (§12.7) ζα εθηεινχληαη φζν ην δπλαηφλ 
ζπληνκφηεξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πηεδφκεηξνπ. Έσο φηνπ 
νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο απηέο θαη ππάξμνπλ αζθαιείο ζπλζήθεο, ν Αλάδνρνο 
ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. 

12.4 Δγθαηάζηαζε πηεδόκεηξσλ αλνηθηνύ ζσιήλα κε εζσηεξηθό εύθακπην 
ζσιήλα 

1. ηάδην 1 ηεο §12.3. 
2. Οη ζσιήλεο ζα ελψλνληαη κε εηδηθή θφιια γηα PVC, ηαρείαο πήμεσο, θαη ηαηλία 

ζπζθεπαζίαο γηα θαιχηεξε πξνζηαζία ζηηο ελψζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη 
παξακέλνπλ ζηεγαλνί θαη ζηελ ζέζε ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ 
γεψηξεζε. ην θάησ άθξν ηεο ζσιήλσζεο ζα πξνζαξκφδεηαη ην πνξψδεο 
ζηνηρείν. 

3. ηάδην 4 ηεο §12.3. 
4. ηάδην 5 ηεο §12.3. 
5. ηάδην 6 ηεο §12.3. 
6. Αθνινχζσο ζα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ πηεδφκεηξνπ θαη ηνπ πνξψδνπο 

ζηνηρείνπ. 
7. Γεχηεξν ζηάδην ηνπνζέηεζεο ραιηθφθηιηξνπ: ην ππφινηπν ραιηθφθηιηξν ζα 

ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θάιπςε 30 cm επάλσ απφ ην 
πνξψδεο ζηνηρείν. 

8. ηάδην 9 ηεο §12.3. 
9. ηάδην 10 ηεο §12.3. 
10. ηάδην 11 ηεο §12.3. 

12.5 Δγθαηάζηαζε ειεθηξηθώλ πηεδόκεηξσλ θιεηζηνύ ηύπνπ 

1. ηάδην 1 ηεο §12.3. 
2. ηάδην 4 ηεο §12.3. 
3. ηάδην 5 ηεο §12.3. 
4. ηάδην 6 ηεο §12.3. 
5. Γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξηθνχ νξγάλνπ. Σα θαιψδηα ησλ νξγάλσλ ζα 

πξνζηαηεχνληαη απφ ζσιελψζεηο, εχθακπηεο ή κε, νη νπνίεο ζα θαηαιήγνπλ ζηελ 
θεθαιή ηεο γεψηξεζεο. 

6. Γεχηεξν ζηάδην ηνπνζέηεζεο ραιηθφθηιηξνπ: Σν ππφινηπν ραιηθφθηιηξν 
ηνπνζεηείηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε θάιπςε 30 cm επάλσ 
απφ ην πνξψδεο ζηνηρείν. 

7. ηάδην 9 ηεο §12.3. 
8. ηάδην 10 ηεο §12.3. 
9. ηάδην 11 ηεο §12.3. 
10. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ειεθηξηθά θαιψδηα ζα θαηαιήγνπλ απφ ηε γεψηξεζε ζε 

ηεξκαηηθή κνλάδα. Οη ιεπηνκέξεηεο ζα ζπκθσλνχληαη κε ηελ ΑΜ πξηλ απφ ηελ 
θάζε εγθαηάζηαζε. ηα ζεκεία φπνπ νη ζσιήλεο ησλ θαισδίσλ ζα ηνπνζεηνχληαη 
ζε φξπγκα, ην βάζνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 30 cm απφ ηελ 
επηθάλεηα θαη νη ζσιήλεο ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλνη κε άκκν. Δπί ησλ 
ζσιήλσλ ζα ηνπνζεηείηαη έλδεημε κε ηαηλία θάζε 2 m, ψζηε λα δίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζσιήλσλ. Ζ ίδηα ρξσκαηηθή αλαγλψξηζε ζα 



 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-355/19  
(Α.. 82662) 

 

 ειίδα 77 απφ 122 

ηνπνζεηείηαη θαη ζηελ ηεξκαηηθή κνλάδα. 

12.6 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο πηεδόκεηξσλ 

12.6.1 Γεληθά 

Μεηά ηε νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ειέγμεη φηη ην πηεδφκεηξν 
ιεηηνπξγεί. Ο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πηεδφκεηξσλ γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §9.3.2 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. Γηα 
ηα πηεδφκεηξα ζηαζεξνχ ζσιήλα ηζρχνπλ επηπξφζζεηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ §12.6.2. 

Δάλ ην πηεδφκεηξν δελ ιεηηνπξγεί ν Αλάδνρνο ζα επαλαιάβεη ζε θνληηλή ζέζε ηελ 
εθηέιεζε ηεο γεψηξεζεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πηεδφκεηξνπ κε δηθά ηνπ έμνδα. 

12.6.2 Γηαδηθαζία αλάπηπμεο πηεδόκεηξνπ ζηαζεξνύ ζσιήλα 

Ο έιεγρνο εγθαηάζηαζεο ησλ πηεδφκεηξσλ ζηαζεξνχ ζσιήλα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πηεδφκεηξνπ κε ηε κέζνδν air-lift σο εμήο: 

1. Μέηξεζε ηεο ζηάζκεο ππφγεηνπ λεξνχ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. 
2. Σνπνζέηεζε ηνπ αθξνθχζηνπ ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ζσιήλα αέξα / 

λεξνχ. Σν αθξνθχζην ζα είλαη κεηαιιηθφ, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2 m θαη ζα 
ηνπνζεηείηαη ζην βαζχηεξν ζεκείν ηεο γεψηξεζεο. Ζ έμνδνο ηνπ αέξα / λεξνχ ηνπ 
αθξνθχζηνπ ζα είλαη ζηξακκέλε πξνο ηα πάλσ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ 
θίλεζε ηνπ αέξα / λεξνχ ρσξίο λα θαηαζηξέθεη ην θάησ ηκήκα ηνπ πηεδφκεηξνπ. 

3. Καζαξηζκφο κε θαζαξφ λεξφ ζε ρακειή πίεζε θαη θαλνληθή ξνή θαη αλάδεπζε κε 
κηθξή θίλεζε ηνπ ζσιήλα πάλσ – θάησ. 

4. Όηαλ ην λεξφ πνπ βγαίλεη απφ ηελ γεψηξεζε είλαη ζρεηηθά δηαπγέο θαη δελ θέξεη 
ρνλδξφθνθθν πιηθφ, ζα δηαθφπηεηαη ν θαζαξηζκφο κε λεξφ. 

5. Αθνινχζσο ζα μεθηλά ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο αέξα ζην πηεδφκεηξν. Ζ πίεζε ηνπ 
αέξα ζα απμάλεηαη πξννδεπηηθά κέρξηο φηνπ, εμηζνξξνπψληαο ηελ ζηήιε λεξνχ 
ζην πηεδφκεηξν, ην αλαγθάδεη λα εμέξρεηαη θαηά ην δπλαηφλ κε νκαιή ξνή. Θα 
απνθεχγεηαη ε έμνδνο αέξα κε κεγάιε πίεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ν 
εγθισβηζκφο αέξα ζην θίιηξν ηνπ πηεδφκεηξνπ ή γχξσ απφ απηφ. 

6. Θα ρξεζηκνπνηείηαη αεξνζπκπηεζηήο ρακειήο πίεζεο (έσο 100 psi) θαη ηθαλήο 
παξνρήο (> 200 ft³/min). 

7. Ζ δηάξθεηα ηνπ air-lift ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ην εμεξρφκελν απφ ην πηεδφκεηξν λεξφ 
λα είλαη δηαπγέο. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ην εμεξρφκελν απφ ην πηεδφκεηξν λεξφ δελ είλαη δηαπγέο, ζα 
επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ θαζαξηζκνχ κε θαζαξφ λεξφ. 

9. ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη κεηξήζεηο ηεο 
επαλαθνξάο ζηάζκεο, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
πηεδφκεηξνπ. 

12.7 Καηαζθεπή θεθαιήο πηεδόκεηξνπ 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ζα θαηαζθεπάδνληαη κέηξα πξνζηαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο §9.1.2.5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1 
(ελδεηθηηθά βιέπε θαη παξάξηεκα Δ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απφιεμε ηνπ πηεδνκεηξηθνχ ζσιήλα ζα είλαη θαιπκκέλε κε θαπάθη 
εληφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θξεαηίνπ ην νπνίν ζα πξνζηαηεχεηαη κε θαηάιιειν 
θάιπκκα βαξέσο ηχπνπ. Ζ άλσ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ δελ ζα 
πξνεμέρεη ηεο επηθάλεηαο απνθαηάζηαζεο. Ο ζρεδηαζκφο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ 
πηεδφκεηξνπ, νη ιεπηνκέξεηεο θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζα πξνηαζνχλ απφ ηνλ 
Αλάδνρν ζην Πξφγξακκα ΔΤ. 

ε πεξίπησζε αξηεζηαληζκνχ κε ξνή λεξνχ απφ ηε δηάηξεζε ζηελ επηθάλεηα, ν 
Αλάδνρνο ζα εγθαζηζηά ππνρξεσηηθά πηεδφκεηξν θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ζα ζθξαγίδεη ηελ 
νπή κε ηζηκεληέλεκα. 
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12.8 πληήξεζε πηεδόκεηξσλ 

Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ πηεδφκεηξσλ θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, πξαγκαηνπνηψληαο πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ζπληήξεζεο θαη θάζε 
θνξά πνπ ππάξρεη ππφλνηα φηη ηα πηεδφκεηξα έρνπλ «θξάμεη». 

Οη έιεγρνη ζπληήξεζεο ησλ πηεδφκεηξσλ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ §9.4 ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1. 
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13 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: Σερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ππξήλσλ 
γεσηξήζεσλ 

13.1 Αξρέο θαη δηαδηθαζία ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο 

Ζ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζε ηερληθνγεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο (ή ελ 
ζπληνκία ζρεκαηηζκνχο). Ζ δηαδηθαζία ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο ζρεκαηηζκψλ 
αθνξά ζε δχν δηαθξηηέο κεζνδνινγίεο: ηελ πεξηγξαθή βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ηελ 
πεξηγξαθή εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο επφκελεο 
παξαγξάθνπο. 

Θα πξαγκαηνπνηείηαη ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ζε φινπο ηνπο ππξήλεο ησλ 
δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ θαζψο θαη ζε φια ηα εξεπλεηηθά νξχγκαηα, ζχκθσλα 
κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα. 

Ζ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ππξήλσλ γεσηξήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 
αθφινπζεο ηέζζεξηο δηαθξηηέο θαη δηαδνρηθέο θάζεηο: 

Φάζε 1: Πεξηγξαθή ππξήλσλ απφ ηνλ Γεσιφγν Γεσηξχπαλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
γεψηξεζεο: αδξή καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ησλ εδαθηθψλ θαη βξαρσδψλ 
ζρεκαηηζκψλ (νλνκαζία ζρεκαηηζκψλ) θαη πξνζδηνξηζκφο TCR, SCR, RQD θαη If (γηα 
δηάηξεζε βξαρψδνπο ππξήλα) ή TC (γηα δηάηξεζε εδαθηθνχ ππξήλα). Σα ζηνηρεία ζα 
θαηαγξάθνληαη ζηηο Ζκεξήζηεο Δξγαζίεο Γεψηξεζεο. 

Φάζε 2: Πεξηγξαθή ππξήλσλ απφ ηνλ Τπεχζπλν Σερληθνγεσινγηθψλ Πεξηγξαθψλ 
θαηά ην άλνηγκα φισλ ησλ θηβσηίσλ κηαο γεψηξεζεο ή κηαο νκάδαο γεσηξήζεσλ: 
ιεπηνκεξήο αλαιπηηθή καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζρεκαηηζκψλ, ηαμηλφκεζε βξαρφκαδαο (GSI), θαζνξηζκφο ησλ 
νξίσλ ησλ ζρεκαηηζκψλ, θαζψο θαη αξρηθφο νξηζκφο ησλ γεσινγηθψλ ελνηήησλ. Σα 
ζηνηρεία ζα θαηαγξάθνληαη ζην Γειηίν Μαθξνζθνπηθήο Πεξηγξαθήο Γεψηξεζεο. ηελ 
θάζε απηή ζα γίλεηαη θαη ε θσηνγξάθεζε ησλ ππξήλσλ αλά θηβψηην γεψηξεζεο. Μεηά 
ηελ πεξηγξαθή ησλ ππξήλσλ ζα αθνινπζεί ε ιήςε δεηγκάησλ γηα εξγαζηεξηαθέο 
δνθηκέο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπεχζπλνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ε πεξηγξαθή ηνπ 
πεηξνγξαθηθνχ ηχπνπ θάζε δείγκαηνο. Οη εξγαζίεο ηεο θάζεο απηήο ζα γίλνληαη ζε 
θαηάιιεια ζηεγαζκέλν ρψξν, ηέηνην ψζηε λα κπνξνχλ λα αλνηρζνχλ ζπγρξφλσο φια 
ηα θηβψηηα ησλ γεσηξήζεσλ πνπ ζα πεξηγξαθνχλ. Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη θαη φια ηα 
απαηηνχκελα πιηθά γηα ηηο εξγαζίεο ηεο θάζεο απηήο (γεσινγηθφ ζθπξί, παξνρή λεξνχ 
γηα δηαβξνρή ησλ δεηγκάησλ, δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμένο, κεγεζπληηθφο θαθφο, 
εξγαιεία γηα ηελ θνπή εδαθηθψλ δεηγκάησλ απφ ηνπο ππξήλεο, ρξσκαηνιφγην, 
θιηκαθφκεηξν, κεηξνηαηλία, κεκβξάλεο γηα πξνζηαζία δνθηκίσλ, δνρεία γηα ιήςε 
δνθηκίσλ, άδεηα θηβψηηα γηα ηελ κεηαθνξά δνθηκίσλ ζην εξγαζηήξην θιπ). 

Φάζε 3: Μαθξνζθνπηθή πεξηγξαθή δεηγκάησλ (ή δνθηκίσλ) ζην εξγαζηήξην θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. Ο Τπεχζπλνο Δξγαζηεξίνπ ζα εμεηάδεη ην 
δείγκα (ή ην δνθίκην) ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ιηζνινγηθνχ ηχπνπ ηνπ δείγκαηνο 
ηεο θάζεο 2 (ή ηεο θάζεο 1 γηα δείγκαηα απφ εξεπλεηηθφ φξπγκα). ηελ πεξίπησζε 
πνπ ζα δηαπηζηψλεηαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ ιηζνινγηθνχ ηχπνπ ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε 
κε ηελ πεξηγξαθή ηεο θάζεο 2 (ή ηεο θάζεο 1) ηφηε ζα θαηαγξάθεηαη ε λέα πεξηγξαθή. 
Ο ιηζνινγηθφο ηχπνο ηνπ δείγκαηνο ζα θαηαγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν δειηίν 
εξγαζηεξηαθήο δνθηκήο ην νπνίν θαη ζα ππνβάιιεηαη ζπλεκκέλν ζηελ Έθζεζε 
Παξνπζίαζεο Απνηειεζκάησλ Γεσηερληθήο Έξεπλαο (§11.6.2). 

Φάζε 4: χληαμε ηνπ Μεηξψνπ Γεψηξεζεο απφ ηνλ Τπεχζπλν Σερληθνγεσινγηθψλ 
Πεξηγξαθψλ, φπνπ ζα γίλεηαη νξηζηηθνπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο θάζε ζρεκαηηζκνχ κεηά 
απφ ζπλαμηνιφγεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ (ησλ καθξνζθνπηθψλ 
πεξηγξαθψλ, ησλ απνηειεζκάησλ εξγαζηεξηαθψλ θαη επί ηφπνπ δνθηκψλ, ηηο 
ζπζρεηίζεηο ζρεκαηηζκψλ γεηηνληθψλ γεσηξήζεσλ θιπ). 
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ΖΜΔΗΧΖ Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θάζεο 2, ν Αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ ΑΜ ζρεηηθψο, 
ψζηε λα παξίζηαηαη εθπξφζσπφο ηεο. Μεηά ην πέξαο ηεο θάζεο 2, αληίγξαθα ησλ Γειηίσλ 
Μαθξνζθνπηθήο Πεξηγξαθήο Γεψηξεζεο ζα δίδνληαη ζηελ ΑΜ. 

ΖΜΔΗΧΖ ηε θάζε 2, ε πεξηγξαθφκελε νκάδα γεσηξήζεσλ ζα απνηειείηαη θαηά ην δπλαηφλ απφ 
γεηηνληθέο γεσηξήζεηο έηζη ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξνο νξηζκφο θαη ζπζρεηηζκφο ζρεκαηηζκψλ. Ο 
Τπεχζπλνο Σερληθνγεσινγηθψλ Πεξηγξαθψλ ζα θέξεη θαη ηα Ζκεξήζηα Γειηία Γεσηξήζεσλ ηεο νκάδαο 
γεσηξήζεσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή. 

Ζ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ ζηα εξεπλεηηθά νξχγκαηα ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Σερληθνγεσινγηθψλ Πεξηγξαθψλ θαη ζα 
θαηαγξάθεηαη ζην Έληππν Δξεπλεηηθνχ Οξχγκαηνο. Ζ επηινγή δεηγκάησλ απφ ην 
εξεπλεηηθφ φξπγκα ζα γίλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπεχζπλνπ Δξγαζηεξίνπ.  

ΖΜΔΗΧΖ Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ ζηα εξεπλεηηθά νξχγκαηα, ν Αλάδνρνο ζα 
ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ ΑΜ ζρεηηθψο, ψζηε λα παξίζηαηαη εθπξφζσπφο ηεο. 

13.2 Σερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή βξαρσδώλ ζρεκαηηζκώλ 

13.2.1 Γεληθά 

Ζ πεξηγξαθή βξαρψδνπο ζρεκαηηζκνχ ζα αληηζηνηρεί ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πεηξψκαηνο 
(ιηζνινγηθφο ηχπνο ή πεηξνγξαθηθφο ηχπνο) απφ ην νπνίν απνηειείηαη. ε πεξίπησζε 
πνπ ν ζρεκαηηζκφο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεηξψκαηα, ε πεξηγξαθή 
ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ζχλζεζε ησλ πεξηγξαθψλ ησλ πεηξσκάησλ 
πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ. Ζ κέζνδνο ηεο ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο βξαρσδψλ 
ζρεκαηηζκψλ ζα αθνινπζεί ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 14689. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεκαηηζκνχ πνπ ζα εμεηάδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη είλαη θαηά 
ζεηξά ηα αθφινπζα: 

1. Αληνρή ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε άξξεθηνπ βξάρνπ. 
2. Γνκή πεηξψκαηνο. 
3. Υξψκα πεηξψκαηνο. 
4. Ηζηφο πεηξψκαηνο. 
5. Μέγεζνο θφθθσλ / νξπθηψλ πεηξψκαηνο. 
6. Δμαιινίσζε θαη απνζάζξσζε πεηξψκαηνο. 
7. Όλνκα ζρεκαηηζκνχ (κε θεθαιαία). 
8. Γεσινγηθή ελφηεηα (ζε παξέλζεζε, κε θεθαιαία). 
9. Αζπλέρεηεο βξαρφκαδαο. 
10. Αλάθηεζε ππξήλα θαη θαηάζηαζε δηάξξεμεο βξαρφκαδαο. 
11. Απνζάζξσζε βξαρφκαδαο. 
12. Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά. 

ΖΜΔΗΧΖ Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ηα 1 έσο 8 θαη 12 ζα θαηαγξάθνληαη ζην πεδίν ηεο 
πεξηγξαθήο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ Γειηίνπ Μαθξνζθνπηθήο Πεξηγξαθήο θαη ηνπ Μεηξψνπ Γεψηξεζεο. Σα 
ζηνηρεία 9 έσο 11 ζα θαηαγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ Μεηξψνπ Γεψηξεζεο θαη κπνξεί λα 
αλαθεξζνχλ ζην πεδίν πεξηγξαθήο ηνπ ζρεκαηηζκνχ, ζπλνιηθά ή απνζπαζκαηηθά, κφλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ θάηη ηέηνην θξίλεηαη ζθφπηκν (π.ρ. «αζπλέρεηεο κε αζβεζηηηηθφ πιηθφ πιήξσζεο», «νιηθή ππξελνιεςία 
20%» θιπ). 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 1 έσο 8 (ραξαθηεξηζηηθά πεηξψκαηνο) ζα γίλεηαη ζε κία 
πξφηαζε. Θα αθνινπζεί μερσξηζηή πξφηαζε γηα ηα ζηνηρεία 9 έσο 11 (ραξαθηεξηζηηθά βξαρφκαδαο) θαη 12 
(ηπρφλ πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο), φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

ΖΜΔΗΧΖ ηελ πεξίπησζε ελφο ζρεκαηηζκνχ πνπ απνηειείηαη απφ ελαιιαγέο δηαθνξεηηθψλ 
πεηξνγξαθηθψλ ηχπσλ, ζα δίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ζρεκαηηζκνχ σο ζχλζεζε ησλ πεξηγξαθψλ ησλ δχν 
πεηξνγξαθηθψλ ηχπσλ, φηαλ απηνί είλαη δηαθξηηνί, αζρέησο αλ ελνπνηνχληαη σο εληαίνο ζρεκαηηζκφο. ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ νη ελαιιαγέο είλαη θιίκαθαο ηέηνηαο πνπ δελ επηηξέπεη ηε δηαθξηηή πεξηγξαθή ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επί κέξνπο πεηξσκάησλ, ε πεξηγξαθή ζα γίλεηαη εληαία. 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Δλαιιαγέο κεηξίσο ηζρπξνχ, κε ππθλή θνιίσζε, πξαζηλφηεθξνπ, απνρξσκαηηζκέλνπ, 
ΜΔΣΑΦΑΜΜΗΣΖ θαη αζζελνχο, κε πνιχ ππθλή θνιίσζε, κειαλφηεθξνπ, πγηνχο, ΜΔΣΑΨΛΤΟΛΗΘΟΤ 
(ΑΘΖΝΑΨΚΟ ΥΗΣΟΛΗΘΟ, ΚΑΣΧΣΔΡΖ ΔΝΟΣΖΣΑ). Ο ζρεκαηηζκφο είλαη ειαθξά πηπρσκέλνο θαη 
ηνπηθά εκθαλίδεη θαηαθιαζηηθφ ηζηφ. 
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Παξαθάησ δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
εμεηάδνληαη. 

13.2.2 Αληνρή ζε αλεκπόδηζηε ζιίςε άξξεθηνπ βξάρνπ 

Ζ αληνρή ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε άξξεθηνπ βξάρνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ §5.3 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689. Καηά ηελ θάζε 2 ζα 
εθηηκάηαη καθξνζθνπηθά βάζεη ηνπ Πίλαθα 13.1. ηελ θάζε 4 ζα δηνξζψλεηαη, εάλ 
απαηηείηαη, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. 

Πίλαθαο 13.1 ― Δθηίκεζε πεδίνπ ηεο αληνρήο ζε αλεκπόδηζηε ζιίςε 

Όξνο (gr) Όξνο (en) Δθηίκεζε πεδίνπ 
Αληνρή ζε 

αλεκπόδηζηε 
ζιίςε (MPa) 

Δμαηξεηηθά 
αζζελήο 

Extremely 
weak 

Υαξάδεηαη απφ λχρη αληίρεηξα, θνκκάηηα κεγέζνπο 
ράιηθα κπνξεί λα ζξπκκαηηζηνχλ κε ηα δάθηπια 

0,6 – 1 

Πνιχ αζζελήο Very weak 

Υαξάδεηαη απφ λχρη αληίρεηξα, θνκκάηηα κπνξεί λα 
ζπάζνπλ κε ηα ρέξηα κε ηζρπξή πίεζε, κπνξεί λα 
απνθινησζεί απφ καραίξη, ζξπκκαηίδεηαη απφ γεξά 
θηππήκαηα κε ηελ κχηε ηνπ γεσινγηθνχ ζθπξηνχ 

1 – 5 

Αζζελήο Weak 

Λεπηέο πιάθεο, γσλίεο ή αθκέο κπνξεί λα απνθνπνχλ 
κε ηα ρέξηα, κπνξεί λα απνθινησζεί δχζθνια απφ 
καραίξη, κπνξεί λα ραξαρζεί εχθνια απφ καραίξη, 
ξερέο απιαθψζεηο δεκηνπξγνχληαη απφ γεξφ θηχπεκα 
κε ηελ κχηε ηνπ γεσινγηθνχ ζθπξηνχ 

5 – 12,5 

Μεηξίσο 
αζζελήο 

Moderately 
weak 

Λεπηέο πιάθεο, γσλίεο ή αθκέο κπνξεί λα απνθνπνχλ 
κε ηα ρέξηα κε κεγάιε πίεζε, κπνξεί λα ραξαρζεί 
δχζθνια απφ καραίξη, δείγκα πνπ θξαηείηαη ζην ρέξη 
κπνξεί λα ζπάζεη απφ έλα γεξφ θηχπεκα κε ην 
γεσινγηθφ ζθπξί 

12,5 – 25 

Μεηξίσο 
ηζρπξφο 

Medium 
strong 

Γελ κπνξεί λα μπζηεί ή απνθινησζεί απφ καραίξη, 
δείγκα ηνπνζεηεκέλν ζε ζηέξεε επηθάλεηα κπνξεί λα 
ζπάζεη κε έλα γεξφ θηχπεκα απφ γεσινγηθφ ζθπξί 

25 – 50 

Ηζρπξφο Strong 
Σν δείγκα απαηηεί πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θηππήκαηα 
απφ γεσινγηθφ ζθπξί γηα λα ζπάζεη 

50 – 100 

Πνιχ ηζρπξφο Very strong 
Σν δείγκα απαηηεί πνιιά θηππήκαηα απφ γεσινγηθφ 
ζθπξί γηα λα ζπάζεη 

100 – 250 

Δμαηξεηηθά 
ηζρπξφο 

Extremely 
strong 

Σν δείγκα κφλν απνθινηψλεηαη κεηά απφ θηππήκαηα 
κε γεσινγηθφ ζθπξί 

> 250 

ΖΜΔΗΧΖ Οξηζκέλνη εμαηξεηηθά αζζελείο βξάρνη ζπκπεξηθέξνληαη σο εδάθε θαη κπνξεί λα 
πεξηγξάθνληαη ζαλ εδάθε ζχκθσλα κε ηελ §13.3. 

ΖΜΔΗΧΖ ε πεξηπηψζεηο ζρεκαηηζκνχ ελαιιαγψλ πεηξσκάησλ δηαθνξεηηθήο αληνρήο, ζα δίδεηαη 
θαηά πεξίπησζε είηε εχξνο αληνρήο απφ ην αζζελέζηεξν πξνο ην ηζρπξφηεξν είηε δηαθνξεηηθή αληνρή γηα 
ην θάζε πέηξσκα. 

ΖΜΔΗΧΖ Να απνθεχγεηαη ε απφδνζε εχξνπο αληνρήο πνπ ππεξβαίλεη ηε κία ηάμε κεγέζνπο (π.ρ. 
πνιχ αζζελήο έσο κεηξίσο ηζρπξφο). 

ΖΜΔΗΧΖ Πξνζνρή: λα κελ ζπγρέεηαη ε αληνρή απηή, πνπ αθνξά ζε άξξεθην βξάρν, κε ηελ 
αληνρή ηεο βξαρφκαδαο πνπ ηνλ πεξηέρεη. Ζ αληνρή ηεο βξαρφκαδαο, ζα είλαη πξνθαλψο ρακειφηεξε ηεο 
ελ ιφγσ αληνρήο ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε θαη ζα πξνθχπηεη έκκεζα (π.ρ. απφ ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ 
θξηηεξίσλ αζηνρίαο). 

13.2.3 Γνκή πεηξώκαηνο 

Ζ δνκή (structure) ηνπ πεηξψκαηνο ζα πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
§6.3 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689. Παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηε δνκή ησλ 
πεηξσκάησλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 13.2. Γηα ηα επίπεδα δνκηθά ζηνηρεία, νη φξνη ηνπ 
Πίλαθα 13.2 ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο θαηά πεξίπησζε ηνπ 
πάρνπο ζηξψζεο ηνπ Πίλαθα 13.3 (π.ρ. πνιύ ιεπηνζηξσκαηώδεο) ή ηεο απφζηαζεο 
αζπλερεηψλ ηνπ Πίλαθα 13.6 (π.ρ. κε πνιύ ππθλή θνιίσζε). 
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Πίλαθαο 13.2 ― Παξαδείγκαηα όξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δνκή πεηξώκαηνο 

Ηδεκαηνγελή Μεηακνξθσκέλα Μαγκαηηθά 

Όξνο (gr – en) Όξνο (gr – en) Όξνο (gr – en) 

ηξσκαηψδεο – Bedded (βι. 
Πίλαθα B.3) 
Με ελζηξψζεηο – Interbedded 
Με ειαζκάησζε – Laminated 
Πηπρσκέλν – Folded  
πκπαγέο, άζηξσην – Massive 
Γηαβαζκηζκέλν – Graded 

Με ζρηζκφ – Cleaved 
Με θνιίσζε – Foliated 
Με ζρηζηφηεηα – Schistose 
Σαηλησηφ – Banded 
Με γξάκκσζε – Lineated 
Με γλεπζηαθή θνιίσζε – Gneissose 
Πηπρσκέλν – Folded 

πκπαγέο – Massive 
Με θνιίσζε ξνήο – Flow-
banded 
Πηπρσκέλν – Folded 
Με γξάκκσζε – Lineated 

Πίλαθαο 13.3 ― Όξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ην πάρνο ηεο ζηξώζεο 

Όξνο (gr) Όξνο (en) Απόζηαζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

Πνιχ παρπζηξσκαηψδεο Very thick bedded > 2 m 

Παρπζηξσκαηψδεο Thick bedded 0,6 m – 2 m 

Μεζνζηξσκαηψδεο Medium bedded 20 cm – 60 cm 

Λεπηνζηξσκαηψδεο Thin bedded 6 cm – 20 cm 

Πνιχ ιεπηνζηξσκαηψδεο Very thin bedded 2 cm – 6 cm 

Με παρηά ειαζκάησζε  Thickly laminated  6 mm – 20 mm 

Με ιεπηή ειαζκάησζε Thinly laminated < 6 mm 

ΖΜΔΗΧΖ Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πεηξψκαηνο είλαη δπλαηφ είηε λα απνηεινχλ είηε λα κελ 
απνηεινχλ αζπλέρεηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δνκηθά απηά ζηνηρεία απνηεινχλ αζπλέρεηεο, απηέο ζα 
πεξηγξάθνληαη θαη ζηηο αζπλέρεηεο ηεο βξαρφκαδαο (§13.2.10). Χο πξνο απηφ, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε 
κεηαμχ ηεο παξνχζαο θαη ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689: ζηελ παξνχζα ε δνκή ζεσξείηαη 
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πεηξψκαηνο θαη επηπξφζζεηα –ζηελ πεξίπησζε πνπ ην επίπεδν δνκηθφ ζηνηρείν είλαη 
αζπλέρεηα– ηεο βξαρφκαδαο, ελψ ζην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 14689 ε δνκή ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθφ 
κφλν ηεο βξαρφκαδαο. 

13.2.4 Υξώκα πεηξώκαηνο 

Σν ρξψκα ζα πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ §5.1 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 
EN ISO 14689, σο εμήο: ρξεζηκνπνηείηαη έλαο φξνο απφ θάζε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 13.4 νη 
νπνίνη ζπλδπάδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξψκαηνο. 

Πίλαθαο 13.4 ― Παξαδείγκαηα όξσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκό ηνπ ρξώκαηνο  

Φσηεηλόηεηα 
Απόρξσζε – δεπηεξεύσλ 

πξνζδηνξηζκόο 
Υξώκα – πξσηεύσλ 

πξνζδηνξηζκόο 

Όξνο (gr) Όξνο (en) Όξνο (gr) Όξνο (en) Όξνο (gr) Όξνο (en) 

Αλνηθηφ 
θνχξν 

Light 
Dark 

Ρνδν- 
Δξπζξν- 
Πνξηνθαιν-
Κηηξηλν- 
Καζηαλν- 
Πξαζηλν- 
Κπαλν- 
Σεθξν- 

Pinkish 
Reddish 
Orangish 
Yellowish 
Brownish 
Greenish 
Bluish 
Greyish 

Ρνδφρξσκν 
Δξπζξφ 
Πνξηνθαιί 
Κίηξηλν 
Γαιαθηφρξσκν 
Καζηαλφ 
Πξάζηλν 
Κπαλφ 
Λεπθφ 
Σεθξφ 
Μειαλφ 

Pink 
Red 
Orange 
Yellow 
Cream 
Brown 
Green 
Blue 
White 
Grey 
Black 

Δθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, νη ρξσκαηηθέο δηαθνξέο ζε έλα πέηξσκα κπνξεί λα 
ηνληζηνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ ρσξηζηά κε ρξήζε φξσλ φπσο θειίδεο, ζηίγκαηα, 
ξαβδώζεηο θιπ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ  Αλνηθηή θαζηαλέξπζξε, ζθνχξα θαζηαλή, θηηξηλνπξάζηλνο κε ηεθξφιεπθεο 
ξαβδψζεηο. 

Έλα ρξσκαηνιφγην κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν εηδηθά γηα λα παξέρεη ζπκβαηφηεηα κεηαμχ 
πεξηγξαθψλ απφ δηαθνξεηηθά άηνκα ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Οη 



 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-355/19  
(Α.. 82662) 

 

 ειίδα 83 απφ 122 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ είλαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν ή δίπια ζε παξάζπξν ζε 
θσηεηλφ, ζπλλεθηαζκέλν θαηξφ. 

13.2.5 Ηζηόο πεηξώκαηνο 

Ο ηζηφο (texture) ηνπ πεηξψκαηνο αλαθέξεηαη ζηνλ αιιεινζπζρεηηζκφ ησλ νξπθηψλ 
απφ ηα νπνία απνηειείηαη θαη ηα νπνία ελδέρεηαη λα πξνζδηνξίδνπλ πξνηηκεηέν 
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζα πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ §44.2.4 ηνπ 
πξνηχπνπ BS 5930. Ζ ζπλήζεο νξνινγία γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηζηνχ πεξηιακβάλεη 
ηνπο φξνπο: πνξθπξηηηθόο, θξπζηαιιηθόο, θξππηνθξπζηαιιηθόο, άκνξθνο, παιώδεο 
θιπ. 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ηνπ ηζηνχ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 
πεξηπηψζεηο θξπζηαιιηθψλ πεηξσκάησλ, ζηα νπνία ηα ηζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη εκθαλή ζε 
καθξνζθνπηθή θιίκαθα. 

ΖΜΔΗΧΖ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηζηνχ κπνξεί λα βξεζεί ζηα απνηειέζκαηα ησλ 
πεηξνγξαθηθψλ αλαιχζεσλ. 

13.2.6 Μέγεζνο θόθθσλ / νξπθηώλ πεηξώκαηνο 

Σν κέγεζνο ησλ θφθθσλ / νξπθηψλ ζα πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
§5.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689. 

Σν ελ ιφγσ κέγεζνο αθνξά ζην κέζν κέγεζνο ησλ θπξίσλ θφθθσλ / νξπθηψλ πνπ 
δνκνχλ ην πέηξσκα θαη απνηειεί βαζηθφ δηαγλσζηηθφ θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηνπ πεηξνγξαθηθνχ ηχπνπ π.ρ. ζηα ηδεκαηνγελή θαη καγκαηηθά πεηξψκαηα (Πίλαθαο 
Α.1 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689). πλήζσο αξθεί ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 
θφθθσλ / νξπθηψλ κε ην κάηη, κπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί κεγεζπληηθφο θαθφο γηα 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ιεπηφθνθθσλ θαη άκνξθσλ πεηξσκάησλ. Δίλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί 
μερσξηζηή πεξηγξαθή ηνπ κεγέζνπο ησλ θφθθσλ / νξπθηψλ θαη ηεο θχξηαο κάδαο 
(matrix) ηνπ πεηξψκαηνο. 

13.2.7 Απνζάζξσζε θαη εμαιινίσζε πεηξώκαηνο 

Ζ απνζάζξσζε / εμαιινίσζε ηνπ πεηξψκαηνο ζα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
§5.4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689. Σν απνηέιεζκα ηεο απνζάζξσζεο / 
εμαιινίσζεο ζα θαηαγξάθεηαη σο πξσηνγελέο ζηνηρείν πνπ αθνξά ζηνλ βαζκφ θαη ηελ 
εμάπισζε ηεο απνζάζξσζεο / εμαιινίσζεο ηνπ πεηξψκαηνο θαη ησλ ηπρφλ πξντφλησλ 
πνπ απνκέλνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία απνζάζξσζεο / εμαιινίσζεο. Οη ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ζηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σνλ βαζκφ θαη ηελ εμάπισζε αιιαγψλ ηνπ ρξψκαηνο ηνπ πεηξψκαηνο. 

 Σελ αξρηθή (πξσηνγελή) αληνρή ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε ηνπ πεηξψκαηνο 
(άξξεθηνπ βξάρνπ) θαη φπνηεο κεηαβνιέο απηήο ζρεηηδφκελεο κε ηελ απνζάζξσζε 
/ εμαιινίσζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ε απνζάζξσζε / εμαιινίσζε ηνπ πεηξψκαηνο 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη ηνπ Πίλαθα 13.5 ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 
επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί, φπσο π.ρ.: κεξηθώο απνρξσκαηηζκέλν, πιήξσο 
απνρξσκαηηζκέλν ή ειαθξώο απνρξσκαηηζκέλν. Οη ηξεηο ηειεπηαίνη φξνη κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ, φπσο π.ρ.: πιήξσο απνρξσκαηηζκέλν θαη ειαθξώο 
απνδνκεκέλν. 

Πίλαθαο 13.5 ― Όξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ απνζάζξσζε / εμαιινίσζε ησλ 
πεηξσκάησλ 

Όξνο (gr – en) Πεξηγξαθή 

Τγηέο – Fresh Γελ ππάξρεη νξαηή έλδεημε απνζάζξσζεο / εμαιινίσζεο ζην πέηξσκα. 
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Όξνο (gr – en) Πεξηγξαθή 

Απνρξσκαηηζκέλν – 
Discoloured 

Σν ρξψκα ηνπ πξσηνγελνχο πγηνχο πεηξψκαηνο έρεη κεηαβιεζεί σο 
απνηέιεζκα ηεο απνζάζξσζεο / εμαιινίσζεο. Καηαγξάθεηαη ν βαζκφο 
κεηαβνιήο ηνπ ρξψκαηνο ζε ζρέζε κε ην πγηέο πέηξσκα. Δάλ ε κεηαβνιή ηνπ 
ρξψκαηνο αθνξά ζπγθεθξηκέλα νξπθηά, απηφ θαηαγξάθεηαη. 

Απνδνκεκέλν – 
Disintegrated 

Σν πέηξσκα έρεη απνδνκεζεί ιφγσ θπζηθήο απνζάζξσζεο, θαζψο νη δεζκνί 
κεηαμχ ησλ θφθθσλ έρνπλ δηαζπαζηεί θαη ην πέηξσκα έρεη απνζαζξσζεί / 
εμαιινησζεί πξνο εδαθηθφ πιηθφ ρσξίο φκσο λα ραζεί ε αξρηθή ηνπ πθή. Σν 
πέηξσκα είλαη εχζξππην  αιιά ηα νξπθηνινγηθά ηνπ ζπζηαηηθά δελ έρνπλ 
απνζπληεζεί. 

Απνζπληηζεκέλν – 
Decomposed 

Σν πέηξσκα έρεη απνζαζξσζεί απφ ρεκηθή εμαιινίσζε ησλ νξπθηνινγηθψλ 
θφθθσλ πξνο εδαθηθφ πιηθφ ρσξίο φκσο λα ραζεί ε αξρηθή ηνπ πθή. Μέξνο ή ην 
ζχλνιν ησλ νξπθηνινγηθψλ ζπζηαηηθψλ έρεη απνζπληεζεί. 

13.2.8 Όλνκα ζρεκαηηζκνύ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζα πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεηξψκαηνο (ή ησλ πεηξσκάησλ), φπσο πξνέιεπζε 
(ηδεκαηνγελέο (θιαζηηθφ, ρεκηθφ, νξγαληθφ), καγκαηηθφ (πινπηψλην, εθαηζηεηαθφ) ή 
κεηακνξθσκέλν), δνκή, ηζηφο, νξπθηνινγηθή ζχζηαζε, κέγεζνο νξπθηψλ / θφθθσλ, 
χπαξμε θελψλ θιπ. ην Παξάξηεκα A ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689 δίλεηαη ν 
Πίλαθαο Α.1 κε ηελ πεξηγξαθή βαζηθψλ ηδεκαηνγελψλ, καγκαηηθψλ θαη 
κεηακνξθσκέλσλ πεηξσκάησλ. 

ηελ §13.5 παξαηίζεηαη ε νλνκαηνινγία ιηζνινγηθψλ (πεηξνγξαθηθψλ) ηχπσλ θαη 
ζρεκαηηζκψλ. 

13.2.9 Γεσινγηθή ελόηεηα 

Ζ γεσινγηθή ελφηεηα εθηηκάηαη θαηά ηελ θάζε 2 θαη νξηζηηθνπνηείηαη θαηά ηελ θάζε 4, 
νπφηε ζα θαηαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηα Γειηία Μαθξνζθνπηθήο Πεξηγξαθήο θαη ζηα 
Μεηξψα Γεσηξήζεσλ. Οη γεσινγηθέο ελφηεηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηνπο γεσινγηθνχο ράξηεο ηνπ ΗΓΜΔ. 

13.2.10 Αζπλέρεηεο 

Οη αζπλέρεηεο ζα πεξηγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ §6.4 ηνπ πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ EN ISO 14689. Αζπλέρεηα νξίδεηαη ε επηθάλεηα πνπ δηαπεξλά ην πέηξσκα θαη 
δηαθφπηεη ηελ ζπλέρεηά ηνπ θαη ε εθειθπζηηθή ή ε δηαηκεηηθή αληνρή εγθάξζηα ή θαηά 
κήθνο ηεο είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ άξξεθηνπ βξάρνπ. 

Θα πεξηγξάθνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη θαηά ζεηξά ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
αζπλερεηψλ: 

 Σχπνο αζπλερεηψλ ζε ζρέζε κε ηε γέλεζή ηνπο, σο εμήο: ζηξώζε (bedding plane), 
θνιίσζε (foliation), ζρηζηόηεηα (schistosity), δηάθιαζε (joint), ξήγκα (fault), 
επηθάλεηα δηάηκεζεο (shear), ζρηζκόο (cleavage), δηάξξεμε (fissure), πξνθιεζείζα 
δηάξξεμε (induced), θιπ. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο (orientation): κφλν ε θιίζε ηεο αζπλέρεηαο. 

 Απφζηαζε αζπλερεηψλ (spacing), νξνινγία ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 13.6. 

 Σξαρχηεηα (roughness) αζπλερεηψλ: Υξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη επίπεδε (planar), 
θπκαηνεηδήο (undulating) θαη θιηκαθσηή (stepped) ζε ζπλδπαζκφ κε φξνπο ηξαρεία 
(rough), νκαιή (smooth) θαη κε γξακκώζεηο νιίζζεζεο (striated, slickensided).  

 Άλνηγκα (aperture) αζπλερεηψλ κε βάζε ηνλ Πίλαθα 13.7. 

 Τιηθφ πιήξσζεο (infilling): ζα πεξηγξάθεηαη ην πιηθφ πιήξσζεο ηεο αζπλέρεηαο, 
π.ρ. εδαθηθφ πιηθφ, νξπθηά φπσο αζβεζηίηεο, ραιαδίαο, επίδνην, ρισξίηεο, 
αξγηιηθά νξπθηά, νμείδηα, πδξνμείδηα, θνλία (gouge) ή ιαηππνπαγέο (breccia) θιπ. 
Θα πεξηγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε θαη φπνπ είλαη ζρεηηθά, ε δηαηκεηηθή αληνρή θαη 
ε πηζαλφηεηα δηφγθσζεο (swelling) ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο. 
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Πίλαθαο 13.6 ― Όξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ απόζηαζε αζπλερεηώλ 

Όξνο (gr) Όξνο (en) Απόζηαζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

Δμαηξεηηθά ππθλή  Extremely close < 2 cm 

Πνιχ ππθλή Very close 2 cm – 6 cm 

Ππθλή Close 6 cm – 20 cm 

Μέζεο απφζηαζεο Medium 20 cm – 60 cm 

Αξαηή Wide 0,6 m – 2 m 

Πνιχ αξαηή Very wide > 2 m 

Πίλαθαο 13.7 ― Όξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ην άλνηγκα αζπλερεηώλ 

Όξνο (gr) Όξνο (en) Άλνηγκα 

Πνιχ ζηελέο Very tight < 0,1 mm 

ηελέο Tight 0,1 mm – 0,25 mm 

Μεξηθψο αλνηθηέο Partly open 0,25 mm – 0,5 mm 

Αλνηθηέο Open 0,5 mm – 2,5 mm 

Μεηξίσο επξείεο Moderately wide 2,5 mm – 10 mm 

Δπξείεο Wide 1 cm – 10 cm 

Πνιχ επξείεο Very wide 10 cm – 100 cm 

Δμαηξεηηθά επξείεο Extremely wide > 1 m 

Σα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζπλερεηψλ (εκκνλή (persistence), ξνή ππνγείνπ 
λεξνχ (seepage characteristics), αξηζκφο νκάδσλ αζπλερεηψλ (number of sets) θαη 
κέγεζνο ηεκαρψλ βξάρνπ (rock block size), §6.4.4, §6.4.5, §6.4.9 θαη §6.4.10 ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689) πεξηγξάθνληαη κφλν ζε εκθαλίζεηο βξαρφκαδαο θαη 
δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηγξαθνχλ ζε ππξήλεο γεσηξήζεσλ. 

13.2.11 Αλάθηεζε ππξήλα θαη θαηάζηαζε δηάξξεμεο 

Ζ θαηάζηαζε δηάξξεμεο ζα πεξηγξάθεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ §7 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689 (ρήκα 13.1). 

 TCR (total core recovery): Σν αζξνηζηηθφ κήθνο ππξελνιεςίαο (ζπκπαγνχο 
ππξήλα αιιά θαη κε αθέξαηνπ ππξήλα), εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 
κήθνπο δηαδξνκήο ηνπ ππξελνιήπηε. 

 SCR (solid core recovery): Σν αζξνηζηηθφ κήθνο ζπκπαγψλ θπιηλδξηθψλ ππξήλσλ 
(κε ηνπιάρηζηνλ κηα πιήξε δηάκεηξν), κεηξνχκελν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ 
ππξήλα, εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο δηαδξνκήο ηνπ 
ππξελνιήπηε. 

 RQD (rock quality designation): Σν αζξνηζηηθφ κήθνο ζπκπαγψλ θπιηλδξηθψλ 
ππξήλσλ (κε ηνπιάρηζηνλ κηα πιήξε δηάκεηξν) κε κήθνο κεηαμχ θπζηθψλ 
αζπλερεηψλ 100 mm ή κεγαιχηεξν, κεηξνχκελν θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ 
ππξήλα, εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο δηαδξνκήο ηνπ 
ππξελνιήπηε. 

 If (fracture index): Ζ απφζηαζε κεηαμχ θπζηθψλ αζπλερεηψλ θαηά κήθνο ηνπ άμνλα 
ηνπ ππξήλα ζε δψλεο κε νκνηφκνξθν ραξαθηήξα. Ο δείθηεο If δίλεηαη ζπλήζσο σο 
ειάρηζηε, κέζε θαη κέγηζηε ηηκή γηα ηελ θάζε δψλε. 

ΖΜΔΗΧΖ Ο ζπκπαγήο ππξήλαο έρεη πιήξε δηάκεηξν ε νπνία δελ δηαθφπηεηαη απφ αζπλέρεηεο, 
αιιά φρη απαξαίηεηα πιήξε πεξίκεηξν, θαη ην κήθνο ηνπ κεηξάηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ ππξήλα. 

ΖΜΔΗΧΖ Οη πξνθιεζείζεο δηαξξήμεηο δε ζα πξνζκεηξνχληαη ζην RQD θαη ζην SCR. 

ΖΜΔΗΧΖ Αλαθνξηθά κε ηνπο ζρεκαηηζκνχο ηνπ αιπηθνχ ππνβάζξνπ, RQD ζα δίδεηαη κφλν ζε 
ακηγείο βξάρνπο, ζε βξαρφκαδεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ θαη είλαη δπλαηφλ λα θαηαγξαθνχλ αζπλέρεηεο ή ζε 
βξαρφκαδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαηαθεξκαηηζκέλεο. Απνθεχγεηαη ε ρξήζε RQD ζε βξαρφκαδεο κε 
επηθξάηεζε δηαηκεκέλσλ – εδαθνπνηεκέλσλ πεηξσκάησλ φπσο π.ρ. ζε αξγηιηθνχο ζρίζηεο. 

ΖΜΔΗΧΖ ρεηηθψο κε Νενγελείο ή Σεηαξηνγελείο ζρεκαηηζκνχο, RQD ζα δίδεηαη κφλν ζε βξαρψδε 
πιηθά. 
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Δηθόλα 13.1 ― Δθαξκνγή όξσλ θαηάζηαζεο δηάξξεμεο ππξήλσλ βξάρνπ 

 

Τπόκλεκα Δηθόλαο 13.1: 

1. Πξνθιεζείζεο (induced) δηαξξήμεηο θαηά ηελ ππξελνιεςία 
2. Ππξήλαο κε ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε δηάκεηξν 
3. Ππξήλαο ρσξίο πιήξε δηάκεηξν 
4. Ππξήλαο κε ηνπιάρηζηνλ κία πιήξε δηάκεηξν 
5. Με αθέξαηνο ππξήλαο 
6. Υσξίο ππξελνιεςία 
7. πλνιηθφ κήθνο ππξελνιεςίαο (core run) 

13.2.12 Απνζάζξσζε βξαρόκαδαο 

Ζ απνζάζξσζε ηεο βξαρφκαδαο ζα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ §6.5 ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689. 

Ζ απνζάζξσζε ηεο βξαρφκαδαο ζα πεξηγξάθεηαη βάζεη ηεο θαηαλνκήο θαη πνζνηηθήο 
ζρέζεο κεηαμχ πγηνχο πεηξψκαηνο θαη απνρξσκαηηζκέλνπ, απνδνκεκέλνπ ή 
απνζπληεζεκέλνπ πεηξψκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνζάζξσζε ζε αζπλέρεηεο. Ζ 
δηαδηθαζία ηεο απνζάζξσζεο κεηαηξέπεη ηειηθά ην πέηξσκα ζε έδαθνο θαη επνκέλσο 
ε πεξηγξαθή ηεο απνζάζξσζεο ηεο βξαρφκαδαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηελ 
χπαξμε ζηελ βξαρφκαδα ηξηψλ «θάζεσλ»: βξάρνο, βξάρνο θαη έδαθνο, έδαθνο. 

Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο απνζάζξσζεο ηεο βξαρφκαδαο, ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε 
εμαβάζκηα θιίκαθα ηνπ Πίλαθα 13.8. 

Πίλαθαο 13.8 ― Κιίκαθα ζηαδίσλ απνζάζξσζεο βξαρόκαδαο 

Όξνο (gr – en) Πεξηγξαθή Βαζκνί 

Τγηήο – Fresh Γελ ππάξρεη νξαηή έλδεημε απνζάζξσζεο ζην πέηξσκα. 
Πηζαλφο ειαθξφο απνρξσκαηηζκφο ζηελ επηθάλεηα θχξησλ 
αζπλερεηψλ.  

0 

Διαθξά απνζαζξσκέλε – 
Slightly weathered 

Απνρξσκαηηζκφο ππνδεηθλχεη απνζάζξσζε ηνπ πεηξψκαηνο 
θαη ησλ αζπλερεηψλ. 

1 

Μεηξίσο απνζαζξσκέλε – 
Moderately weathered 

Ληγφηεξν απφ ην κηζφ πέηξσκα είλαη απνδνκεκέλν ή 
απνζπληηζέκελν. Τγηέο ή απνρξσκαηηζκέλν πέηξσκα 
εκθαλίδεηαη είηε σο ζπλερέο ηθξίσκα (framework) είηε σο 
απνκνλσκέλα ηεκάρε. 

2 
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Όξνο (gr – en) Πεξηγξαθή Βαζκνί 

Ηζρπξψο απνζαζξσκέλε – 
Highly weathered 

Πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ πέηξσκα είλαη απνδνκεκέλν ή 
απνζπληηζέκελν. Τγηέο ή απνρξσκαηηζκέλν πέηξσκα 
εκθαλίδεηαη είηε σο ζπλερέο ηθξίσκα (framework) είηε σο 
απνκνλσκέλα ηεκάρε. 

3 

Οινζρεξψο 
απνζαζξσκέλε – 
Completely weathered 

Όιν ην πέηξσκα είλαη απνδνκεκέλν ή απνζπληηζέκελν ζε 
έδαθνο. Ζ αξρηθή δνκή ηεο βξαρφκαδαο είλαη αθφκα ζε κεγάιν 
βαζκφ αλέπαθε. 

4 

Παξακέλνλ έδαθνο – 
Residual soil 

Όιν ην πέηξσκα έρεη κεηαηξαπεί ζε έδαθνο. Ζ δνκή ηεο 
βξαρφκαδαο θαη ν ηζηφο ηνπ πεηξψκαηνο έρνπλ θαηαζηξαθεί. 
Τπάξρεη κεγάιε κεηαβνιή ηνπ φγθνπ, αιιά ην έδαθνο δελ έρεη 
ππνζηεί ζεκαληηθή κεηαθνξά. 

5 

ΖΜΔΗΧΖ Ο Πίλαθαο 13.8 παξνπζηάδεη κία ηππηθή θιίκαθα απνζάζξσζεο ε νπνία κπνξεί λα κελ 
έρεη εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηχπνπο βξαρφκαδαο. Έλα γεληθφηεξν ζρήκα ηαμηλφκεζεο ηεο απνζάζξσζεο 
πεηξψκαηνο θαη βξαρφκαδαο δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689. 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ πεξηγξαθή ηεο απνζάζξσζεο / εμαιινίσζεο ζα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 
δεδνκέλνπ φηη απηή γίλεηαη ζε ππξήλεο γεσηξήζεσλ νη νπνίνη δελ είλαη θαη’ αλάγθε αληηπξνζσπεπηηθνί ηεο 
βξαρφκαδαο. 

13.2.13 Πξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά 

Αλαθέξνληαη ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία 1 έσο 8 
ηεο §13.2.1 (π.ρ. απνδφκεζε (degradation) ηνπ πεηξψκαηνο ζχκθσλα κε ηελ §5.6 ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689, πεξηερφκελν αλζξαθηθφ αζβέζηην γηα αλζξαθηθά 
πεηξψκαηα ζχκθσλα κε ηελ §5.5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14689) ή 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία 9 έσο 11 ηεο §13.2.1 θαη είλαη 
ζθφπηκν λα ηνληζζνχλ θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζρεκαηηζκνχ. 

ΖΜΔΗΧΖ ε πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο θνθθνκεηξηθψλ αλαιχζεσλ ζε εδαθνπνηεκέλεο δψλεο 
βξαρνκαδψλ, απηέο δελ ζα αλαθέξνληαη ζην πεδίν πεξηγξαθήο ηνπ ζρεκαηηζκνχ σο πξφζζεηα 
ραξαθηεξηζηηθά. Σα ζηνηρεία ηνπο ζα θαίλνληαη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ κεηξψνπ ηεο γεψηξεζεο. 

13.3 Σερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή εδαθηθώλ ζρεκαηηζκώλ 

13.3.1 Γεληθά 

Ζ πεξηγξαθή εδαθηθνχ ζρεκαηηζκνχ ζα αληηζηνηρεί ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ιηζνινγηθνχ 
ηχπνπ απφ ηνλ νπνίν απνηειείηαη. ε πεξίπησζε πνπ ν εδαθηθφο ζρεκαηηζκφο 
απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ιηζνινγηθνχο ηχπνπο, ε πεξηγξαθή ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε ησλ πεξηγξαθψλ ησλ ιηζνινγηθψλ ηχπσλ 
πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ. Ζ κέζνδνο ηεο ηερληθνγεσινγηθήο πεξηγξαθήο εδαθηθψλ 
ζρεκαηηζκψλ ζα αθνινπζεί επί ηεο αξρήο ηα πξφηππα ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1 θαη 2. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεκαηηζκνχ πνπ ζα εμεηάδνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη είλαη 
θαηά ζεηξά ηα αθφινπζα: 

1. πλεθηηθφηεηα ή ζρεηηθή ππθλφηεηα. 
2. Αζπλέρεηεο. 
3. ηξψζε. 
4. Υξψκα. 
5. Αληνρή ζπλεθηηθψλ εδαθψλ. 
6. Όλνκα ζρεκαηηζκνχ (κε θεθαιαία ην φλνκα ηεο βαζηθήο νκάδαο) θαη ζχκβνιν (ζε 

παξέλζεζε). 
7. Γεσινγηθή ελφηεηα (ζε παξέλζεζε, κε θεθαιαία). 
8. Μέγεζνο, ζρήκα θαη νξπθηνινγηθή ζχζηαζε αδξφθνθθσλ θιαζκάησλ. 
9. ρήκα θαη πεξηγξαθή πνιχ αδξφθνθθσλ θιαζκάησλ. 
10. Μέγηζην κέγεζνο πνιχ αδξφθνθθσλ θιαζκάησλ. 
11. Πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά. 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ (1) έσο (7) ζα γίλεηαη ζε κία πξφηαζε θαη ζα αθνινπζνχλ ηα 
ζηνηρεία (8) έσο (11) ζε κία ή πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο. Όζα ζηνηρεία απφ ηα αλσηέξσ δελ ραξαθηεξίδνπλ 
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ηνλ εδαθηθφ ζρεκαηηζκφ απαιείθνληαη. 

ΖΜΔΗΧΖ ε πεξίπησζε ελφο ζρεκαηηζκνχ πνπ απνηειείηαη απφ δηαδνρηθέο ελαιιαγέο 
δηαθνξεηηθψλ ιηζνινγηθψλ ηχπσλ, φηαλ απηνί είλαη δηαθξηηνί, ζα δίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ζρεκαηηζκνχ σο 
ζχλζεζε ησλ πεξηγξαθψλ ησλ δχν ιηζνινγηθψλ ηχπσλ, αζρέησο αλ ελνπνηνχληαη σο εληαίνο ζρεκαηηζκφο. 
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ελαιιαγέο είλαη θιίκαθαο ηέηνηαο πνπ δελ επηηξέπεη ηε δηαθξηηή πεξηγξαθή ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επί κέξνπο πεηξνγξαθηθψλ ηχπσλ, ε πεξηγξαθή ζα γίλεηαη εληαία. ρεηηθψο βιέπε 
θαη §7.3 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1. 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Μέηξηα ππθλή, αλνηθηή ηεθξνπξάζηλε, ειαθξψο αξγηιψδεο ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ 
επξείαο δηαβάζκηζεο κε ιίζνπο (grSa-w) (ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΔΗ ΠΟΣΑΜΟΥΔΗΜΑΡΗΔ ΑΠΟΘΔΔΗ). Άκκνο 
ιεπηφθνθθε ραιαδηαθή, ράιηθεο αδξνί θαη κέζνη, θαιά ζηξνγγπιεκέλνη, αζβεζηνιηζηθήο θαη ζρηζηνιηζηθήο 
ζχζηαζεο. Λίζνη θαιά ζηξνγγπιεκέλνη, κεηξίσο ηζρπξνχ, ξνδφηεθξνπ, πγηνχο ΑΒΔΣΟΛΗΘΟΤ. Dmax = 
120 mm. CU = 17 θαη CC = 0,2 (gap-graded). 

Παξαθάησ δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
εμεηάδνληαη. 

13.3.2 πλεθηηθόηεηα ή ζρεηηθή ππθλόηεηα 

Ζ ζπλεθηηθφηεηα ζα πξνζδηνξίδεηαη ζε ιεπηφθνθθα εδάθε κε καθξνζθνπηθή εθηίκεζε 
ζηελ θάζε 2 ζχκθσλα κε ηελ §6.1.6 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1, θαη θαηά 
ηελ θάζε 4 ζα δηνξζψλεηαη, εάλ απαηηείηαη, βάζεη εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 
(πξνζδηνξηζκφο δείθηε ζπλεθηηθφηεηαο IC = (wL - w) / lP), ζχκθσλα κε ηελ §5.5 ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-2. 

Ζ νξνινγία ζρεηηθά κε ηελ ζπλεθηηθφηεηα θαη ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ζπλεθηηθφηεηαο IC 
δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13.9. 

Πίλαθαο 13.9 ― Όξνη ζπλεθηηθόηεηαο ιεπηόθνθθσλ εδαθώλ 

πλεθηηθόηεηα  
(gr – en) 

Μαθξνζθνπηθή εθηίκεζε 
Γείθηεο 

ζπλεθηηθόηεηαο 
IC 

Πνιχ καιαθφ – 
Very soft 

Γάθηπιν κπνξεί λα εηζρσξήζεη έσο 25 mm. Δθξέεη αλάκεζα ζηα 
δάρηπια φηαλ ζπκπηέδεηαη ζην ρέξη. 

< 0,25 

Μαιαθφ – Soft Γάθηπιν κπνξεί λα εηζρσξήζεη έσο 10 mm. Πιάζεηαη κε ειαθξά 
πίεζε δαθηχισλ. 

0,25 – 0,50 

ηαζεξφ – Firm Ο αληίρεηξαο δηακνξθψλεη εχθνια απνηχπσκα. Γελ πιάζεηαη απφ 
ηα δάρηπια, αιιά ζηξίβεηαη ζην ρέξη ζε λήκαηα πάρνπο 3 mm 
ρσξίο λα ζπάεη ή λα ζξπκκαηίδεηαη. 

0,50 – 0,75 

ηηθξφ – Stiff Σν έδαθνο κπνξεί λα απιαθσζεί ειαθξψο απφ ηνλ αληίρεηξα. 
Όηαλ ζηξίβεηαη ζην ρέξη ζε λήκαηα πάρνπο 3mm ζπάεη ή 
ζξπκκαηίδεηαη, αιιά είλαη επαξθψο πγξφ ψζηε λα μαλαπιάζεηαη 
ζε ζβψιν. 

0,75 – 1,00 

Πνιχ ζηηθξφ – 
Very stiff 

Σν έδαθνο κπνξεί λα ραξαρζεί απφ ην λχρη ηνπ αληίρεηξα. Γελ 
κπνξεί λα πιαζηεί αιιά ζξπκκαηίδεηαη ππφ πίεζε. Πνιιά 
απνμεξακέλα εδάθε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή. 

> 1,00 

ΖΜΔΗΧΖ Οη αλσηέξσ ππνδηαηξέζεηο ηεο ζπλεθηηθφηεηαο κπνξεί λα είλαη πξνζεγγηζηηθέο, εηδηθά γηα 
ζπλεθηηθά πιηθά ρακειήο πιαζηηθφηεηαο (π.ρ. ηιχεο). 

Ζ ζρεηηθή ππθλφηεηα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ζε αδξφθνθθα εδάθε, απφ 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο (πξνζδηνξηζκφο δείθηε ππθλφηεηαο ID = (emax - e) / (emax - emin)), 
ζχκθσλα κε ηελ §5.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-2. Δπίζεο, ε ζρεηηθή 
ππθλφηεηα κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ επηηφπνπ δνθηκέο (π.ρ. Σππνπνηεκέλε Γνθηκή 
Γηείζδπζεο, SPT). ηνλ Πίλαθα 13.10 δίλεηαη ε νξνινγία ζρεηηθήο ππθλφηεηαο 
αδξφθνθθσλ εδαθψλ. 

Πίλαθαο 13.10 ― ρεηηθή ππθλόηεηα αδξόθνθθσλ εδαθώλ 

Όξνο (gr – en) 
Γείθηεο ππθλόηεηαο 
(density index) ID (%) 

(N1)60 
[1]

 

Πνιχ ραιαξφ – Very loose 0 – 15 0 – 3 

Υαιαξφ – Loose 15 – 35 3 – 8 
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Όξνο (gr – en) 
Γείθηεο ππθλόηεηαο 
(density index) ID (%) 

(N1)60 
[1]

 

Μέηξηα ππθλφ – Medium dense 35 – 65 8 – 25 

Ππθλφ – Dense 65 – 85 25 – 42 

Πνιχ ππθλφ – Very dense 85 – 100 42 – 58 

ΖΜΔΗΧΖ 1 Καλνληθνπνηεκέλνο αξηζκφο θξνχζεσλ (Ν1)60 γηα θαλνληθά ζηεξενπνηεκέλεο, θπζηθέο 
άκκνπο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ αξηζκνχ ησλ θξνχζεσλ βιέπε ΔΛΟΣ EN ISO 
22476-3. 

13.3.3 Αζπλέρεηεο 

Οη ηχπνη αζπλερεηψλ ζα πεξηγξάθνληαη σο εμήο: ξσγκή (fissure), επηθάλεηα δηάηκεζεο 
(shear plane), ξήγκα (fault), πξνθιεζείζα (induced) δηάξξεμε. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, 
ν φξνο δηεξξεγκέλν (fissured) δειψλεη φηη ην έδαθνο ζξαχεηαη θαηά κήθνο νιηζζεξψλ 
αζπλερεηψλ θαη ν φξνο δηαηκεκέλν (sheared) δειψλεη φηη ην έδαθνο ζξαχεηαη θαηά 
κήθνο επηθαλεηψλ δηάηκεζεο κε γξακκψζεηο νιίζζεζεο (slickensided shear planes). 

Σα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ αζπλερεηψλ ζα πεξηγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηελ §13.2.10. 

13.3.4 ηξώζε 

Ζ ζηξψζε ζα πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηελ §13.2.3. Σν πάρνο ηεο ζηξψζεο ζα 
πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 13.3. 

Ζ ζηξψζε κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο παξάιιειεο επηθάλεηεο (επίπεδε ζηξψζε) αιιά 
κπνξεί θαη λα εκθαλίδεηαη θαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο σο απνηέιεζκα ηδεκαηνγελψλ 
δηεξγαζηψλ, π.ρ. δηαζηαπξσκέλε ζηξώζε (cross-bedding), δηαβαζκηζκέλε ζηξώζε 
(graded bedding) θιπ. Ζ ζηξψζε κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα απνηειεί ή λα κελ 
απνηειεί αζπλέρεηα. 

13.3.5 Υξώκα 

Σν ρξψκα ζα πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηελ §13.2.4. Ζ πεξηγξαθή ηνπ ρξψκαηνο ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη ζε θξέζθηα ηνκή, θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ρξψκα ησλ 
εδαθψλ αιιάδεη γξήγνξα θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζηνλ αέξα. Δπίζεο ζα θαηαγξάθνληαη 
κεηαβνιέο ηνπ αξρηθνχ ρξψκαηνο ηνπ εδάθνπο ιφγσ νμεηδψζεσλ ή μήξαλζεο. 

13.3.6 Αληνρή ζπλεθηηθώλ εδαθώλ 

Ζ νξνινγία ζρεηηθά κε ηελ αζηξάγγηζηε δηαηκεηηθή αληνρή δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13.11. 

Πίλαθαο 13.11 ― Αζηξάγγηζηε δηαηκεηηθή αληνρή ιεπηόθνθθσλ εδαθώλ 

Αληνρή (gr – en) 
Αζηξάγγηζηε δηαηκεηηθή 

αληνρή Cu 
(kPa) 

Ηζνδύλακε κνλαμνληθή 
αληνρή qu 

(kN/m
2
) 

Δμαηξεηηθά ρακειή – Extremely low < 10 < 20 

Πνιχ ρακειή – Very low 10 – 20 20 – 40 

Υακειή – Low 20 – 40 40 – 80 

Μέηξηα – Medium 40 – 75 80 – 150 

Τςειή – High 75 – 150 150 – 300 

Πνιχ πςειή – Very high 150 – 300 300 – 600 

Δμαηξεηηθά πςειή – Extremely high > 300 > 600 

ΖΜΔΗΧΖ Τιηθά κε αζηξάγγηζηε δηαηκεηηθή αληνρή κεγαιχηεξε απφ 300 kPa κπνξεί λα 
ζπκπεξηθέξνληαη σο αζζελείο βξάρνη θαη κπνξνχλ λα πεξηγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηελ §13.2. 

13.3.7 Όλνκα ζρεκαηηζκνύ  

Αξρηθψο ηα εδαθηθά δείγκαηα ζα ηαμηλνκνχληαη ζε νκάδεο εδαθψλ ζχκθσλα κε ην 
Διιεληθό Σύζηεκα Ταμηλόκεζεο Δδαθώλ (Hellenic Soil Classification System) HSCS 
(Παξάξηεκα Ε). Σν φλνκα ηνπ ζρεκαηηζκνχ αληηζηνηρεί ζην φλνκα ηεο νκάδαο εδαθψλ 
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ζηελ νπνία ηαμηλνκείηαη ην εδαθηθφ δείγκα θαη θαηαγξάθεηαη σο εμήο: ην φλνκα ηεο 
βαζηθήο νκάδαο (§18.10.3) πνπ ηαμηλνκείηαη ην έδαθνο ζα γξάθεηαη κε θεθαιαία θαη 
φια ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά (δεπηεξεχνληα θιάζκαηα, ηξηηεχνληαη ζπζηαηηθά) ζα 
γξάθνληαη κε κηθξά γξάκκαηα. ην ηέινο ηνπ νλφκαηνο, θαηαγξάθεηαη ζε παξέλζεζε ην 
ζχκβνιν ηεο νκάδαο πνπ ηαμηλνκήζεθε ην έδαθνο. 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ειαθξψο αζβεζηηηηθή ραιηθψδεο ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ κε 
ιίγα νξγαληθά ((or)ClH). 

Καηά ηελ θάζε 2, ζα γίλεηαη καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ εδαθηθνχ ζρεκαηηζκνχ 
(πξνζδηνξηζκφο θαη πνζνζηηαία θαηά βάξνο εθηίκεζε ηνπ βαζηθνχ θαη ησλ 
δεπηεξεπφλησλ θιαζκάησλ, πξνζδηνξηζκφο ηπρφλ ηξηηεπφλησλ ζπζηαηηθψλ, 
πιαζηηθφηεηα ιεπηφθνθθσλ (εάλ εθαξκφδεηαη) θαη πξνζδηνξηζκφο νξγαληθψλ ή/θαη 
αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ (εάλ εθαξκφδεηαη), βιέπε ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1) θαη αθφινπζα 
εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηνπ HSCS (§18.10). ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζρεκαηηζκφο 
απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ιηζνινγηθνχο ηχπνπο, ε καθξνζθνπηθή 
εμέηαζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θαζέλα απφ ηνπο ιηζνινγηθνχο ηχπνπο ηνπ 
ζρεκαηηζκνχ θαη αθφινπζα ε νλνκαζία ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζα πξνθχπηεη, θαηά 
πεξίπησζε, απφ ηε ζχλζεζε ησλ νλνκάησλ ησλ επηκέξνπο ιηζνινγηθψλ ηχπσλ. 

Καηά ηελ θάζε 4, κεηά ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ θαηάηαμεο, ηα νλφκαηα ησλ ζρεκαηηζκψλ 
ζα δηνξζψλνληαη –εάλ απαηηείηαη– κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ απηψλ. 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ (π.ρ. γηα ρξήζε ζε έληππα 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο απνηειεζκάησλ θιπ) κπνξεί ζα 
αθνινπζεί ηα αλαθεξφκελα ζηελ §18.12. 

13.3.8 Γεσινγηθή ελόηεηα 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξηγξαθή ησλ βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ (§13.2.9). 

13.3.9 Μέγεζνο, ζρήκα θαη νξπθηνινγηθή ζύζηαζε αδξόθνθθσλ θιαζκάησλ 

Θα θαηαγξάθεηαη ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ ησλ ραιίθσλ θαη ηεο άκκνπ κε βάζε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ Πίλαθα 13.12 
(βιέπε θαη Πίλαθα 18.1). 

Πίλαθαο 13.12 ― Όξνη κεγέζνπο θόθθσλ αδξόθνθθσλ θιαζκάησλ 

Όξνο (gr) Όξνο (en) Μέγεζνο θόθθσλ (mm) 

Αδξνί ράιηθεο Coarse gravel > 20 θαη ≤ 63 

Μέζνη ράιηθεο Medium gravel > 6,3 θαη ≤ 20 

Λεπηνί ράιηθεο Fine gravel > 2 θαη ≤ 6,3 

Αδξφθνθθε άκκνο Coarse sand > 0,63 θαη ≤ 2 

Μεζφθνθθε άκκνο Medium sand > 0,2 θαη ≤ 0,63 

Λεπηφθνθθε άκκνο Fine sand > 0,063 θαη ≤ 0,2 

Σν ζρήκα ησλ θφθθσλ ζα πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηελ §6.1.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 
EN ISO 14688-1. Θα πεξηγξάθεηαη ην ζρήκα κφλν ησλ ραιίθσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη νη 
φξνη πνιύ γσληώδεηο (very angular), γσληώδεηο (angular), ππνγσληώδεηο (sub-angular), 
ππνζηξνγγπιεκέλνη (sub-rounded), ζηξνγγπιεκέλνη (rounded) θαη θαιά ζηξνγγπιεκέλνη 
(well rounded) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο θπβηθνί (cubic), επίπεδνη (flat ή tabular) θαη 
επηκήθεηο (elongated) θαζψο θαη ηξαρείο (rough) θαη ιείνη (smooth) (βιέπε θαη ζρήκα 17 
ηνπ πξνηχπνπ BS 5930). 

Ζ νξπθηνινγηθή ζύζηαζε ζα πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηελ §6.1.4 ηνπ πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1. Θα θαηαγξάθεηαη ην πέηξσκα πξνέιεπζεο ησλ ραιίθσλ 
(ράιηθεο αζβεζηόιηζνπ, γλεπζίνπ θιπ) ελψ γηα ηελ άκκν, εθ’ φζνλ είλαη δπλαηφ, ζα 
δίλνληαη ηα νξπθηά πξνέιεπζεο (άκκνο ραιαδηαθή, κνζρνβηηηθή θιπ). 
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13.3.10 ρήκα θαη πεξηγξαθή πνιύ αδξόθνθθσλ θιαζκάησλ 

Σν ζρήκα ησλ πνιχ αδξφθνθθσλ θιαζκάησλ (ιίζνη, νγθφιηζνη θαη κεγάινη νγθφιηζνη) 
πεξηγξάθεηαη ζχκθσλα κε ηελ §6.1.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1 (γηα 
νξνινγία βιέπε §13.3.9). Αθνινχζσο ζα θαηαγξάθεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ πεηξψκαηνο 
απφ ην νπνίν απνηεινχληαη ηα αδξφθνθθα θιάζκαηα, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 
ζηηο §13.2.2 έσο §13.2.8. 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ Λίζνη ζηξνγγπιεκέλνη, επηκήθεηο θαη ιείνη, κεηξίσο ηζρπξνχ, ζπκπαγνχο, ξνδφηεθξνπ,  
θξπζηαιιηθνχ, πγηνχο ΑΒΔΣΟΛΗΘΟΤ θαη κεηξίσο αζζελνχο, κε ζρηζηφηεηα, ηεθξνπξάζηλνπ, 
απνρξσκαηηζκέλνπ ΠΡΑΗΝΟΥΗΣΟΛΗΘΟΤ. 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ πεξίπησζε δεηγκαηνιεςίαο ζε εδάθε κε πνιχ αδξφθνθθα θιάζκαηα δελ είλαη εθ ησλ 
πξαγκάησλ αληηπξνζσπεπηηθή ηνπ εδάθνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαγξάθεηαη: «πνιύ αδξόθνθθν 
θιάζκα - κε αληηπξνζσπεπηηθή δεηγκαηνιεςία» θαη ζα αθνινπζεί ε ζέζε (βάζε) θαη ε πεξηγξαθή ησλ πνιχ 
αδξφθνθθσλ θιαζκάησλ σο αλσηέξσ. 

13.3.11 Μέγηζην κέγεζνο πνιύ αδξόθνθθσλ θιαζκάησλ 

ηελ πεξίπησζε χπαξμεο πνιχ αδξφθνθθσλ θιαζκάησλ, ζα θαηαγξάθεηαη ην κέγηζην 
κέγεζνο θφθθνπ Dmax. 

13.3.12 Πξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα θαηαγξάθνληαη νπνηαδήπνηε ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ εδαθηθνχ ζρεκαηηζκνχ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ §13.3.2 έσο §13.3.11 
θαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα πεξηιεθζνχλ ζηελ πεξηγξαθή π.ρ.: 

 ηδηαίηεξα καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά: χπαξμε αθαλφληζησλ ζπγθξηκάησλ 
αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ κεγέζνπο αδξφθνθθεο άκκνπ, δηαπνηηζκνί πδξνμεηδίσλ, 

 ε δηαβάζκηζε: ζηα αδξφθνθθα εδάθε κε ιεπηφθνθθν θιάζκα < 15 % ν ζπληειεζηήο 
νκνηνκνξθίαο (CU, §18.3.19) απνηειεί θξηηήξην ηαμηλφκεζεο ησλ αδξφθνθθσλ 
εδαθψλ (§18.10.4 θαη Πίλαθαο 18.3) νπφηε θαηαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ έληππν 
ηαμηλφκεζεο (Δηθφλα 18.4), κπνξεί φκσο λα θαηαγξάθεηαη ζην πεδίν πεξηγξαθήο 
σο πξφζζεην ζηνηρείν ν ζπληειεζηήο θακππιφηεηαο (CC, §18.3.18), 

 ν βαζκφο απνζχλζεζεο ζηελ ηχξθε (degree of decomposition of peat, βιέπε 
§6.1.10 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1), 

 ε επαηζζεζία (sensitivity) ζηα ιεπηφθνθθα εδάθε (§5.4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 
ISO 14688-2), 

 ην πνζνζηφ πγξαζίαο (w, §18.3.17), 

 ε μεξή ππθλφηεηα (γd), 

 ν δείθηεο ελεξγφηεηαο (IA) ζηα ιεπηφθνθθα εδάθε (§18.3.6), 

 ε νξπθηνινγηθή ζχζηαζε (κεηά ηελ εθηέιεζε νξπθηνινγηθψλ αλαιχζεσλ, Γ37 ηνπ 
Πίλαθα 8.1), 

 ν βαζκφο θνξεζκνχ (S), 

 ε δηαπεξαηφηεηα (k, §7.5.4), 

 ν δείθηεο ζπκπηεζηφηεηαο (Cc, §3.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-2), 

 δείθηεο δηφγθσζεο (Cs), 

 ε δπλεηηθή θαηάξξεπζε (collapse potential) ζε αζβεζηνχρνπο πεινχο. 

13.4 Δηδηθέο πεξηπηώζεηο θαη ηερλεηέο απνζέζεηο 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δεηγκαηνιεςία ζπλαληεζνχλ θελά, αγσγνί ή άιια 
αλζξσπνγελή πιηθά, απηά ζα πεξηγξάθνληαη σο ζρεκαηηζκνί θαη ζα ηαμηλνκνχληαη ζηε 
γεσινγηθή ελφηεηα «Σερλεηέο Απνζέζεηο». 

Ζ πεξηγξαθή αλζξσπνγελψλ πιηθψλ εληφο ησλ Σερλεηψλ Απνζέζεσλ  ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ §18.8 (βιέπε θαη §6.2.4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN 
ISO 14688-1). 
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13.5 Ολνκαζία θαη θσδηθνπνίεζε ιηζνινγηθώλ ηύπσλ θαη ηερληθνγεσινγηθώλ 
ζρεκαηηζκώλ 

13.5.1 Πεηξνγξαθηθνί ηύπνη θαη βξαρώδεηο ηερληθνγεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί 

Ζ νλνκαηνινγία ησλ πεηξνγξαθηθψλ ηχπσλ ησλ παξαθάησ πηλάθσλ έρεη ζθνπφ λα 
δηεπθνιχλεη ηνλ Γεσιφγν θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ ππξήλσλ γεσηξήζεσλ επηιέγνληαο, 
κε βάζε ηελ καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή πνπ πξαγκαηνπνηεί, θάπνηνλ απφ ηνπο 
πεηξνγξαθηθνχο ηχπνπο ησλ Πηλάθσλ 13.13 θαη 13.14. ηνπο πίλαθεο απηνχο 
πεξηιακβάλνληαη νη πεηξνγξαθηθνί ηχπνη πνπ πεξηγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο 
ππεδάθνπο ηεο ΑΜ. H νλνκαηνινγία ησλ Πηλάθσλ 13.13 θαη 13.14 δελ είλαη δεζκεπηηθή  
θαη δελ ππνρξεψλεη ηνλ Γεσιφγν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή 
λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην απφ ηα νλφκαηα απηά. 

ηνλ πίλαθα 13.13 δίλεηαη θαη ε θσδηθνπνίεζε ηνπ πεδίνπ AGS πνπ αθνξά ζηνλ 
πεηξνγξαθηθφ ηχπν γηα ρξήζε θαηά ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή αξρείσλ AGS 
(Παξάξηεκα Δ). 

Πίλαθαο 13.13 ― Πεηξνγξαθηθνί ηύπνη 

α/α Όξνο (gr) Όξνο (en) ROCK_DESC 

1 ΛΑΣΤΠΟΠΑΓΔ BRECCIA BREC 

2 Αζβεζηηηηθφ ΛΑΣΤΠΟΠΑΓΔ Calcareous BRECCIA BRECCC 

3 ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΔ CONGLOMERATE CONG 

4 Αζβεζηηηηθφ ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΔ Calcareous CONGLOMERATE CONGCA 

5 ΦΖΦΗΓΟΠΑΓΔ GRIT GRIT 

6 ΦΑΜΜΗΣΖ SANDSTONE SDST 

7 Αζβεζηηηηθφο ΦΑΜΜΗΣΖ  Calcareous SANDSTONE SDSTCA 

8 ΗΛΤΟΛΗΘΟ SILTSTONE SLST 

9 Αζβεζηηηηθφο ΗΛΤΟΛΗΘΟ Calcareous SILTSTONE SLSTCA 

10 Υαιηθψδεο ΗΛΤΟΛΗΘΟ Gravelly SILTSTONE SLSTGR 

11 ΑΡΓΗΛΟΛΗΘΟ CLAYSTONE CST 

12 Αζβεζηηηηθφο ΑΡΓΗΛΟΛΗΘΟ Calcareous CLAYSTONE CSTCA 

13 Υαιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟΛΗΘΟ Gravelly CLAYSTONE CSTGR 

14 ΜΑΡΓΑ MARL MRL 

15 Αζβεζηηηηθή ΜΑΡΓΑ Calcareous MARL MRLCA 

16 ΜΑΡΓΑΨΚΟ ΑΒΔΣΟΛΗΘΟ MARLY LIMESTONE MRLMST 

17 Λεπηνζηξσκαηψδεο ΜΑΡΓΑΨΚΟ 
ΑΒΔΣΟΛΗΘΟ 

Thin-bedded MARLY 
LIMESTONE  

MRLMSTTB 

18 Δλδνιαηππνπαγήο ΜΑΡΓΑΨΚΟ 
ΑΒΔΣΟΛΗΘΟ 

Intraclastic MARLY 
LIMESTONE 

MRLMSTBR 

19 Καξζηηθφο ΜΑΡΓΑΨΚΟ 
ΑΒΔΣΟΛΗΘΟ 

Karstic MARLY LIMESTONE MRLMSTCR 

20 ΑΒΔΣΟΛΗΘΟ LIMESTONE LMST 

21 Δλδνιαηππνπαγήο ΑΒΔΣΟΛΗΘΟ Intraclastic LIMESTONE LMSTBR 

22 Καξζηηθφο ΑΒΔΣΟΛΗΘΟ Karstic LIMESTONE LMSTCR 

23 ΓΟΛΟΜΗΣΖ DOLOMITE DL 

24 ΜΔΣΑΦΑΜΜΗΣΖ METASANDSTONE MSDST 

25 Αζβεζηηηηθφο ΜΔΣΑΦΑΜΜΗΣΖ Calcareous METASANDSTONE MSDSTCA 

26 ΜΔΣΑΨΛΤΟΛΗΘΟ METASILTSTONE MSLST 

27 Αζβεζηηηηθφο ΜΔΣΑΨΛΤΟΛΗΘΟ Calcareous METASILTSTONE MSLSTCA 

28 ΑΡΓΗΛΗΚΟ ΥΗΣΖ SHALE SHALE 

29 ΦΤΛΛΗΣΖ PHYLLITE PHYL 

30 Αζβεζηηηηθφο ΦΤΛΛΗΣΖ Calcareous PHYLLITE PHYLCA 

31 Υισξηηηθφο ΥΗΣΟΛΗΘΟ Chlorite SCHIST SCHCL 

32 Υισξηηηθφο ραιαδηαθφο ΥΗΣΟΛΗΘΟ Chlorite quartzitic SCHIST SCHCLQ 

33 Υισξηηηθφο επηδνηηηηθφο ΥΗΣΟΛΗΘΟ  Chlorite epidote SCHIST SCHCLE 
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α/α Όξνο (gr) Όξνο (en) ROCK_DESC 

34 Αζβεζηηηηθφο ΥΗΣΟΛΗΘΟ Calcareous SCHIST SCHCA 

35 Αζβεζηηηηθφο ρισξηηηθφο ΥΗΣΟΛΗΘΟ Calcareous chlorite SCHIST SCHCACL 

36 Μαξκαξπγηαθφο ραιαδηαθφο 
ΥΗΣΟΛΗΘΟ 

Mica quartzitic SCHIST SCHMQ 

37 ΔΡΠΔΝΣΗΝΗΣΖ SERPENTINITE SEPITE 

ηελ πεξίπησζε εηεξνγελνχο βξαρψδνπο ζρεκαηηζκνχ, ε νλνκαζία πξνθχπηεη απφ 
ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ πεηξνγξαθηθψλ 
ηχπσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 13.14. ηνλ Πίλαθα 13.14 δίλεηαη θαη ε 
θσδηθνπνίεζε ηνπ πεδίνπ AGS πνπ αθνξά ζηνλ ηερληθνγεσινγηθφ ζρεκαηηζκφ γηα 
ρξήζε θαηά ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή αξρείσλ AGS (Παξάξηεκα Δ). 

Πίλαθαο 13.14 ― Ολνκαζία εηεξνγελνύο βξαρώδνπο ζρεκαηηζκνύ 

Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 
(%) θύξηνπ 

πεηξνγξαθηθνύ ηύπνπ 
(Α) 

Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 
(%) δεπηεξεύνληνο 

πεηξνγξαθηθνύ ηύπνπ 
(Β) 

Ολνκαζία ζρεκαηηζκνύ GEOL_LEG 

90 10 
Α κε αξαηέο ελζηξψζεηο Β 

[1]
 

Α κε ιεπηέο ελζηξψζεηο Β 
[1]

 
A9B1 

70 30 Α κε ελζηξψζεηο Β A7B3 

50 50 Δλαιιαγέο Α θαη Β A5B5 

ΖΜΔΗΧΖ 1 Αλαιφγσο ηεο δνκήο ηνπ ζρεκαηηζκνχ. 

13.5.2 Δδαθηθνί ιηζνινγηθνί ηύπνη θαη ηερληθνγεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί 

Ζ νλνκαηνινγία ησλ εδαθηθψλ ιηζνινγηθψλ ηχπσλ (Πίλαθαο 13.15) ηαπηίδεηαη κε ηελ 
νλνκαζία ησλ βαζηθψλ νκάδσλ εδαθψλ ηεο ηαμηλφκεζεο εδαθψλ HSCS (Πίλαθαο 
18.2). 

Πίλαθαο 13.15 ― Δδαθηθνί ιηζνινγηθνί ηύπνη 

α/α Όξνο (gr) Όξνο (en) ROCK_DESC 

1 ΥΑΛΗΚΔ GRAVEL GR 

2 ΑΜΜΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ SANDY GRAVEL GRSA 

3 ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ GRAVELLY SAND SAGR 

4 ΑΜΜΟ SAND SA 

5 ΗΛΤΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ SILTY GRAVEL GRSI 

6 ΑΡΓΗΛΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ CLAYEY GRAVEL GRCL 

7 ΗΛΤΧΓΖ ΑΜΜΟ SILTY SAND SASI 

8 ΑΡΓΗΛΧΓΖ ΑΜΜΟ CLAYEY SAND SACL 

9 ΗΛΤ SILT SIL 

10 ΗΛΤ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ MEDIUM PLASTICITY SILT SIM 

11 ΗΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ HIGH PLASTICITY SILT SIH 

12 ΗΛΤ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ VERY HIGH PLASTICITY SILT SIV 

13 ΑΡΓΗΛΟ ΥΑΜΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ LOW PLASTICITY CLAY CLL 

14 ΑΡΓΗΛΟ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ MEDIUM PLASTICITY CLAY CLM 

15 ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ HIGH PLASTICITY CLAY CLH 

16 ΑΡΓΗΛΟ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ 
ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

VERY HIGH PLASTICITY CLAY CLV 

ηελ πεξίπησζε εηεξνγελνχο εδαθηθνχ ζρεκαηηζκνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
νλνκαηνινγία ηνπ Πίλαθα 13.14. 
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13.6 Ολνκαζία εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ ζρεκαηηζκώλ 

ηνλ Πίλαθα B.16 δίλνληαη νλνκαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πιηθψλ καδί 
κε ηελ αληίζηνηρα θσδηθνπνίεζε ηνπ πεδίνπ AGS γηα ρξήζε θαηά ηελ ειεθηξνληθή 
απνζηνιή αξρείσλ AGS (Παξάξηεκα Δ). 

Πίλαθαο 13.16 ― Δηδηθέο πεξηπηώζεηο ηερληθνγεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ 

α/α Όξνο (gr) Όξνο (en) GEOL_LEG 

1 ΑΦΑΛΣΟ ASPHALT ASPHALT 

2 ΠΛΑΚΔ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ PAVEMENT PAVE 

3 ΚΤΡΟΓΔΜΑ CONCRETE CONCR 

4 ΜΑΝΓΤΑ ΑΠΟΑΘΡΧΖ WEATHERING MANTLE WRMATL 

5 ΕΧΝΖ ΓΗΑΣΜΖΖ SHEAR ZONE SHEAR 

6 ΚΑΣΑΚΛΑΗΣΖ CATACLASITE CATACLASITE 

7 ΔΓΑΦΗΚΑ ΤΛΗΚΑ (αδηαίξεηα) SOIL MATERIALS (undifferentiated) FILL 

8 ΚΔΝΟ VOID VOID 

9 Καξζηηθφ ΚΔΝΟ Karstic VOID CRVOID 

10 ΚΑΡΣ ΠΛΖΡΧΜΔΝΟ FILLED CARSTIC VOID CRFILL 

11 ΥΑΛΑΕΗΑ QUARTZ QUARTZ 

12 ΑΒΔΣΗΣΖ CALCITE CALCITE 
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14 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Σαμηλνκήζεηο βξαρόκαδαο 

14.1 Γεληθά 

Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ηαμηλφκεζε βξαρφκαδαο ην ζχζηεκα ηνπ 
Γεσινγηθνχ Γείθηε Αληνρήο (GSI) θαη (εθ’ φζνλ ην θξίλεη απαξαίηεην) φπνην άιιν 
ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο βξαρφκαδαο επηζπκεί. 

Ζ νξζή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο βξαρφκαδαο ζε ππξήλεο γεσηξήζεσλ 
πξνυπνζέηεη δεηγκαηνιεςία θαηεγνξίαο Α, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §6.7.2. 
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο βξαρφκαδαο ζε ππξήλεο 
κε δηαηαξαγκέλε δνκή (δεηγκαηνιεςία θαηεγνξίαο Β) ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππάξρεη αλαπφθεπθηα απμεκέλε αβεβαηφηεηα 
φζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δνκή ηεο 
βξαρφκαδαο (δνκή βξαρφκαδαο θαη θαηάζηαζε αζπλερεηψλ γηα ην GSI, RQD, Jspacing 
θαη Jcondition γηα ην MR). Χο εθ ηνχηνπ, ν Τπεχζπλνο Σερληθνγεσινγηθψλ Πεξηγξαθψλ 
πνπ εθηειεί ηελ ηαμηλφκεζε βξαρφκαδαο ζα απνθαζίζεη γηα ην κέγεζνο ηεο 
αβεβαηφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη κε βάζε ηελ θαηάζηαζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη 
αθφινπζα, θαηά πεξίπησζε, ζα εθαξκφζεη ηελ ηαμηλφκεζε βξαρφκαδαο κε πξνζνρή ή 
ζα δειψζεη φηη δελ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο. 

14.2 Γεσινγηθόο Γείθηεο Αληνρήο (Geological Strength Index) - GSI 

14.2.1 Γεληθά 

Ο Γεσινγηθφο Γείθηεο Αληνρήο (GSI) βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ πεηξνγξαθηθνχ 
ηχπνπ, ηεο δνκήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ αζπλερεηψλ ηεο βξαρφκαδαο. Ζ παξνχζα 
παξάγξαθνο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ GSI ηφζν θαηά ηελ πεξηγξαθή ππξήλσλ 
γεσηξήζεσλ φζν θαη ζηα κέησπα εθζθαθψλ ηνπ Έξγνπ (κέησπα ζεξάγγσλ, πξαλή 
εθζθαθψλ θαη νξπγκάησλ θιπ). 

14.2.2 Δθαξκνγή Γεσινγηθνύ Γείθηε Αληνρήο 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεσινγηθνχ Γείθηε Αληνρήο πξνηείλεηαη ε αθφινπζε 
βηβιηνγξαθία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο δεδνκέλσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ GSI ζε ηερληθά έξγα, νη πην πξφζθαηεο εξγαζίεο 
είλαη επηθαηξνπνηεκέλεο κε βάζε ηελ ζρεηηθή εκπεηξία θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ 
κεγαιχηεξε βαξχηεηα. 

1. Marinos P., Marinos V., Hoek E., 2007. Geological Strength Index (GSI). A 
characterization tool for assessing engineering properties for rock masses, In: 
Proceedings of the Rock Mass Classification Workshop, publ: Department of Earth 
and Human Services, NIOS, Information IC9498, Information circular 2007, 
Vancouver 

2. Marinos V, Marinos P, Hoek E., 2005. The geological Strength index: applications 
and limitations. Bull. Eng. Geol. Environ., 64:55-65 

3. Μαξίλνο Β., Μαξίλνο Π., Hoek E., 2004. Γεσινγηθόο Γείθηεο Αληνρήο GSI. 
Δθαξκνγή, ζπζηάζεηο, πεξηνξηζκνί θαη πεδία κεηαβνιώλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ 
πεηξώκαηνο. Γειηίν Διιεληθήο Γεσινγηθήο Δηαηξίαο XXXVI. Πξαθηηθά 10νπ 
Γηεζλνχο πλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε 2004 

4. Marinos P, Hoek E., 2001. Estimating the geotechnical properties of 
heterogeneous rock masses such as flysch. Bull. Eng. Geol. Environ. 60:82–92 

5. Marinos P, Hoek E., 2000. GSI: a geologically friendly tool for rock mass strength 
estimation. In: Proceedings of the GeoEng2000 at the international conference on 
geotechnical and geological engineering, Melbourne, Technomic publishers, 
Lancaster, 1422–1446 

6. Hoek E, Marinos P, Benissi M., 1998. Applicability of the geological strength index 
(GSI) classification for weak and sheared rock masses - the case of the Athens 
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schist formation. Bull. Eng. Geol. Environ. 57(2):151–160 

14.2.3 πζηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεσινγηθνύ Γείθηε Αληνρήο 

χκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ παξαηίζεηαη αλσηέξσ, 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεσινγηθνχ Γείθηε 
Αληνρήο ζηα αθφινπζα: 

 Δθαξκνγή ηνπ GSI ζε ππξήλεο γεσηξήζεσλ: Καηά ηελ ηερληθνγεσινγηθή 
πεξηγξαθή ππξήλσλ γεσηξήζεσλ ε ζεκεηαθή πιεξνθνξία ηεο γεψηξεζεο πξέπεη 
λα πξνεθβάιιεηαη ζηελ θιίκαθα ηνπ Έξγνπ ψζηε λα γίλεηαη νξζφηεξε αμηνιφγεζε 
ηεο ηηκήο ηνπ GSI ηεο βξαρφκαδαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
ζπλαμηνιφγεζε θαη γεηηνληθψλ γεσηξήζεσλ ψζηε λα θαηαλνείηαη ε δνκή ηεο 
βξαρφκαδαο ζηελ θιίκαθα ηνπ Έξγνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
απφδνζε ηηκψλ GSI ζε ηκήκαηα ππξήλα κηθξφηεξα ηνπ ελφο κέηξνπ, αιιά λα 
πξνηηκάηαη ε εθαξκνγή ηνπ GSI ζε κήθε θαηά ην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ 
γεσπιηθνχ ζε θιίκαθα έξγνπ. Γεληθψο είλαη αζθαιέο λα απνδίδνληαη ηηκέο GSI ζε 
δηαθξηηνχο ζρεκαηηζκνχο φπσο απηνί έρνπλ πεξηγξαθεί. εκεηψλεηαη φηη ην GSI 
απφ κφλν ηνπ απνηειεί θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ζρεκαηηζκψλ θαζψο δηαθνξεηηθέο 
ηηκέο GSI πξνθαλψο νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθή δνκή ή θαηάζηαζε αζπλερεηψλ θαη 
ζπλεπψο παξαπέκπνπλ ζε δηαθνξεηηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπνκέλσο νη 
ζρεκαηηζκνί ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη GSI ζα πξέπεη γεληθά λα ζπκπίπηνπλ κε ηνπο 
ζρεκαηηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή. 

 Δθαξκνγή ηνπ GSI ζε εηεξνγελείο βξαρφκαδεο: Χο εηεξνγελείο βξαρφκαδεο 
νξίδνληαη απηέο ζηηο νπνίεο ελαιιάζζνληαη δηαθνξεηηθνί πεηξνγξαθηθνί ηχπνη κε 
ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα κεραληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηηο βξαρφκαδεο απηέο 
ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ δηαγξάκκαηνο (Γείθηεο Γεσινγηθήο Αληνρήο 
(GSI) ζε εηεξνγελείο βξαρφκαδεο φπσο ν θιχζρεο, Β. Μαξίλνο, 2007). ε θάζε 
πεξίπησζε, δελ απνθιείεηαη ε εθαξκνγή θαη ηνπ «θιαζζηθνχ» δηαγξάκκαηνο GSI 
(Γείθηεο Γεσινγηθήο Αληνρήο γηα δηαθιαζκέλεο βξαρφκαδεο, Hoek & Marinos, 
2000) αλαιφγσο θαη ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο ηνπ πεξηγξάθνληνο. ηε δεχηεξε 
πεξίπησζε, ν ιηγφηεξν ηθαλφο πεηξνγξαθηθφο ηχπνο ηεο εηεξνγελνχο βξαρφκαδαο 
ζα πξνζνκνηψλεηαη σο πιηθφ πιήξσζεο αζπλέρεηαο θαη ζπλεπψο ε θαηάζηαζε 
αζπλερεηψλ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ πησρήο (poor) θαη πνιχ πησρήο (very 
poor) ή, νξηαθά, κέηξηαο (fair) αλαιφγσο θαη ηνπ είδνπο ηνπ ιηγφηεξν ηθαλνχ 
πεηξνγξαθηθνχ ηχπνπ, ηνπ πάρνπο ζηξψζεο ηνπ, αιιά θαη ηνπ βαζκνχ 
ηεθηνληζκνχ ηνπ. 

 Δθαξκνγή ηνπ GSI ζε βξαρφκαδεο κε ιίγεο θαη αξαηέο αζπλέρεηεο (ζπλήζσο 
πξφζθαηεο γεσινγηθήο ειηθίαο βξαρφκαδεο): Ζ ρξήζε ηνπ GSI ζε βξαρφκαδεο κε 
ιίγεο θαη αξαηέο αζπλέρεηεο, ε επίδξαζε ησλ νπνίσλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο σο 
πξνο ηελ παξακφξθσζε είλαη ακειεηέα ζε θιίκαθα έξγνπ, ζα πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα δνθίκηα άξξεθηνπ βξάρνπ είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθά ηεο βξαρφκαδαο θαη επνκέλσο ν πξνζδηνξηζκφο παξακέηξσλ 
αληνρήο θαη παξακνξθσζηκφηεηαο κπνξεί λα γίλεη άκεζα απφ εξγαζηεξηαθέο 
δνθηκέο ζε δνθίκηα άξξεθηνπ βξάρνπ. 

 ηελ εθαξκνγή ηνπ GSI δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε αληνρή ηνπ άξξεθηνπ βξάρνπ, 
θαζψο απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη σο απηφλνκε παξάκεηξνο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
θξηηεξίνπ ζξαχζεο Hoek-Brown. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν γεσιφγνο πνπ 
εθαξκφδεη ην GSI πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο θαη λα κελ ζπγρέεη ηελ 
έλλνηα ηεο δνκήο ηεο βξαρφκαδαο κε ηελ αληνρή άξξεθηνπ βξάρνπ. Έηζη, 
βξαρφκαδεο κε πνιχ αζζελή έσο αζζελή άξξεθην βξάρν (π.ρ. κεηατιπφιηζνο) 
ιακβάλνπλ ηηκέο GSI ζε φιν ην θάζκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα αληίζηνηρα 
δηαγξάκκαηα, αλαιφγσο θπζηθά κε ηελ δνκή θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αζπλερεηψλ 
ηνπο, θαη φρη θαη’ αλάγθε ρακειέο ηηκέο. 

Αθνινχζσο παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα GSI ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 
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βξαρφκαδεο πνπ αλακέλεηαη λα ζπλαληεζνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. 

14.2.4 Γείθηεο Γεσινγηθήο Αληνρήο (GSI) γηα δηαθιαζκέλεο βξαρόκαδεο (Hoek and 
Marinos, 2000) 
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14.2.5 Γείθηεο Γεσινγηθήο Αληνρήο (GSI) ζε εηεξνγελείο βξαρόκαδεο (θιύζρεο) (Β. 
Μαξίλνο, 2007) 
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14.3 Βαζκνλόκεζε Μάδαο (Mass Rating) - MR 

14.3.1 Γεληθά 

Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο βξαρφκαδαο MR (βαζκνλφκεζε κάδαο), βαζίδεηαη ζηελ 
θαηαγξαθή θξίζηκσλ γεσινγηθψλ θαη γεσηερληθψλ παξακέηξσλ ηεο βξαρφκαδαο. Ζ 
παξνχζα παξάγξαθνο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ MR θαηά ηελ πεξηγξαθή ππξήλσλ 
γεσηξήζεσλ. 

14.3.2 Βάζε πζηήκαηνο MR 

Σν ζχζηεκα MR βαζίδεηαη ζην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο RMR (Βαζκνλφκεζεο 
Βξαρφκαδαο, Bieniawski [1] & [2]), θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηα 
γεσηερληθά θαη γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αζελατθνχ ρηζηφιηζνπ. 

Καηά ηελ πξνζαξκνγή πνπ είρε ζπδεηεζεί θαη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηεο ΑΜ θαη ηνπ Γξ. 
Brian Hawkins ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Bristol ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζπκβνχινπ ηεο 
Κνηλνπξαμίαο ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ ΜΔΣΡΟ ην 1994, ειήθζε ππφςε ε εκπεηξία πνπ είρε 
απνθηεζεί έσο ηφηε, θαζψο θαη ηα πνιχ ρακειά επίπεδα αληνρήο, ν έληνλνο 
ηεθηνληζκφο, ν ρακειφο βαζκφο κεηακφξθσζεο θαη ν βαζκφο απνζάζξσζεο ζε 
ηκήκαηα ηνπ Αζελατθνχ ρηζηφιηζνπ. 

Σν ελ ιφγσ ζχζηεκα εζηηάδεη ζε πεξαηηέξσ ιεπηνκεξή ππνδηαίξεζε ησλ ηηκψλ RQD 
θαη ησλ Απνζηάζεσλ κεηαμχ Αζπλερεηψλ (Jspacing) θάησ απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 
θαηψηεξνπ νξίνπ θαηά Bieniawski [1]. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ζχζηεκα MR αλαγλσξίδεη 
ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηαθξηηνπνίεζε ζηηο θαηεγνξίεο βξαρφκαδαο πησρήο θαη 
πνιχ πησρήο πνηφηεηαο (RMR - Καηεγνξίεο IV & V) πνπ είλαη ζπρλά απαληψκελεο 
ζηελ Αζήλα ζηα επίπεδα ησλ ρακειφηεξσλ νξηαθψλ ηηκψλ RMR. Ζ αλάγθε απηή 
πξνθχπηεη απφ ηε θχζε νξηζκέλσλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ Αζελατθνχ ρηζηφιηζνπ πνπ 
παξνπζηάδνπλ πνιιέο ππθλέο ελζηξψζεηο ιεπηνχ έσο πνιχ ιεπηνχ κεηαςακκίηε θαη 
ιείσλ θπιινπνηεκέλσλ κεηατιπνιίζσλ θαη αξγηιηθψλ ζρηζηψλ ή/θαη ηδηαίηεξα έληνλα 
δηαηκεκέλεο θαη ξεγκαησκέλεο πηπρσκέλεο ζηξψζεηο, κε αζπλέρεηεο πνπ έρνπλ 
πιεξσζεί κε αξγηιηθά πιηθά ηξηβήο ή/θαη έληνλα απνζαζξσκέλεο θαη ηζρπξά 
ηεθηνληζκέλεο ζηξψζεηο. 

14.3.3 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο MR 

14.3.3.1 Γεληθά 

Οη αθφινπζεο έμη παξάκεηξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε βξαρφκαδαο 
κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο MR: 

1. Μνλναμνληθή αληνρή ζε ζιίςε ηνπ άξξεθηνπ βξάρνπ 
2. Γείθηεο πνηφηεηαο βξάρνπ (RQD) 
3. Απνζηάζεηο κεηαμχ αζπλερεηψλ 
4. Καηάζηαζε αζπλερεηψλ 
5. πλζήθεο ππνγείσλ πδάησλ 
6. Πξνζαλαηνιηζκφο αζπλερεηψλ 

Όπσο θαη ζην ζχζηεκα RMR, ε βξαρφκαδα κπνξεί λα δηαηξεζεί, εάλ θξίλεηαη 
απαξαίηεην, ζε ηκήκαηα κε ηξφπν ψζηε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη πεξηζζφηεξν 
ή ιηγφηεξν νκνηφκνξθα ζε θάζε ηκήκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηερληθνγεσινγηθή 
πεξηγξαθή. 

14.3.3.2 Μνλναμνληθή Αληνρή ζε Θιίςε ηνπ Άξξεθηνπ Βξάρνπ 

Ζ κνλναμνληθή αληνρή ζε ζιίςε (UCS) ηνπ άξξεθηνπ βξάρνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ 
εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. Ζ επί ηφπνπ εθηίκεζε ηεο UCS πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε 
ηελ §13.2.1. Πξφζζεηεο κέζνδνη εθηίκεζεο ηεο αληνρήο δίδνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία 
(βιέπε [6]). ε θάζε πεξίπησζε, ηέηνηνπ είδνπο εθηηκήζεηο ηεο ηηκήο UCS δελ κπνξνχλ 
λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ. 
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εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηδηαίηεξα απνζαζξσκέλνπ ή εληειψο 
απνζαζξσκέλνπ βξάρνπ, ηκήκαηα ιηγφηεξν απνζαζξσκέλνπ πιηθνχ δελ πξέπεη λα 
ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ άξξεθην βξάρν αιιά ην βξαρψδεο ππφιεηκκα ηνπ αξρηθνχ 
πιηθνχ. 

14.3.3.3 Γείθηεο Πνηφηεηαο Βξάρνπ (RQD) 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ RQD γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ §13.2.10. 

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαηά Bieniawski δίδεηαη ειάρηζηε ηηκή 3 γηα RQD 
κηθξφηεξν απφ 25%. Βάζεη ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δίδεηαη ηηκή 3 ζε 
RQD=25%, ηηκή 2 ζε 25%>RQD>10% θαη ηηκή 1 ζε RQD<10%. 

14.3.3.4 Απφζηαζε κεηαμχ Αζπλερεηψλ (Jspacing) 

Καηά ηελ ηερληθνγεσινγηθή πεξηγξαθή ππξήλσλ ζα εληνπίδνληαη επηθξαηέζηεξεο 
νηθνγέλεηεο αζπλερεηψλ παξά ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί ε παξάηαμή 
ηνπο. ην έληππν θχιινπ ζηνηρείσλ παξνπζηάδεηαη ην εχξνο ηηκψλ ζρεηηθά κε ηηο 
απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ νηθνγελεηψλ αζπλερεηψλ. 

ε πεξίπησζε ιεπηψλ έσο πνιχ ιεπηψλ ή θπιινπνηεκέλσλ ζηξψζεσλ κε ιείεο 
επηθάλεηεο αζπλέρεηαο κε γξακκψζεηο νιίζζεζεο (slickensided), εθηελψλ δσλψλ 
δηάηκεζεο θαη ηδηαίηεξα δηαηαξαγκέλσλ θαη εμαηξεηηθά απνζαζξσκέλσλ ζηξψζεσλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη πεξαηηέξσ ππνδηαηξέζεηο θάησ απφ ηελ ηηκή 5 θαηά Bieniawski. Ζ 
ηηκή 3 ρξεζηκνπνηείηαη γηα 5cm>Jsp>2.5cm ε ηηκή 2 γηα 2.5cm>Jsp>1.0cm θαη ε ηηκή 1 
γηα Jsp<1.0cm. 

14.3.3.5 Καηάζηαζε Αζπλερεηψλ (Jcondition) 

Ζ θαηάζηαζε ησλ αζπλερεηψλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζα θαζνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ην 
ηκήκα «Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αζπλερεηψλ» 
ζην έληππν θχιινπ ζηνηρείσλ. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε αζπλέρεηεο πνπ 
έρνπλ πιεξσζεί κε ιεπηφθνθθν πιηθφ (φπσο άξγηιν θαη ηιχ). Δπίζεο δίδεηαη αδξή 
εθηίκεζε ζην ζρεηηθφ ηκήκα A.4 ηνπ εληχπνπ, βαζηζκέλε ζε πεξηγξαθηθά ζηνηρεία. 

14.3.3.6 πλζήθεο ππνγείσλ πδάησλ 

Οη ζπλζήθεο ππνγείσλ πδάησλ ζε γεψηξεζε δελ κπνξνχλ λα είλαη γλσζηέο κε 
βεβαηφηεηα θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο γεψηξεζεο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ππξήλσλ ηεο. Καηά 
ζπλέπεηα, γηα ηελ παξάκεηξν ζπλζεθψλ ππνγείσλ πδάησλ ιακβάλεηαη ε ηηκή δέθα (10), 
ζεσξψληαο σο δεδνκέλν φηη επηθξαηνχλ νκνηφκνξθεο ζπλζήθεο πγξαζίαο. 

14.3.3.7 Πξνζαλαηνιηζκφο αζπλερεηψλ 

ηα ηκήκαηα B θαη F ηνπ εληχπνπ δίδεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αζπλερεηψλ, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 
αζπλερεηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηάλνημεο ζήξαγγαο (θαηά Wickham et al. [6]). 
Σα αλσηέξσ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαηαγξαθέο ππξήλσλ. 

14.3.3.8 Πεξηνξηζκνί 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ άκεζε ππνζηήξημε 
ζεξάγγσλ, ηνλ θαζνξηζκφ θνξηίσλ θαη ηελ παξακνξθσζηκφηεηα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ε πξαγκαηηθή ηηκή MR θαη φρη ην εχξνο ησλ ηηκψλ ηεο θαηεγνξίαο 
βξαρφκαδαο ζηελ νπνία αλήθεη ε ηηκή MR. Σνχην νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα 
MR είλαη πνιχ επαίζζεην φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία κεκνλσκέλσλ αιιαγψλ 
παξακέηξσλ. 

14.3.4 Βηβιηνγξαθία 

1, Bieniawski Z. T., 1979, The Geomechanics Classification in Rock Engineering 
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2. Bieniawski Z. T., 1989, Engineering Rock Mass Classifications, A Complete 
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14.3.5 Πίλαθαο πζηήκαηνο Βαζκνλόκεζεο Μάδαο (MR) 
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15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ: Μεηξών Γεώηξεζεο (ππόδεηγκα) 
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16 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ: Γεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηα δεδνκέλα ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ ηεο ζχκβαζεο ζε 
αξρεία AGS, ζχκθσλα κε ην πξφηππν AGS (έθδνζε 4.0.4 February 2017 ή λεφηεξε 
κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΑΜ). Γεληθέο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα αξρεία AGS 
κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.ags.org.uk. Ζ 
πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ δνκή AGS ζα παξαζρεζεί απφ ηελ ΑΜ. 

Ο Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ παξαγσγή ησλ αξρείσλ 
AGS ηνπ νπνίνπ ηα παξαγφκελα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηα 
πξνδηαγξαθφκελα ηνπ πξνηχπνπ AGS θαη ηεο πξνζαξκνζκέλεο ζην Έξγν δνκήο. Ο 
Αλάδνρνο ζα απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ, κε ηε ρξήζε CD ROM ή DVD ή/θαη δηακέζνπ εμππεξεηεηή FTP. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ κηα 
δνθηκαζηηθή ζεηξά δεδνκέλσλ ζε αξρείν AGS. H δνθηκαζηηθή ζεηξά δεδνκέλσλ ζα 
πεξηιακβάλεη δεδνκέλα γηα φια ηα πεδία γηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα ππάξρνπλ 
θαηαγξαθέο. Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ελεκεξσκέλα αξρεία AGS ζηελ ΑΜ θαζψο νη 
εξγαζίεο πξνρσξνχλ, ηα νπνία ζα αληηζηνηρνχλ ζηελ ππνβνιή ησλ έληππσλ αξρείσλ. 
Ο Αλάδνρνο ζα θηηάρλεη δχν παλνκνηφηππα αληίγξαθα γηα θάζε αξρείν. Σν πξψην 
αληίγξαθν ζα παξακέλεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα θπιάζζεηαη απφ απηφλ 
κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Σν δεχηεξν αληίγξαθν ζα παξαδίδεηαη ζηελ AM. 

Σα ειεθηξνληθά αξρεία πνπ δελ είλαη ζε κνξθή AGS (αξρεία pdf, dwg, doc, xls θιπ) ζα 
ππνβάιινληαη σο ζπλεκκέλα ζην ζρεηηθφ αξρείν AGS κε πιήξε αλαθνξά θαη ζχλδεζή 
ηνπο ζηνλ πίλαθα FILE ηνπ ίδηνπ αξρείνπ (AGS). Σα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ζα 
ηνπνζεηνχληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζε έλα θάθειν (folder) κε ηελ νλνκαζία «FILE». Σφζν 
ην αξρείν AGS φζν θαη ν θάθεινο FILE κε ηα ζπλεκκέλα αξρεία ζα ζπκπηέδνληαη ζε 
έλα αξρείν ηχπνπ ZIP ην νπνίν ζα έρεη ην ίδην φλνκα κε ην αξρείν AGS. 

Σφζν ζηηο απνζηνιέο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φζν θαη ζηα ζπκθσλεκέλα 
κέζα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ζα αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα, κε ηε ζεηξά πνπ 
παξαζέηνληαη θαη ηε ρξήζε απηνχζηαο ηεο αθφινπζεο ηππνπνπνηεκέλεο ιίζηαο (εληφο 
παξελζέζεσο αλαθέξεηαη ην αληίζηνηρν πεδίν): 

 Γεδνκέλα AGS 

 Κσδηθή νλνκαζία ηνπ Έξγνπ: _ (PROJ_ID). 

 Μνλαδηθφο αχμσλ αξηζκφο απνζηνιήο: _ (TRAN_ISNO) 

 Παξαιήπηεο: ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ (TRAN_RECV) 

 Ζκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ αξρείνπ: ΖΖ/ΜΜ/ΔΔΔΔ (TRAN_DATE) 

 Αλάδνρνο Έξγνπ: _ (TRAN_PROD) 

 Έθδνζε AGS: 4.0.4 (TRAN_AGS) 

Δπίζεο θάζε απνζηνιή ζα πεξηιακβάλεη θαηάινγν κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία γηα ην 
αξρείν ZIP, ην αξρείν AGS θαη ηα ζπλεκκέλα αξρεία: 

 ην φλνκα ηνπ αξρείνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επέθηαζεο, 

 ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ, 

 ηελ ψξα δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ, 

 ηνλ αξηζκφ ησλ bytes ηνπ αξρείνπ, 

 κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε αξρείν. 

http://www.ags.org.uk/
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17 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ: Κσδηθνπνίεζε ζεκείσλ έξεπλαο θαη 
κεηξήζεσλ 

θνπφο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο είλαη λα παξάζρεη έλα εληαίν ζχζηεκα γηα ηελ 
θσδηθνπνίεζε ησλ ζεκείσλ έξεπλαο ππεδάθνπο (γεσηξήζεηο, εξεπλεηηθά νξχγκαηα 
θιπ) ή κεηξήζεσλ (κεηξήζεηο ζηάζκεο ππνγείνπ λεξνχ θιπ) θαη παξάιιεια 
αλαγλσξηζηκφηεηα θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (φπσο ζέζε, είδνο θιπ) κέζσ ηνπ 
θσδηθνχ. 

Όια ηα ζεκεία έξεπλαο ζα θέξνπλ κνλαδηθφ θσδηθφ. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο άιισλ, 
πξνεγνχκελσλ γεσηξήζεσλ ή εξεπλεηηθψλ νξπγκάησλ ηεο ΑΜ, ε ΑΜ ζα ελεκεξψζεη 
ζρεηηθψο ηνλ Αλάδνρν γηα ηνπο θσδηθνχο ηνπο έηζη ψζηε λα κελ δίδνληαη θσδηθνί πνπ 
έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί. 

Ο θσδηθφο δελ ππνθαζηζηά ηελ εμάξηεζε ηνπ ζεκείνπ έξεπλαο απφ γεσγξαθηθέο 
ζπληεηαγκέλεο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ θσδηθνχ είλαη επηά (7). Οη ηξεηο πξψηνη 
ραξαθηήξεο πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε θαη ην είδνο ηνπ ζεκείνπ έξεπλαο ή κέηξεζεο θαη νη 
ηέζζεξεηο ηειεπηαίνη ρξεζηκνπνηνχληαη σο αχμσλ αξηζκφο. Όινη νη ραξαθηήξεο (εθηφο 
ησλ αξηζκεηηθψλ) ζα αλήθνπλ ζην ιαηηληθφ αιθάβεην. 

Αλαιπηηθά, νη ηξεηο πξψηνη ραξαθηήξεο ιακβάλνπλ ηηκέο σο αθνινχζσο: 

1νο ραξαθηήξαο: αλαθέξεηαη ζην Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη ιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα 
«T». 

2νο ραξαθηήξαο: αλαθέξεηαη ζην ηκήκα (ή επέθηαζε) ηνπ Μεηξφ Θεζζαινλίθεο θαη γηα 
ηελ επέθηαζε πξνο Α/Γ Μαθεδνλία ιακβάλεη ηνλ ραξαθηήξα «A». 

3νο ραξαθηήξαο: πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηνπ ζεκείνπ έξεπλαο ή ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο 
θαη ιακβάλεη ηηκέο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 17.1. 

Πίλαθαο 17.1 ― Σηκέο πνπ ιακβάλεη ν πέκπηνο ραξαθηήξαο ηνπ θσδηθνύ ζεκείνπ 
έξεπλαο 

Σηκή (ιαηηληθόο 
ραξαθηήξαο) 

Θέζε ζεκείνπ έξεπλαο ή κέηξεζεο 

P Γεψηξεζε κε δεηγκαηνιεςία, κε πηεδφκεηξν 

H Γεψηξεζε κε δεηγκαηνιεςία, ρσξίο πηεδφκεηξν 

Z Γεψηξεζε ρσξίο δεηγκαηνιεςία, κε πηεδφκεηξν 

R Πξεζζηνκεηξηθή γεψηξεζε 

C Γεψηξεζε δνθηκήο δηείζδπζεο θψλνπ (CPT) 

Y Δξεπλεηηθφ φξπγκα 

O Φξέαξ άληιεζεο – Πεγάδη 
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18 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε: Σαμηλόκεζε εδαθώλ ζύκθσλα κε ην 
Διιεληθό ύζηεκα Σαμηλόκεζεο Δδαθώλ HSCS 

18.1 Δηζαγσγή – Αληηθείκελν 

ην παξφλ παξάξηεκα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο ησλ εδαθψλ ζε νκάδεο 
εδαθψλ, ζην πιαίζην γεσηερληθψλ εξεπλψλ θαη δνθηκψλ. Σα εδάθε ζα ηαμηλνκνχληαη 
ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ χζηεκα Σαμηλφκεζεο Δδαθψλ (Hellenic Soil Classification 
System, HSCS). Σν HSCS δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ελφο 
ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο εδαθψλ ζην πιαίζην γεσηερληθψλ εξεπλψλ θαη δνθηκψλ ζηελ 
Διιάδα πνπ λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ EN 1997) θαη 
παξνπζηάζηεθε αξρηθά ζην 7ν Παλειιήλην πλέδξην Γεσηερληθήο Μεραληθήο ην 2014 
(Μπνξνλθάπ θ.ά., 2014). Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ 2014 έρεη ηξνπνπνηεζεί ζην παξφλ 
πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1:2017 θαη ΔΛΟΣ 
EN ISO 14688-2:2017.  

ΖΜΔΗΧΖ Έρεη ιεθζεί ππ’ φςηλ ην ζχλνιν ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
14688-2:2017 αξρψλ ηαμηλφκεζεο, κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο:  

 ην HSCS ρξεζηκνπνηείηαη ην πνζνζηφ 35 % γηα ηα ιεπηφθνθθα σο φξην δηαρσξηζκνχ ησλ 
ιεπηφθνθθσλ απφ ηα αδξφθνθθα εδάθε, αληί ηνπ πξνηεηλφκελνπ νξίνπ 50 % ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ 
πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14688-2:2017. 

 ην HSCS δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην πεδίν “ClL – SiL” ζην πξνηεηλφκελν δηάγξακκα πιαζηηθφηεηαο ησλ 
ιεπηφθνθθσλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14688-2:2017 (ζχγθξηλε Δηθφλα 1 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 
ΔΝ ISO 14688-2:2017 κε Δηθφλα 18.3 ηνπ παξφληνο).  

18.2 Σππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο 

Σα αθφινπζα έγγξαθα, ζην ζχλνιφ ηνπο ή ηκεκαηηθά, πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο νη 
νπνίεο κέζσ αλαθνξψλ ζην παξφλ θείκελν απνηεινχλ πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο. Γηα 
ηηο ρξνλνινγεκέλεο αλαθνξέο, εθαξκφδεηαη κφλν ε αλαθεξφκελε έθδνζε. Γηα ηηο κε 
ρξνλνινγεκέλεο αλαθνξέο, εθαξκφδεηαη ε πην πξφζθαηε έθδνζε 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φπνησλ πξνζαξηεκάησλ). 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1, Δπξσθώδηθαο 7: Γεσηερληθόο ζρεδηαζκόο – Μέξνο 1: Γεληθνί 
θαλόλεο 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1997-1, Δπξσθώδηθαο 7: Γεσηερληθόο ζρεδηαζκόο – Μέξνο 2: Γεσηερληθέο 
έξεπλεο θαη δνθηκέο 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14688-1, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Ταπηνπνίεζε θαη 
ηαμηλόκεζε εδαθώλ – Μέξνο 1: Ταπηνπνίεζε θαη πεξηγξαθή 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14688-2, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Ταπηνπνίεζε θαη 
ηαμηλόκεζε εδαθώλ – Μέξνο 2: Αξρέο ηαμηλόκεζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 14689, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Ταπηνπνίεζε, πεξηγξαθή θαη 
ηαμηλόκεζε βξάρσλ 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-4, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 4: Πξνζδηνξηζκόο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

ΔΛΟΣ EN ISO 17892-12, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο – Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθώλ – Μέξνο 12: Πξνζδηνξηζκόο νξίνπ πδαξόηεηαο θαη νξίνπ πιαζηηθόηεηαο 

ΔΛΟΣ EN ISO 22475-1, Γεσηερληθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο ― Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο 
θαη κεηξήζεηο ππνγείνπ λεξνύ – Μέξνο 1: Τερληθέο αξρέο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

18.3 Όξνη θαη νξηζκνί 

Γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη φξνη θαη νξηζκνί, νη νπνίνη 
πξνέξρνληαη απφ ηα δχν κέξε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14688. 
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18.3.1 αλζξαθηθό έδαθνο (carbonate soil) 
έδαθνο κε πνζνζηφ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ > 1 % (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
βιέπε §5.3 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1) 

18.3.2 αλζξσπνγελέο έδαθνο (anthropogenic soil) 
έδαθνο πνπ έρεη απνηεζεί κε αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξεί λα απνηειείηαη 
απφ επεμεξγαζκέλα θπζηθά εδάθε ή/θαη ζπλζεηηθά πιηθά 

ΖΜΔΗΧΖ Έλα αλζξσπνγελέο έδαθνο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί πεξαηηέξσ ζε επίρσζε (fill) φηαλ ε 
απφζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε έιεγρν απφ κεραληθφ ή ζε αλζξσπνγελή απόζεζε (made ground, 
reconstituted ground) φηαλ ε απφζεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη αλεμέιεγθηα. 

18.3.3 αζβεζηνύρνο πειόο (loess) 
αηνιηθήο πξνέιεπζεο ίδεκα (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε §5.6 ηνπ πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1) 

18.3.4 δείθηεο ελεξγόηεηαο (activity index) 
IA 

IA = IP / CF 

ν ιφγνο ηνπ δείθηε πιαζηηθφηεηαο IP πξνο ην πνζνζηφ % θ.β. ηνπ αξγηιηθνχ θιάζκαηνο 
ζην έδαθνο CF 

ΖΜΔΗΧΖ Ο δείθηεο ελεξγφηεηαο κπνξεί λα παξέρεη έλδεημε ησλ θνιινεηδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
αξγηιηθνχ θιάζκαηνο θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην είδνο θαη ην πνζνζηφ ησλ αξγηιηθψλ νξπθηψλ θαη ησλ 
νξγαληθψλ θνιινεηδψλ ζην έδαθνο θαζψο θαη ηελ χπαξμε ειεθηξνιπηψλ ζην λεξφ ησλ πφξσλ ηνπ 
εδάθνπο. 

ΖΜΔΗΧΖ Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζνη φξνη ζρεηηθά κε ηελ ελεξγφηεηα ηνπ εδάθνπο: 
φηαλ IA ≥ 1,25 ην έδαθνο ραξαθηεξίδεηαη ελεξγό, φηαλ 0,75 < IA < 1,25 θαλνληθό ελψ φηαλ IA ≤ 0,75 
αλελεξγό. 

18.3.5 δείθηεο πιαζηηθόηεηαο (plasticity index) 
IP 

IP = wL - wP 

ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νξίνπ πδαξφηεηαο θαη ηνπ νξίνπ πιαζηηθφηεηαο ελφο 
ιεπηφθνθθνπ εδάθνπο 

ΖΜΔΗΧΖ Έλα έδαθνο ην νπνίν έρεη δείθηε πιαζηηθφηεηαο ίζν κε κεδέλ ή γηα ην νπνίν δελ κπνξεί 
λα πξνζδηνξηζηεί ην φξην πιαζηηθφηεηαο νλνκάδεηαη κε πιαζηηθό (non-plastic). 

18.3.6 δείθηεο ζπλεθηηθόηεηαο (consistency index) 
IC 

IC = (wL – w) / IP 

ε δηαθνξά κεηαμχ νξίνπ πδαξφηεηαο θαη πνζνζηνχ πγξαζίαο εθθξαζκέλε σο πνζνζηφ 
ηνπ δείθηε πιαζηηθφηεηαο 

18.3.7 έδαθνο (soil) 
ζπλάζξνηζε (aggregate) νξπθηψλ ή/θαη νξγαληθήο χιεο, ε νπνία κπνξεί λα δηαρσξηζηεί 
(disaggregated) κε ηα ρέξηα ζε λεξφ 

ΖΜΔΗΧΖ Ο φξνο αλαθέξεηαη επίζεο ζε αλζξσπνγελέο έδαθνο πνπ απνηειείηαη απφ πιηθά πνπ 
έρνπλ αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά αιιά έρνπλ επαλεπεμεξγαζηεί (reworked) θαη απνηεζεί μαλά ή είλαη 
αλζξσπνγελή π.ρ. επηρψζεηο, ζξπκκαηηζκέλνο βξάρνο, πιηθά εμνξχμεσλ θιπ. 

ΖΜΔΗΧΖ Δδάθε κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ηελ απνζάζξσζε / εμαιινίσζε βξάρσλ θαη ηφηε 
έρνπλ βξαρψδεηο δνκέο ή/θαη ηζηνχο, αιιά έρνπλ αληνρή κηθξφηεξε απφ απηή ησλ βξάρσλ. 

18.3.8 εθαηζηεηαθό έδαθνο (volcanic soil) 
αζχλδεην ππξνθιαζηηθφ ίδεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ εθαηζηεηαθή έθξεμε (γηα 
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε §5.5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1) 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ βνιίδεο (bombs), ηεκάρηα (blocks), ιηζάξηα (lapilli), εθαηζηεηαθή ηέθξα (volcanic ash) 
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(βιέπε θαη §6.2.1 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1) 

18.3.9 ζεηνύρν έδαθνο (sulfide soil) 
έδαθνο κε πςειφ πνζνζηφ ζεηνχρνπ ζηδήξνπ (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε 
§5.4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1) 

18.3.10 θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε (particle size distribution ή grading) 
κέηξεζε θαη θαηαλνκή ησλ θνθθνκεηξηθψλ κεγεζψλ ηνπ εδάθνπο 

18.3.11 θνθθνκεηξηθό θιάζκα ή θιάζκα (particle size fraction ή size fraction) 
ηκήκα εδάθνπο πνπ νξίδεηαη απφ έλα εχξνο θνθθνκεηξηθψλ κεγεζψλ 
Ζ νλνκαζία ησλ θνθθνκεηξηθψλ θιαζκάησλ, ηα ζχκβνιά ηνπο θαη ην εχξνο ησλ 
θνθθνκεηξηθψλ κεγεζψλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 18.1 (βιέπε θαη Πίλαθα 1 ηνπ πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1). 

Πίλαθαο 18.1 ― Κνθθνκεηξηθά κεγέζε θαη ζύκβνια θνθθνκεηξηθώλ θιαζκάησλ 

Καηεγνξίεο θνθθνκεηξηθώλ 
θιαζκάησλ 

Κνθθνκεηξηθά θιάζκαηα ύκβνια 
Κνθθνκεηξηθά 
κεγέζε (mm) 

[1]
 

Πνιχ αδξφθνθθα θιάζκαηα 

Μεγάινη νγθφιηζνη (large boulder) lBo / lbo > 630 

Ογθφιηζνη (boulder) Bo / bo > 200 θαη ≤ 630 

Λίζνη (cobble) Co / co > 63 θαη ≤ 200 

Αδξφθνθθα θιάζκαηα 

Υάιηθεο (gravel) Gr / gr > 2 θαη ≤ 63 

Αδξνί ράιηθεο (coarse gravel) cGr / cgr > 20 θαη ≤ 63 

Μέζνη ράιηθεο (medium gravel) mGr / mgr > 6,3 θαη ≤ 20 

Λεπηνί ράιηθεο (fine gravel) fGr / fgr > 2 θαη ≤ 6,3 

Άκκνο (sand) Sa / sa > 0,063 θαη ≤ 2 

Αδξφθνθθε άκκνο (coarse sand) cSa / csa > 0,63 θαη ≤ 2 

Μεζφθνθθε άκκνο (medium sand) mSa / msa > 0,2 θαη ≤ 0,63 

Λεπηφθνθθε άκκνο (fine sand) fSa / fsa > 0,063 θαη ≤ 0,2 

Λεπηφθνθθα θιάζκαηα 

Ηιχο (silt) Si / si > 0,002 θαη ≤ 0,063 

Αδξφθνθθε ηιχο (coarse silt) cSi / csi > 0,02 θαη ≤ 0,063 

Μεζφθνθθε ηιχο (medium silt) mSi / msi > 0,0063 θαη ≤ 0,02 

Λεπηφθνθθε ηιχο (fine silt) fSi / fsi > 0,002 θαη ≤ 0,0063 

Άξγηινο (clay) Cl / cl ≤ 0,002 

ΖΜΔΗΧΖ 1     Σα θνθθνκεηξηθά κεγέζε γηα ηελ ηιχ θαη ηελ άξγηιν δίλνληαη κφλν γηα ιφγνπο αλαθνξάο ηνπ κεγέζνπο ησλ 
«θφθθσλ ηιχνο» θαη ησλ «θφθθσλ αξγίινπ» θαη φρη γηα ηελ «ηιχ» θαη ηελ «άξγηιν» σο ιεπηφθνθθα θιάζκαηα. 

18.3.12 ιεπηόθνθθα (fines) 
ην ζχλνιν ηνπ ιεπηφθνθθνπ θιάζκαηνο ηνπ εδάθνπο –δειαδή ην θιάζκα ηνπ εδάθνπο 
πνπ δηέξρεηαη απφ ην θφζθηλν 0,063 mm– ην νπνίν κπνξεί λα ηαμηλνκείηαη σο ηιχο ή 
άξγηινο 

18.3.13 νκάδα εδαθώλ (soil group) 
εδάθε κε παξαπιήζηα ζχζηαζε θαη γεσηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

18.3.14 νξγαληθό έδαθνο (organic soil) 
έδαθνο πνπ πεξηέρεη κεγάιν πνζνζηφ θπηηθψλ ή/θαη δσηθψλ νξγαληθψλ πιηθψλ θαη ηα 
πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νξγαληθά απηά πιηθά 

ΖΜΔΗΧΖ Έλα νξγαληθφ έδαθνο έρεη πνιχ κηθξή ππθλφηεηα θαη ζπλήζσο πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 
πγξαζίαο. 

18.3.15 όξην πιαζηηθόηεηαο (plastic limit) 
wP 
ην πνζνζηφ πγξαζίαο ζην νπνίν έλα ιεπηφθνθθν έδαθνο πεξλά απφ ηελ πιαζηηθή 
ζηελ εκη-ζηεξεά θαηάζηαζε, φπσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ νξίνπ 
πιαζηηθφηεηαο 
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18.3.16 όξην πδαξόηεηαο (liquid limit) 
wL 
ην πνζνζηφ πγξαζίαο ζην νπνίν έλα ιεπηφθνθθν έδαθνο πεξλά απφ ηελ πδαξή ζηελ 
πιαζηηθή θαηάζηαζε, φπσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ δνθηκή πξνζδηνξηζκνχ νξίνπ 
πδαξφηεηαο 

18.3.17 νξπθηνκηγέο έδαθνο (mineral soil) 
έδαθνο πνπ απνηειείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ή εμ’ νινθιήξνπ απφ αλφξγαλα νξπθηά 

18.3.18 πνζνζηό πγξαζίαο (water content) 
w 
ε κάδα ηνπ λεξνχ πνπ κπνξεί λα εμαρζεί απφ ην έδαθνο, ζπλήζσο κε μήξαλζε, 
εθθξαζκέλε σο πνζνζηφ ηνπ μεξήο κάδαο 

18.3.19 ζπληειεζηήο θακππιόηεηαο (coefficient of curvature) 
CC 

CC = (D30)²/(D10xD60) 

φπνπ D60, D30 θαη D10 είλαη ηα θνθθνκεηξηθά κεγέζε ζηα νπνία αληηζηνηρεί ην 60 %, 30 % 
θαη 10 % θ.β. αληηζηνίρσο ηνπ δηεξρφκελνπ θιάζκαηνο ζην δηάγξακκα θνθθνκεηξηθήο 
θακπχιεο ηνπ εδάθνπο 

18.3.20 ζπληειεζηήο νκνηνκνξθίαο (uniformity coefficient) 
CU 

CU = D60/D10 

φπνπ D60 θαη D10 είλαη ηα θνθθνκεηξηθά κεγέζε ζηα νπνία αληηζηνηρεί ην 60 % θαη 10 % 
θ.β. αληηζηνίρσο ηνπ δηεξρφκελνπ θιάζκαηνο ζην δηάγξακκα θνθθνκεηξηθήο θακπχιεο 
ηνπ εδάθνπο 

ΖΜΔΗΧΖ Σν θνθθνκεηξηθφ κέγεζνο D10 αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ελεξγφ κέγεζνο (π.ρ. 
Κνχθεο, Γ.Υ. & ακπαηαθάθεο, Ν.. (2002): Τερληθή Γεσινγία, ζει. 516, Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ, Αζήλα, 
Διιάδα, ISBN 978-960-7530-09-7).  

18.3.21 ηαμηλόκεζε εδάθνπο (classification of soil) 
έληαμε εδάθνπο ζε νκάδα εδαθψλ ρξεζηκνπνηψληαο ραξαθηεξηζηηθά θαη θξηηήξηα ζε 
ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε γέλεζή ηνπ 

18.3.22 ηηιιίηεο (till) 
παγεηψδνπο πξνέιεπζεο ίδεκα κε πνιιαπιή δηαβάζκηζε (multi-graded), ρσξίο 
ζηξψζε (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε §5.7 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 
14688-1) 

18.4 ύλνςε 

χκθσλα κε ην δηάγξακκα ξνήο ηεο Δηθφλαο 18.1, ην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο HSCS 
θαηαιήγεη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο εδαθψλ: αδξφθνθθα, ιεπηφθνθθα θαη νξγαληθά. Οη 
ηξεηο απηέο θαηεγνξίεο εδαθψλ ππνδηαηξνχληαη ζε 17 βαζηθέο νκάδεο εδαθψλ: 8 
βαζηθέο νκάδεο αδξφθνθθσλ εδαθψλ, 8 ιεπηφθνθθσλ εδαθψλ (Πίλαθαο 18.2) θαη κία 
βαζηθή νκάδα ησλ νξγαληθψλ εδαθψλ (ηχξθε). 

Πην αλαιπηηθά, κε βάζε ηα καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εδαθψλ θαη κεηά ηελ 
εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, ηα εδάθε ιακβάλνπλ ζχκβνιν θαη 
φλνκα ησλ νκάδσλ εδαθψλ ζηηο νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 18.3 
(νκάδεο αδξφθνθθσλ εδαθψλ) θαη  18.4 (νκάδεο ιεπηφθνθθσλ εδαθψλ) θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο Πίλαθεο 18.5 (νξπθηνκηγή εδάθε κε νξγαληθά) θαη 18.6 
(αλζξαθηθά εδάθε). Ζ ηαμηλφκεζε αλζξσπνγελψλ εδαθψλ πνπ πεξηέρνπλ 
αλζξσπνγελή ζπζηαηηθά, πνιχ αδξφθνθθσλ εδαθψλ θαη νξγαληθψλ εδαθψλ απαηηεί 
εηδηθή κεηαρείξηζε. 
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18.5 Αξρέο ηαμηλόκεζεο θαη πεδίν εθαξκνγήο 

Δηθόλα 18.1 ― Γηάγξακκα ξνήο ηαμηλόκεζεο εδαθώλ ζην ζύζηεκα HSCS 
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Πξηλ ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ εδάθνπο, πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηνπνίεζε θαη καθξνζθνπηθή 
πεξηγξαθή ηνπ εδάθνπο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1 θαηά ηελ 
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νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ν ηξφπνο γέλεζήο ηνπ.  

ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν γέλεζήο ηνπο, ηα εδάθε δηαρσξίδνληαη ζε θπζηθά θαη 
αλζξσπνγελή. Σα θπζηθά εδάθε δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε νξπθηνκηγή –ζηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ηα νξπθηνκηγή εδάθε κε νξγαληθά, ηα εθαηζηεηαθά εδάθε, ηα ζεηνύρα 
εδάθε, ηα αλζξαθηθά εδάθε, νη ηηιιίηεο θαη νη αζβεζηνύρνη πεινί– θαη ζε νξγαληθά 
εδάθε. 

Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο HSCS αθνξά ζηα ζπλήζε θπζηθά εδάθε θαζψο θαη ζηα 
αλζξσπνγελή εδάθε αλάινγεο ζχζηαζεο πνπ ζπλαληψληαη ζηελ Διιάδα, κπνξεί 
φκσο λα έρεη θαη γεληθφηεξε ρξήζε ζε νπνηνδήπνηε άιιε γεσγξαθηθή ζέζε. 

Σν HSCS ηαμηλνκεί ηα εδάθε ζε νκάδεο εδαθψλ αλαιφγσο ηεο ζχζηαζήο ηνπο, 
αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ πγξαζίαο ή ηεο ζπκπχθλσζήο ηνπο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ 
ηελ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ηελ πιαζηηθφηεηα ησλ ιεπηφθνθθσλ, ην πνζνζηφ 
νξγαληθψλ, ην πνζνζηφ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ θαη ηνλ ηξφπν γέλεζήο ηνπο. 

Σα νξπθηνκηγή εδάθε δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ κε βάζε ηελ θνθθνκεηξηθή ηνπο 
δηαβάζκηζε ζε πνιύ αδξόθνθθα εδάθε (πνιχ αδξφθνθθα θιάζκαηα ≥ 50 %), 
αδξόθνθθα εδάθε (ιεπηφθνθθα < 35 %) θαη ιεπηόθνθθα εδάθε (ιεπηφθνθθα ≥ 35 %). Ζ 
ηαμηλφκεζε ηνπ εδάθνπο θαηαιήγεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο νλφκαηνο θαη ελφο 
ζπκβφινπ γηα ην έδαθνο. 

Ζ δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο θαη καθξνζθνπηθήο πεξηγξαθήο ηνπ εδάθνπο καδί κε ηε 
δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ εδάθνπο 
θαη βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ρξήζε ζηελ 
γεσηερληθή κεραληθή. 

Σν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο εδαθψλ HSCS εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ησλ εδαθψλ κε ηηο 
αθφινπζεο εμαηξέζεηο / ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο: 

 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αλζξσπνγελψλ εδαθψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αλζξσπνγελή 
πιηθά απαηηεί εηδηθή κεηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ §18.8. 

 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ πνιχ αδξφθνθθσλ εδαθψλ (> 50 % ηνπ εδάθνπο απνηειείηαη 
απφ πνιχ αδξφθνθθα θιάζκαηα) απαηηεί εηδηθή κεηαρείξηζε. 

 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ νξγαληθψλ εδαθψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε άιια 
εμεηδηθεπκέλα πξφηππα (§18.9). 

18.6 Δμνπιηζκόο 

Πξφζζεηα ησλ ζπζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ εδάθνπο, ηελ 
πξνπαξαζθεπή ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, απαηηνχληαη έλα δηάγξακκα θνθθνκεηξηθήο θακπχιεο ηνπ 
δείγκαηνο αλάινγν κε απηφ ηεο Δηθφλαο 18.2 θαη έλα δηάγξακκα πιαζηηθφηεηαο 
αλάινγν κε απηφ ηεο Δηθφλαο 18.3. 

18.7 Γεηγκαηνιεςία 

Σα δείγκαηα ιακβάλνληαη κε κεζνδνινγία ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 
22475-1 (§6.6). Απαηηνχληαη εδαθηθά δείγκαηα θαηεγνξίαο πνηφηεηαο 1 έσο 4 (§3.4.1 
ηνπ Δπξσθψδηθα 7 (ΔΛΟΣ EN 1997-2) θαη §6.2 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22475-
1). 

18.8 Σαμηλόκεζε αλζξσπνγελώλ εδαθώλ 

Έλα έδαθνο πνπ δελ έρεη απνηεζεί κε θπζηθέο δηεξγαζίεο ηαμηλνκείηαη σο 
αλζξσπνγελέο έδαθνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αλζξσπνγελέο έδαθνο πεξηέρεη κφλν αλακνριεπκέλα θπζηθά 
ζπζηαηηθά, ηαμηλνκείηαη φπσο ηα θπζηθά εδάθε. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ην αλζξσπνγελέο έδαθνο πεξηέρεη αλζξσπνγελή πιηθά ζε 
ζεκαληηθφ πνζνζηφ, ε καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή ηνπ εδάθνπο ζα πεξηιακβάλεη ηελ 
ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ αθφινπζσλ θαηά πεξίπησζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
αλζξσπνγελψλ απηψλ ζπζηαηηθψλ (§6.2.4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-1): 

 Πξνέιεπζε πιηθνχ. 

 Παξνπζία κεγάισλ αληηθεηκέλσλ φπσο ζθπξφδεκα, πιίλζνη, θεξακηθά, κεηαιιηθά 
αληηθείκελα θιπ. 

 Παξνπζία θελψλ ή θνχθησλ πιηθψλ πνπ κπνξεί λα θαηαξξεχζνπλ. 

 Υεκηθά απφβιεηα, θαη επηθίλδπλεο ή ηνμηθέο νπζίεο. 

 Οξγαληθά πιηθά, κε ζεκείσζε αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ απνζχλζεζήο ηνπο. 

 Γπζνζκία. 

 Έληνλνη ηξηδίδνληεο ρξσκαηηζκνί. 

 Ζκεξνκελίεο ζε ζακκέλα έγγξαθα. 

 Δλδείμεηο ππφγεηαο ζεξκφηεηαο ή θαχζεο, π.ρ. θαπλφο πνπ εμέξρεηαη ηεο 
γεψηξεζεο. 

 Γνκή, εηεξνγέλεηα θαη ηξφπνο απφζεζεο. 

Ζ ηαμηλφκεζε αλζξσπνγελνχο εδάθνπο πνπ πεξηιακβάλεη αλζξσπνγελή πιηθά ζηα 
ζπζηαηηθά ηνπ απαηηεί εηδηθή κεηαρείξηζε αλαιφγσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

18.9 Σαμηλόκεζε νξγαληθώλ εδαθώλ 

ηα νξγαληθά εδάθε ε κφλε βαζηθή νκάδα εδαθψλ είλαη ε ηύξθε (ζπκβνιηζκφο «Pt» 
απφ ηνλ αγγιηθφ φξν peat). Ζ ηχξθε αλαγλσξίδεηαη απφ ηα καθξνζθνπηθά ηεο 
ραξαθηεξηζηηθά: ζπληίζεηαη απφ θπηηθά ππνιείκκαηα δηαθφξσλ ζηαδίσλ απνζχλζεζεο, 
έρεη ηζηφ πνπ θπκαίλεηαη απφ ηλψδεο έσο άκνξθνο, ζθνχξν θαζηαλφ έσο καχξν ρξψκα 
θαη νξγαληθή δπζνζκία. 

Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ηχξθεο ζε νκάδεο εδαθψλ πξνηείλεηαη ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 
πξνηχπσλ (π.ρ. ASTM D 4427 ή άιιν ηζνδχλακν). 

ΖΜΔΗΧΖ ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ASTM D 4427, ε §18.13 παξέρεη ηελ 
νξνινγία ηαμηλφκεζεο ηεο ηχξθεο. 

18.10 Σαμηλόκεζε νξπθηνκηγώλ εδαθώλ 

18.10.1 Σαμηλόκεζε πνιύ αδξόθνθθσλ εδαθώλ 

Δάλ θαηά ηελ καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή δηαπηζησζεί φηη ηα πνιχ αδξφθνθθα θιάζκαηα 
είλαη ≥ 50 %, ην έδαθνο ραξαθηεξίδεηαη σο πνιύ αδξόθνθθν θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπ 
απαηηεί εηδηθή κεηαρείξηζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηηο §18.10.2 έσο §18.10.6. 

18.10.2 Πξνπαξαζθεπή γηα ηελ ηαμηλόκεζε 

18.10.2.1 Μαθξνζθνπηθή πεξηγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε εδάθνπο 

Πξηλ ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ εδάθνπο, απαηηείηαη ε καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή θαη 
ηαπηνπνίεζε ηνπ εδάθνπο ζχκθσλα κε ηελ §13.3. Απφ ηε καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή 
πξνζδηνξίδνληαη πνηνηηθά ηα πνιχ αδξφθνθθα θιάζκαηα –ιίζνη, νγθφιηζνη θαη κεγάινη 
νγθφιηζνη–, πξνζδηνξίδεηαη εάλ ην έδαθνο είλαη θπζηθφ ή αλζξσπνγελέο, είλαη 
νξπθηνκηγέο ή νξγαληθφ, είλαη νξπθηνκηγέο κε νξγαληθά ή είλαη αλζξαθηθφ (γηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάδνληαη βιέπε Δηθφλα 18.1). 

18.10.2.2 Απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

Μεηά ηελ καθξνζθνπηθή πεξηγξαθή, εθηεινχληαη νη αθφινπζεο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. 

α) Γηα φια ηα εδάθε απαηηείηαη ε εθηέιεζε δνθηκήο πξνζδηνξηζκνύ θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο κε θόζθηλα ηνπ δηεξρφκελνπ θιάζκαηνο ηνπ εδάθνπο απφ ην θφζθηλν 
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63 mm, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 17892-4, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 
αθφινπζε, θαη’ ειάρηζηνλ, ζεηξά πξφηππσλ θνζθίλσλ (θαηά ISO 3310-1 θαη ISO 
3310-2): 
─ 63 mm 
─ 20 mm 
─ 6,3 mm 
─ 2,0 mm 
─ 0,63 mm 
─ 0,20 mm 
─ 0,063 mm 

ΖΜΔΗΧΖ Σα ζπγθξαηνχκελα ζην θφζθηλν 63 mm εμαηξνχληαη ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο κε 
θφζθηλα θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνθθνκεηξηθή θακπχιε. 

ΖΜΔΗΧΖ Παξφιν πνπ ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο δνθηκήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο κπνξεί λα απαηηεί αλάιπζε κε θάπνηα κέζνδν θαζίδεζεο, ε εθηέιεζε ηεο 
δνθηκήο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο κε κέζνδν θαζίδεζεο δελ είλαη απαξαίηεηε 
γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ εδάθνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο πξνβάιινληαη ζε δηάγξακκα 
αλάινγν κε ην εκηινγαξηζκηθφ δηάγξακκα ηεο Δηθφλαο 18.2 σο θνθθνκεηξηθή 
θακπχιε. Απφ ηελ θνθθνκεηξηθή θακπχιε πξνζδηνξίδνληαη ηα πνζνζηά ησλ 
βαζηθψλ θνθθνκεηξηθψλ θιαζκάησλ ηνπ εδάθνπο: νη ράιηθεο, ε άκκνο θαη ηα 
ιεπηφθνθθα. 

Δηθόλα 18.2 ― Γηάγξακκα θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο εδάθνπο – Κνθθνκεηξηθή 
θακπύιε αδξόθνθθνπ εδάθνπο κε ιεπηόθνθθα < 10 % 

 

Σν πνζνζηφ ησλ πνιχ αδξφθνθθσλ θιαζκάησλ (θιάζκα πνπ ζπγθξαηείηαη ζην 
θφζθηλν 63 mm) θαηαγξάθεηαη σο πξφζζεην ζηνηρείν. Μεηξάηαη θαη θαηαγξάθεηαη 
επίζεο ην κέγηζην θνθθνκεηξηθφ κέγεζνο ηνπ εδάθνπο Dmax. 

β) Γηα εδάθε κε ιεπηφθνθθα ≥ 5 %, πιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εδαθίνπ 18.10.2.2(α), 
απαηηείηαη ε εθηέιεζε ηεο δνθηκήο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ νξίνπ πδαξόηεηαο θαη ηεο 
δνθηκήο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ νξίνπ πιαζηηθόηεηαο ησλ ιεπηφθνθθσλ ηνπ εδάθνπο, 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN ISO 17892-12. Απφ ην φξην πδαξφηεηαο θαη ην 
φξην πιαζηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη ν δείθηεο πιαζηηθφηεηαο (IP) θαη αθνινχζσο 
πξνβάιιεηαη ην ζεκείν [wL, IP] ζε δηάγξακκα πιαζηηθφηεηαο αλάινγν κε απηφ ηεο 
Δηθφλαο 18.3. 

ΖΜΔΗΧΖ Οη δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ νξίνπ πδαξφηεηαο θαη ηνπ νξίνπ πιαζηηθφηεηαο 
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δηεξρφκελν θιάζκα ηνπ εδάθνπο απφ ην θφζθηλν 0,425 mm ή 0,4 mm. 

Δηθόλα 18.3 ― Γηάγξακκα πιαζηηθόηεηαο ηνπ HSCS γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ 
ιεπηόθνθθσλ (ηξνπνπνηεκέλν από ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14688-2, BS 5930 θαη ASTM D 2487) 

 
ΖΜΔΗΧΖ Ζ γξακκή U έρεη πξνζδηνξηζηεί εκπεηξηθά σο ην θαηά πξνζέγγηζε «άλσ φξην» γηα θπζηθά 
εδάθε. Απνηειεί έλαλ θαιφ έιεγρν έλαληη πηζαλψο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 
πξνβάιινληαη πάλσ θαη αξηζηεξά απφ απηήλ πξέπεη λα επαιεζεχνληαη. 

γ) Γηα εδάθε κε ιεπηφθνθθα < 10 %, πιένλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ εδαθίσλ 
18.10.2.2(α) θαη 18.10.2.2(β), απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ θνθθνκεηξηθώλ 
κεγεζώλ D60, D30 θαη D10 (Δηθφλα 18.2). 

δ) Γηα εδάθε κε ιεπηφθνθθα ≥ 10 % θαη < 15 %, πιένλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ εδαθίσλ 
18.10.2.2(α) θαη 18.10.2.2(β), απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θνθθνκεηξηθνύ 
κεγέζνπο D60 (Δηθφλα 18.2). 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνθθνκεηξηθψλ κεγεζψλ D60, D30 θαη D10 
κεηαμχ εδάθνπο κε ιεπηφθνθθα < 10 % θαη εδάθνπο κε ιεπηφθνθθα ≥ 10 % θαη < 15 % πξνθχπηεη 
απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε δελ είλαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνθθνκεηξηθνχ 
κεγέζνπο D10 απφ ηελ θνθθνκεηξηθή θακπχιε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ηξνπνπνηείηαη ην ζρεηηθφ θξηηήξην 

δηαβάζκηζεο ησλ αδξφθνθθσλ απηψλ εδαθψλ (§18.10.4). 

ε) Όηαλ έλα νξπθηνκηγέο έδαθνο έρεη ζθνχξν ρξψκα θαη νξγαληθή δπζνζκία, πιένλ 
ησλ απαηηήζεσλ ησλ εδαθίσλ 18.10.2.2(α) έσο 18.10.2.2(δ) απαηηείηαη ε εθηέιεζε 
δνθηκήο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ πνζνζηνύ ησλ νξγαληθώλ. ε εδάθε κε πνιχ κηθξφ 
πνζνζηφ αξγηιηθνχ θιάζκαηνο ή/θαη αλζξαθηθψλ, ην πνζνζηφ ησλ νξγαληθψλ 
ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ απψιεηα θαηά ηελ αλάθιεμε ππφ ειεγρφκελε 
ζεξκνθξαζία. Άιιε κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ε απψιεηα κάδαο θαηά ηελ 
επεμεξγαζία κε ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ο2). Σν πνζνζηφ ησλ νξγαληθψλ 
πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASTM D 2974 ή ην πξφηππν AASHTO T 
194  ή άιιν ηζνδχλακν. 

ζη) Όηαλ θαηά ηελ ελζηάιαμε ζηαγφλσλ δηαιχκαηνο πδξνρισξηθνχ νμένο (10 % HCl) 
ην νξπθηνκηγέο έδαθνο αλαβξάδεη (Πίλαθαο 7 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-
1), πιένλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ εδαθίσλ 18.10.2.2(α) έσο 18.10.2.2(ε) απαηηείηαη ε 
εθηέιεζε δνθηκήο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ πνζνζηνύ ηνπ αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν BS 1377-3 ή άιιν ηζνδχλακν. 
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18.10.2.3 Σαμηλφκεζε ιεπηφθνθθσλ 

Σα ιεπηφθνθθα ηαμηλνκνχληαη ζπλνιηθά σο άξγηινο ή ηιχο αλαιφγσο ηεο πιαζηηθφηεηάο 
ηνπο θαη φρη ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζήο ηνπο. Ζ πιαζηηθφηεηα ησλ ιεπηφθνθθσλ 
θαζνξίδεηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ πδαξφηεηαο θαη 
πιαζηηθφηεηαο (εδάθην 18.10.2.2(β)), απφ ηελ πξνβνιή ηνπ ζεκείνπ [wL, IP] ζην 
δηάγξακκα πιαζηηθφηεηαο ηεο Δηθφλαο 18.3. 

Αλαιφγσο ηνπ πεδίνπ ηνπ δηαγξάκκαηνο πιαζηηθφηεηαο ζην νπνίν πξνβάιιεηαη ην 
ζεκείν [wL, IP], ηα ιεπηφθνθθα ηαμηλνκνχληαη σο εμήο: 

 Δάλ ην ζεκείν πξνβάιιεηαη πάλσ απφ ηε γξακκή Α, ηα ιεπηφθνθθα 
ραξαθηεξίδνληαη σο άξγηινο θαη αλαιφγσο ηνπ νξίνπ πδαξφηεηαο ηεο αξγίινπ 
ραξαθηεξίδνληαη σο άξγηινο ρακειήο πιαζηηθόηεηαο (wL < 35 %), άξγηινο 
ελδηάκεζεο πιαζηηθόηεηαο (35 % < wL ≤ 50 %), άξγηινο πςειήο πιαζηηθόηεηαο (50 
% < wL ≤ 70 %) θαη άξγηινο πνιύ πςειήο πιαζηηθόηεηαο (wL > 70 %). 

 Αληηζηνίρσο, εάλ ην ζεκείν [wL, IP] πξνβάιιεηαη θάησ απφ ηε γξακκή Α, ηα 
ιεπηφθνθθα ραξαθηεξίδνληαη σο ηιύο θαη αλαιφγσο ηνπ νξίνπ πδαξφηεηαο ηεο 
ηιχνο ραξαθηεξίδνληαη σο ηιύο (wL < 35 %), ηιύο ελδηάκεζεο πιαζηηθόηεηαο (35 % < 
wL ≤ 50 %), ηιύο πςειήο πιαζηηθόηεηαο (50 % < wL ≤ 70 %) θαη ηιύο πνιύ πςειήο 
πιαζηηθόηεηαο (wL > 70 %). 

ΖΜΔΗΧΖ     Ο φξνο «ηιχο ρακειήο πιαζηηθφηεηαο» δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο ν ραξαθηεξηζκφο 
«ρακειήο πιαζηηθφηεηαο» γηα ηελ ηιχ είλαη πιενλαζκφο. 

18.10.3 Αξρηθή ηαμηλόκεζε ζε βαζηθέο νκάδεο εδαθώλ 

Πίλαθαο 18.2 ― Βαζηθέο νκάδεο νξπθηνκηγώλ εδαθώλ 

Πνζνζηό 

ιεπηόθνθ-

θσλ

ύκβνιν Όλνκα

sa < 20 % Gr ΥΑΛΗΚΔ

sa ≥ 20 % saGr ΑΜΜΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ

gr ≥ 20 % grSa ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ

gr < 20 % Sa ΑΜΜΟ

siGr ΗΛΤΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ

clGr ΑΡΓΗΛΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ

siSa ΗΛΤΧΓΖ ΑΜΜΟ

clSa ΑΡΓΗΛΧΓΖ ΑΜΜΟ

L SiL ΗΛΤ

M SiΜ ΗΛΤ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

H SiH ΗΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

V SiV ΗΛΤ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

L ClL ΑΡΓΗΛΟ ΥΑΜΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

M ClΜ ΑΡΓΗΛΟ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

H ClH ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

V ClV ΑΡΓΗΛΟ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

si

cl

Σαμηλόκεζε 

ιεπηόθνθθσλ

―

si

cl

si

cl

 Βαζηθέο νκάδεο νξπθηνκηγώλ εδαθώλ

Πνζνζηά 

αδξόθνθθσλ 

θιαζκάησλ

 Κξηηήξηα ηαμηλόκεζεο νξπθηνκηγώλ εδαθώλ

≥ 15 % θαη

< 35 %

gr > sa

―≥ 35 %

Α
δ
ξ

φ
θ
ν
θ
θ
α

 ε
δ
ά

θ
ε

Λ
επ

ηφ
θ
ν
θ
θ
α

 ε
δ
ά

θ
ε

sa ≥ gr

gr > sa

sa ≥ gr

< 15 %

 

Δάλ ην έδαθνο έρεη ιεπηφθνθθα < 35 % ηαμηλνκείηαη σο αδξόθνθθν έδαθνο ελψ εάλ 
έρεη ιεπηφθνθθα ≥ 35 % ηαμηλνκείηαη σο ιεπηόθνθθν έδαθνο. Σα αδξφθνθθα θαη 
ιεπηφθνθθα εδάθε ηαμηλνκνχληαη ζηηο βαζηθέο νκάδεο εδαθψλ ηνπ Πίλαθα 18.2 κε 
θξηηήξηα ηα πνζνζηφ ραιίθσλ, άκκνπ θαη ιεπηφθνθθσλ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 
ιεπηφθνθθσλ. 

Αθνινχζσο ηα εδάθε ηαμηλνκνχληαη ζε νκάδεο εδαθψλ ζχκθσλα κε ηηο §18.10.4, 
§18.10.5 θαη §18.10.6. 
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ΖΜΔΗΧΖ Ζ ηαμηλφκεζε ζε βαζηθή νκάδα εδαθψλ απνηειεί ελδηάκεζν ζηάδην πνπ έρεη ζθνπφ ηνλ 
επθνιφηεξν δηαρσξηζκφ εδαθηθψλ ζηξσκάησλ θαη ηε ζπζρέηηζή ηνπο θαηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο θαη δελ θαηαγξάθεηαη θαζψο ην φλνκα ηεο βαζηθήο νκάδαο 
εδαθψλ εκπεξηέρεηαη ζην φλνκα ηεο νκάδαο εδαθψλ. 

18.10.4 Σαμηλόκεζε αδξόθνθθσλ εδαθώλ 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αδξφθνθθσλ εδαθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 
ξνήο ηνπ Πίλαθα 18.3. 

Πίλαθαο 18.3 ― Οκάδεο αδξόθνθθσλ εδαθώλ – Γηάγξακκα ξνήο 

 ύκβνιν Όλνκα νκάδαο εδαθώλ 
[2]

ιεπηφθ.<5% ΥΑΛΗΚΔ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=si Διαθξψο ηιπψδεηο ΥΑΛΗΚΔ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=cl Διαθξψο αξγηιψδεηο ΥΑΛΗΚΔ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.<5% ΑΜΜΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=si Διαθξψο ηιπψδεηο ΑΜΜΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=cl Διαθξψο αξγηιψδεηο ΑΜΜΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.<5% ΥΑΛΗΚΔ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=si Διαθξψο ηιπψδεηο ΥΑΛΗΚΔ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=cl Διαθξψο αξγηιψδεηο ΥΑΛΗΚΔ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.<5% ΑΜΜΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=si Διαθξψο ηιπψδεηο ΑΜΜΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=cl Διαθξψο αξγηιψδεηο ΑΜΜΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.<5% ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=si Διαθξψο ηιπψδεο ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ επξείαο δηαβ.

ιεπηφθ.=cl Διαθξψο αξγηιψδεο ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.<5% ΑΜΜΟ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=si Διαθξψο ηιπψδεο ΑΜΜΟ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=cl Διαθξψο αξγηιψδεο ΑΜΜΟ επξείαο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.<5% ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=si Διαθξψο ηιπψδεο ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=cl Διαθξψο αξγηιψδεο ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.<5% ΑΜΜΟ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=si Διαθξψο ηιπψδεο ΑΜΜΟ ζηελήο δηαβάζκηζεο

ιεπηφθ.=cl Διαθξψο αξγηιψδεο ΑΜΜΟ ζηελήο δηαβάζκηζεο

sa≥20% Ακκψδεηο ΗΛΤΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ

sa<20% ΗΛΤΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ

sa≥20% Ακκψδεηο ΑΡΓΗΛΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ

sa<20% ΑΡΓΗΛΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ

gr≥20% Υαιηθψδεο ΗΛΤΧΓΖ ΑΜΜΟ

gr<20% ΗΛΤΧΓΖ ΑΜΜΟ

gr≥20% Υαιηθψδεο ΑΡΓΗΛΧΓΖ ΑΜΜΟ

gr<20% ΑΡΓΗΛΧΓΖ ΑΜΜΟ

ΖΜΔΗΧΖ 1     Δθαξκφδεηαη ην θξηηήξην δηαβάζκηζεο κε ηνλ ζπληειεζηή νκνηκνξθίαο C U φηαλ ηα ιεπηφθνθθα είλαη ≤ 10 %. Αληηζηνίρσο, εθαξκφδεηαη ην θξηηήξην 

δηαβάζκηζεο κε ην θνθθνκεηξηθφ κέγεζνο D60, φηαλ ηα ιεπηφθνθθα είλαη > 10 % θαη < 15 %.

g
r>

s
a

C
U
≥
6
 ή

D
6

0
≥
0
,3

7
8
 [1

]

sa<20%  Gr-w
5%≤ιεπηφθ.<15%

sa≥20%  saGr-w
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sa<20%  Gr-n
5%≤ιεπηφθ.<15%

sa≥20%  saGr-n
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<
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<
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 [1

]

gr≥20%  grSa-n
5%≤ιεπηφθ.<15%

gr<20%  Sa-n
5%≤ιεπηφθ.<15%

 grSa-w
5%≤ιεπηφθ.<15%

gr<20%  Sa-w
5%≤ιεπηφθ.<15%

ΖΜΔΗΧΖ 2     Δάλ ην έδαθνο πεξηέρεη πνιχ αδξφθνθθα θιάζκαηα, πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ νλφκαηνο «κε ιίζνπο» ή «κε νγθφιηζνπο» ή «κε κεγάινπο 

νγθφιηζνπο» ή ν αληίζηνηρνο ζπλδπαζκφο ηνπο. Σν ζχκβνιν δελ αιιάδεη.

 clSa
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ιεπηφθ.=si  siGr

ιεπηφθ.=cl  clGr

sa≥gr

ιεπηφθ.=si  siSa

ιεπηφθ.=cl
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≥
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≥
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gr≥20%

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ιεπηφθνθθα είλαη < 15 %, ζηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο, εθηφο ησλ 
πνζνζηψλ ραιίθσλ, άκκνπ θαη ιεπηφθνθθσλ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ιεπηφθνθθσλ, 
πεξηιακβάλεηαη θαη θξηηήξην ηεο δηαβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο. Γηα ιεπηφθνθθα ≤ 10 %, εάλ 
ν ζπληειεζηήο νκνηνκνξθίαο CU είλαη ≥ 6 ηφηε ην έδαθνο ραξαθηεξίδεηαη σο επξείαο 
δηαβάζκηζεο ελψ αληίζηξνθα εάλ CU < 6 ην έδαθνο ραξαθηεξίδεηαη σο ζηελήο 
δηαβάζκηζεο. Γηα ιεπηφθνθθα > 10 % θαη < 15 %, εάλ ην θνθθνκεηξηθφ κέγεζνο D60 είλαη 
≥ 0,378 ηφηε ην έδαθνο ραξαθηεξίδεηαη σο επξείαο δηαβάζκηζεο ελψ αληίζηξνθα εάλ 
D60 < 0,378 ην έδαθνο ραξαθηεξίδεηαη σο ζηελήο δηαβάζκηζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ιεπηφθνθθα είλαη ≥ 15 % θαη < 30 %, ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο 
πεξηιακβάλνπλ ηα πνζνζηά ραιίθσλ θαη άκκνπ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ιεπηφθνθθσλ 
ζε ηιχ ή άξγηιν. 



 

ΓΔΩΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΔ ΚΑΗ 
ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΡΟ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

RFP-355/19  
(Α.. 82662) 

 

 ειίδα 117 απφ 122 

18.10.5 Σαμηλόκεζε ιεπηόθνθθσλ εδαθώλ 

Πίλαθαο 18.4 ― Οκάδεο ιεπηόθνθθσλ εδαθώλ – Γηάγξακκα ξνήο 

ύκβνιν Όλνκα νκάδαο εδαθώλ 
[1]

gr>sa Ακκψδεο ραιηθψδεο ΗΛΤ

sa≥gr Υαιηθψδεο ακκψδεο ΗΛΤ

sa<20% Υαιηθψδεο ΗΛΤ

sa≥20% Ακκψδεο ΗΛΤ

sa<20% ΗΛΤ

gr>sa Ακκψδεο ραιηθψδεο ΗΛΤ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥gr Υαιηθψδεο ακκψδεο ΗΛΤ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% Υαιηθψδεο ΗΛΤ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥20% Ακκψδεο ΗΛΤ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% ΗΛΤ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

gr>sa Ακκψδεο ραιηθψδεο ΗΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥gr Υαιηθψδεο ακκψδεο ΗΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% Υαιηθψδεο ΗΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥20% Ακκψδεο ΗΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% ΗΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

gr>sa Ακκψδεο ραιηθψδεο ΗΛΤ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥gr Υαιηθψδεο ακκψδεο ΗΛΤ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% Υαιηθψδεο ΗΛΤ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥20% Ακκψδεο ΗΛΤ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% ΗΛΤ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

gr>sa Ακκψδεο ραιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΥΑΜΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥gr Υαιηθψδεο ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΥΑΜΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% Υαιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΥΑΜΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥20% Ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΥΑΜΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% ΑΡΓΗΛΟ ΥΑΜΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

gr>sa Ακκψδεο ραιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥gr Υαιηθψδεο ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% Υαιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥20% Ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% ΑΡΓΗΛΟ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

gr>sa Ακκψδεο ραιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥gr Υαιηθψδεο ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% Υαιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥20% Ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

gr>sa Ακκψδεο ραιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥gr Υαιηθψδεο ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% Υαιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa≥20% Ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

sa<20% ΑΡΓΗΛΟ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

gr<20%

πιαζη. = V

πιαζη. = M ClΜ

πιαζη. = V ClV

πιαζη. = L ClL

πιαζη. = H ClH

gr≥20%

gr<20%
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gr<20%
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πιαζη. = M SiΜ

sa≥20%

gr<20%

gr<20%

gr≥20%

gr≥20%
sa≥20%

πιαζη. = H SiH

gr≥20%
sa≥20%

ΖΜΔΗΧΖ 1     Δάλ ην έδαθνο πεξηέρεη πνιχ αδξφθνθθα θιάζκαηα, πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ νλφκαηνο «κε ιίζνπο» ή «κε νγθφιηζνπο» ή «κε κεγάινπο 

νγθφιηζνπο» ή ν αληίζηνηρνο ζπλδπαζκφο ηνπο. Σν ζχκβνιν δελ αιιάδεη.
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Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ιεπηφθνθθσλ εδαθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 
ξνήο ηνπ Πίλαθα 4. Σα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 
ιεπηφθνθθσλ ζε ηιχ ή άξγηιν, ηελ πιαζηηθφηεηά ηνπο (ρακειή L, ελδηάκεζε M, πςειή 
H ή πνιχ πςειή V) θαη ηα πνζνζηά ραιίθσλ θαη άκκνπ. 

18.10.6 Σαμηλόκεζε νξπθηνκηγώλ εδαθώλ κε νξγαληθά θαη αλζξαθηθώλ εδαθώλ 

18.10.6.1 Σαμηλφκεζε νξπθηνκηγψλ εδαθψλ κε νξγαληθά 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ νξπθηνκηγψλ εδαθψλ κε νξγαληθά ζε νκάδεο εδαθψλ 
πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ εδάθνπο ζηελ 
νκάδα αδξφθνθθσλ ή ιεπηφθνθθσλ νξπθηνκηγψλ εδαθψλ, θαη εθφζνλ ην έδαθνο 
παξνπζηάδεη ζθνχξν ρξψκα θαη νξγαληθή δπζνζκία, εμεηάδεηαη ην πνζνζηφ νξγαληθψλ· 
αλαιφγσο ηνπ πνζνζηνχ ησλ νξγαληθψλ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ είλαη ≥ 
2 %, πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ νλφκαηνο ηεο νκάδαο εδαθψλ ν αλάινγνο φξνο θαη ην 
ζχκβνιν ηεο νκάδαο εδαθψλ ηξνπνπνηείηαη αλαιφγσο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 18.5 
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(βιέπε θαη Πίλαθα 3 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 14688-2). 

Πίλαθαο 18.5 ― Πξόζζεηνη όξνη θαη ζύκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο νκάδεο ησλ 
νξπθηνκηγώλ εδαθώλ κε νξγαληθά 

Πνζνζηό νξγαληθώλ επί ηεο μεξήο 
κάδαο 

Πξόζζεην ζύκβνιν 
Όξνη πνπ πξνζηίζεληαη ζην όλνκα 
νκάδαο εδαθώλ 

≥ 2 % θαη < 6 % (or)... … κε ιίγα νξγαληθά 

≥ 6 % θαη < 20 % or… … κε αξθεηά νξγαληθά 

≥ 20 % Or… … κε πνιιά νξγαληθά 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ακκψδεο ραιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ κε αξθεηά νξγαληθά 
(orClM) 

18.10.6.2 Σαμηλφκεζε αλζξαθηθψλ εδαθψλ 

ε αληηζηνηρία κε ηα νξπθηνκηγή εδάθε κε νξγαληθά, ηα αλζξαθηθά εδάθε ηαμηλνκνχληαη 
ιακβάλνληαο επηπιένλ ππ’ φςηλ ην πνζνζηφ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ, σο εμήο: κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ εδάθνπο ζηελ νκάδα νξπθηνκηγψλ εδαθψλ θαη 
εθφζνλ ην έδαθνο αλαβξάδεη θαηά ηελ ελζηάιαμε ζηαγφλσλ δηαιχκαηνο πδξνρισξηθνχ 
νμένο (10 % HCL),  εμεηάδεηαη ην πνζνζηφ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ˙ αλαιφγσο ηνπ 
πνζνζηνχ ηνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ είλαη ≥ 1 
%, πξνζηίζεληαη ζηελ αξρή ηνπ νλφκαηνο ηεο νκάδαο εδαθψλ ν αλάινγνο επηζεηηθφο 
πξνζδηνξηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 18.6 (Πίλαθαο 4 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 
14688-2)˙ ην ζχκβνιν ηεο νκάδαο εδαθψλ δελ αιιάδεη. 

Πίλαθαο 18.6 ― Πξόζζεηνη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο νκάδεο ησλ αλζξαθηθώλ 
εδαθώλ 

Πνζνζηό αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ Όξνη πνπ πξνζηίζεληαη ζην όλνκα νκάδαο εδαθώλ 

 < 1 % – 

≥ 1 % θαη < 5 % ειαθξψο αζβεζηηηηθή(-νί) … 

≥ 5 % θαη < 25 % αζβεζηηηηθή(-νί) … 

≥ 25 % θαη < 50 % πνιχ αζβεζηηηηθή(-νί) … 

≥ 50 % πάξα πνιχ αζβεζηηηηθή(-νί) … 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ πνιχ αζβεζηηηηθή ακκψδεο ραιηθψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ (ClH) 

18.10.6.3 Σαμηλφκεζε αλζξαθηθψλ εδαθψλ κε νξγαληθά 

Έλα νξπθηνκηγέο έδαθνο κπνξεί λα είλαη αλζξαθηθφ θαη λα πεξηέρεη νξγαληθά. ηελ 
πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη θαη νη δχν δηαδηθαζίεο ηαμηλφκεζεο: νξπθηνκηγνχο 
εδάθνπο κε νξγαληθά (§10.6.1) θαη αλζξαθηθνχ εδάθνπο (§10.6.2), νπφηε γηα ηελ 
νλνκαζία ηνπ εδάθνπο εθαξκφδνληαη θαη νη δχν Πίλαθεο 18.5 θαη 18.6. 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ αζβεζηηηηθή ΑΡΓΗΛΧΓΖ ΑΜΜΟ κε ιίγα νξγαληθά ((or)clSa) 

18.10.7 Πξόζζεηεο αξρέο ηαμηλόκεζεο 

Οη επηηφπνπ ζπλζήθεο ή/θαη νη απαηηήζεηο γεσηερληθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη δπλαηφ λα 
νδεγήζνπλ ζε πξφζζεηεο αξρέο ηαμηλφκεζεο ηνπ εδάθνπο απφ απηέο ηεο §18.5. Απηέο 
κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαηά πεξίπησζε παξακέηξνπο ηεο §5 ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 
EN ISO 14688-2 ή ηνπ Πίλαθα 2 ηεο §4.3 ηνπ ίδηνπ πξνηχπνπ (ζρήκα θνθθνκεηξηθήο 
θακπχιεο εδάθνπο) πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην HSCS. 

18.11 Καηαγξαθή 

Σα απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ ηαμηλφκεζε εδαθηθνχ δείγκαηνο θαηαγξάθνληαη ζε 
έληππν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία (βιέπε θαη Δηθφλα 18.4): 
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Δηθόλα 18.4 ― Φύιιν δεδνκέλσλ ηαμηλόκεζεο εδάθνπο θαηά HSCS 

Βϊθοσ δεύγματοσ: Υ:

Κωδικόσ δεύγματοσ: Ζ:

Πρότυπο μϋγεθοσ 

κοςκύνου (mm)

Διερχόμενα

(%)

Κοκκομετρικό 

μϋγεθοσ (mm)

Διερχόμενα

(%)

63 100 D 60 = w L = οργανικϊ

20 D 30 = w P =

6,3 D 10 = I P =

2,0

0,63 C U =

0,20 C C =

0,063

ανθρακικό αςβϋςτιο

χϊλικεσ (%) =

ϊμμοσ (%) =

λεπτόκοκκα (%) =

Ταξινόμηςη εδαφικού δείγματοσ κατά HSCS

Στοιχεία δείγματοσ Όνομα εταιρεύασ:

Διάγραμμα 1 – Κοκκομετρική καμπύλη εδάφουσ

Κλϊςμα ςυγκρατούμενο ςτο κόςκινο 63 mm:

Μϋγιςτο κοκκομετρικό μϋγεθοσ (Dmax):

Όνομα πελϊτη:

Έργο / ςύμβαςη:

Όνομα πιςτοποιημϋνου εργαςτηριακού:

Δεύγμα από δειγματοληπτικό γεώτρηςη  o

Ποςοςτό

ανθρακικού

αςβεςτίου (%)

Γεώτρηςη:

Συντελεςτϋσ

ομοιομορφύασ (C U) και 

καμπυλότητασ (C C)

Φύλλο προςδιοριςμού ορύου υδαρότητασ και ορύου πλαςτικότητασ:

Βαςικϊ κοκκομετρικϊ κλϊςματα

Ταξινόμηςη κατά HSCS
Σύμβολο εδϊφουσ:

Όνομα εδϊφουσ:

Διάγραμμα 2 – Ταξινόμηςη λεπτόκοκκων εδάφουσ

Φύλλο προςδιοριςμού οργανικών / εύδοσ δοκιμόσ:

Φύλλο προςδιοριςμού ανθρακικού αςβεςτύου:

Δεύγμα από φυςικό εμφϊνιςη  o Συντεταγμϋνεσ γεώτρηςησ ό 

φυςικόσ εμφϊνιςησ 

Φύλλο κοκκομετρικόσ ανϊλυςησ με κόςκινα:

Φύλλο κοκκομετρικόσ ανϊλυςησ με αραιόμετρο:

Κοκκομετρική ανάλυςη (διάγραμμα 1)

Ταξινόμηςη λεπτόκοκκων 

(διάγραμμα 2)

Ποςοςτό

οργανικών (%)

Υπογραφό πιςτοποιημϋνου εργαςτηριακού:

Χ:

Ημερομηνύα:
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cl L

Υπόμνημα:

si: ιλύσ
cl: ϊργιλοσ

L: χαμηλό πλαςτικότητα
M: ενδιϊμεςη πλαςτικότητα
H: υψηλό πλαςτικότητα
V: πολύ υψηλό πλαςτικότητα

γραμμό Α: IP=0,73(wL-20) για wL>28 
και IP=6 για wL<28

γραμμό U: IP=0,9(wL-8) για wL>16 
και wL=16 για IP από 0 ϋωσ 7,2

cl M

cl H

cl V

si L

si M

si H

si V
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α) ηα ζηνηρεία ηνπ εξγαζηεξίνπ, ην φλνκα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 
ζηειέρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ εθηέιεζε ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο ηεο §18.10.2.2 
θαη ηελ εκεξνκελία ηεο ηαμηλφκεζεο, 

β) ηα ζηνηρεία ηνπ Έξγνπ, 

γ) ηα ζηνηρεία ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο, δειαδή ηνλ θσδηθφ θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, 
Ε ηεο γεψηξεζεο θαη ηνλ θσδηθφ δείγκαηνο γηα δείγκα απφ δεηγκαηνιεπηηθή 
γεψηξεζε ή ηηο ζπληεηαγκέλεο Υ, Τ, Ε θαη ηνλ θσδηθφ δείγκαηνο γηα δείγκα απφ 
θπζηθή εκθάληζε, 

δ) ηα απνηειέζκαηα (φπνηα έρνπλ θάζε θνξά εθαξκνγή): 
─ ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο κε θφζθηλα (πνζνζηά δηεξρνκέλσλ ζε θάζε 

θφζθηλν) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζνζηψλ ησλ ραιίθσλ, ηεο άκκνπ θαη 
ησλ ιεπηφθνθθσλ, ησλ θνθθνκεηξηθψλ κεγεζψλ D60, D30 θαη D10, ησλ 
ζπληειεζηψλ νκνηνκνξθίαο CU θαη θακππιφηεηαο CC, ηνπ πνζνζηνχ ησλ πνιχ 
αδξφθνθθσλ θιαζκάησλ θαη ηνπ κέγηζηνπ θνθθνκεηξηθνχ κεγέζνπο ηνπ 
δείγκαηνο Dmax, 

─ ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο κε αξαηφκεηξν, 
─ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ πδαξφηεηαο θαη πιαζηηθφηεηαο θαη ηνπ δείθηε 

πιαζηηθφηεηαο, 
─ ηα απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξγαληθψλ ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο, 
─ ηα απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ηνπ εδαθηθνχ 

δείγκαηνο, 

ε) αλαθνξέο ζηα έληππα απνηειεζκάησλ ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ πνπ εθηειέζηεθαλ 
γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο, 

ζη) ην δηάγξακκα ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο 
(θνθθνκεηξηθή θακπχιε), 

δ) ην δηάγξακκα πιαζηηθφηεηαο κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ιεπηφθνθθσλ ηνπ εδαθηθνχ 
δείγκαηνο, θαη 

ε) ην ζχκβνιν θαη ην φλνκα ηνπ εδάθνπο ηεο ηαμηλφκεζεο θαηά HSCS. 

18.12 ύκβνια ζπληνκνγξαθηώλ ηαμηλόκεζεο εδαθώλ θαηά HSCS  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ, έλα ζχζηεκα ζπληνκνγξαθηψλ ην 
νπνίν λα πξνζδηνξίδεη ην φλνκα θαη ην ζχκβνιν ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπ εδάθνπο θαηά 
HSCS κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ηα κεηξψα 
γεσηξήζεσλ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, νη πίλαθεο θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ 
γεσηερληθψλ εξεπλψλ θιπ. 

Οη ζπληνκνγξαθίεο απηέο δελ ππνθαζηζηνχλ ην φλνκα θαη ην ζχκβνιν ηεο ηαμηλφκεζεο 
εδαθψλ θαηά HSCS θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ εδάθνπο αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζε ζπκπιεξσκαηηθέο παξνπζηάζεηο ζηνηρείσλ φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πιήξε 
πεξηγξαθή. 

ην ζχζηεκα απηφ ησλ ζπληνκνγξαθηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα ζχκβνια: 

lbo = κεγάινη νγθφιηζνη w = επξείαο δηαβάζκηζεο 
bo = νγθφιηζνη n = ζηελήο δηαβάζκηζεο 
co = ιίζνη ν1 = κε ιίγα νξγαληθά 
gr = ράιηθεο o2 = κε αξθεηά νξγαληθά 
sa = άκκνο o3 = κε πνιιά νξγαληθά 
si = ηιχο, ηιπψδεο, ειαθξψο ηιπψδεο c1 = ειαθξψο αζβεζηηηηθή(-νί) 
sil = ηιχο (ρακειήο πιαζηηθφηεηαο) c2 = αζβεζηηηηθή(-νί) 
sim = ηιχο ελδηάκεζεο πιαζηηθφηεηαο c3 = πνιχ αζβεζηηηηθή(-νί) 
sih = ηιχο πςειήο πιαζηηθφηεηαο c4 = πάξα πνιχ αζβεζηηηηθή(-νί) 
siv = ηιχο πνιχ πςειήο πιαζηηθφηεηαο  
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cl = άξγηινο, αξγηιψδεο, ειαθξψο αξγηιψδεο  
cll = άξγηινο ρακειήο πιαζηηθφηεηαο  
clm = άξγηινο ελδηάκεζεο πιαζηηθφηεηαο  
clh = άξγηινο πςειήο πιαζηηθφηεηαο  
clv = άξγηινο πνιχ πςειήο πιαζηηθφηεηαο  

Ζ ζπληνκνγξαθία ηνπ εδάθνπο αθνινπζεί ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 

α) Πξψηε θαηά ζεηξά γξάθεηαη ε ζπληνκνγξαθία ηνπ ζπκβφινπ ηνπ εδάθνπο ησλ 
Πηλάθσλ 18.2 θαη 18.3 αθνινπζνχκελε απφ ηειεία. 

ΖΜΔΗΧΖ Ζ ζπληνκνγξαθία ηνπ πξφζζεηνπ ζπκβφινπ πνπ αθνξά ζηα νξγαληθά (Πίλαθαο 
18.5) γξάθεηαη κεηά ηελ ηειεία (εδάθην (γ)). 

Ζ αληηζηνηρία ησλ ζπληνκνγξαθηψλ κε ηα ζχκβνια εδάθνπο HSCS δίλεηαη ζηνλ 
Πίλαθα 18.7. 

Πίλαθαο 18.7 ― Αληηζηνηρία ζπκβόισλ εδάθνπο θαηά HSCS θαη ζπληνκνγξαθηώλ  

ύκβνιν εδάθνπο 
HSCS 

πληνκνγξαθία 
 ύκβνιν εδάθνπο 

HSCS 
πληνκνγξαθία 

Gr-w grw.  SiL sil. 

Gr-n grn.  SiM sim. 

saGr-w grsaw.  SiH sih. 

saGr-n grsan.  SiV siv. 

siGr grsi.  ClL cll. 

clGr grcl.  ClM clm. 

Sa-w saw.  ClH clh. 

Sa-n san.  ClV clv. 

grSa-w sagrw.    

grSa-n sagrn.    

siSa sasi.    

clSa sacl.    

β) Αθνινπζεί ε ζπληνκνγξαθία ησλ δεπηεξεπφλησλ θιαζκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζηνπο φξνπο π.ρ. «ειαθξψο ηιπψδεο», «ακκψδεο», «ακκψδεο ραιηθψδεο», «κε 
ιίζνπο», «κε νγθφιηζνπο θαη ιίζνπο». ηηο πεξηπηψζεηο δχν ή πεξηζζνηέξσλ 
δεπηεξεπφλησλ θιαζκάησλ, ε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ηα θιάζκαηα ζηε 
ζπληνκνγξαθία αληηζηνηρεί ζηε ζεηξά ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην έδαθνο 
(απφ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν). 

γ) Αθνινχζσο γξάθεηαη ε ζπληνκνγξαθία ησλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ζηα νξγαληθά ηνπ 
Πίλαθα 18.5 θαη ηέινο ησλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ζην πεξηερφκελν αλζξαθηθφ 
αζβέζηην. 

Με βάζε ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο, δίλνληαη παξαδείγκαηα ζπληνκνγξαθηψλ δηαθφξσλ 
εδαθψλ ζηνλ Πίλαθα 18.8. 

Πίλαθαο 18.8 ― Παξαδείγκαηα ζπληνκνγξαθηώλ εδαθώλ 

Όλνκα θαη ζύκβνιν εδάθνπο θαηά HSCS πληνκνγξαθία 

Αζβεζηηηηθνί ειαθξψο ηιπψδεηο ΑΜΜΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ επξείαο δηαβάζκηζεο κε 
ιίζνπο (saGr-w) 

grsaw.sicoc2 

ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ ζηελήο δηαβάζκηζεο κε ιίζνπο θαη νγθφιηζνπο (grSa-n) sagrn.cobo 

Διαθξψο ηιπψδεηο ΥΑΛΗΚΧΓΖ ΑΜΜΟ (grSa) sagr.si 

Διαθξψο αζβεζηηηηθνί ακκψδεηο ΑΡΓΗΛΧΓΔΗ ΥΑΛΗΚΔ (clGr) grcl.sac1 

ΑΡΓΗΛΧΓΖ ΑΜΜΟ κε ιίγα νξγαληθά θαη κε ιίζνπο ((or)clSa) sacl.coo1 

Πνιχ αζβεζηηηηθή ακκψδεο ραιηθψδεο ΗΛΤ (SiL) sil.grsac3 

Υαιηθψδεο ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ κε αξθεηά νξγαληθά 
(orClH) 

clh.sagro2 

Πάξα πνιχ αζβεζηηηηθή ακκψδεο ΑΡΓΗΛΟ ΠΟΛΤ ΤΦΖΛΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
κε πνιιά νξγαληθά (OrClV) 

clv.sao3c4 
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 ειίδα 122 απφ 122 

18.13 Οξνινγία ηαμηλόκεζεο ηύξθεο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ASTM D 4427 

ην παξάξηεκα απηφ παξέρεηαη ε ειιεληθή κεηάθξαζε ησλ φξσλ ηνπ πξνηχπνπ ASTM 
D 4427, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιερζεί ε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ γηα ηελ 
ηαμηλφκεζε ηεο ηχξθεο. 

Όξνη ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηλψλ (fiber content): 

 Fibric (ίλεο > 67 %) – ηλώδεο 

 Hemic (ίλεο 33 % – 67 %) – ςεπδν-ηλώδεο 

 Sapric (ίλεο < 33 %) – άκνξθε 

Όξνη ζρεηηθά κε ηελ πεξηερφκελε ηέθξα (ash content): 

 Low ash (ηέθξα < 5 %) – ρακειήο ηέθξαο 

 Medium ash (ηέθξα 5 % – 15 %) – ελδηάκεζεο ηέθξαο 

 High ash (ηέθξα > 15 %) – πςειήο ηέθξαο 

Όξνη ζρεηηθά κε ην pH (acidity): 

 Highly acidic (pH < 4,5) – πνιχ νμεηδσηηθή 

 Moderately acidic (pH 4,5 – 5,5) – κεηξίσο νμεηδσηηθή 

 Slightly acidic (pH 5,5 – 7) – ειαθξψο νμεηδσηηθή 

 Basic (pH > 7) – βαζηθή 

Όξνη ζρεηηθά κε ηελ απνξξνθεηηθφηεηα λεξνχ (absorbency): 

 Extremely absorbent (ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ > 1500 %) – εμαηξεηηθά 
απνξξνθεηηθή 

 Highly absorbent (ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ 800 % – 1500 %) – πνιύ 
απνξξνθεηηθή 

 Moderately absorbent (ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ 300 % – 800 %) – κεηξίσο 
απνξξνθεηηθή 

 Slightly absorbent (ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ < 300 %) – ειαθξώο 
απνξξνθεηηθή 

Οη φξνη ζρεηηθά κε ηε βνηαλνινγηθή ζχζηαζε (botanical composition) παξακέλνπλ 
ιαηηληθνί. 

Παξάδεηγκα νξνινγίαο γηα ηαμηλφκεζε ηχξθεο κε βάζε ην πξφηππν ASTM D 4427: 

Σχξθε κε πεξηερφκελν ηλψλ 55 %, πεξηερφκελε ηέθξα 8 %, pH = 4,7, ηθαλφηεηα 
απνξξφθεζεο λεξνχ 1200 %, κε 70 % ησλ ηλψλ ηεο πξνεξρφκελεο απφ Sphagnum θαη 
20 % ησλ ηλψλ ηεο απφ Carex θαηαγξάθεηαη σο εμήο: 

Φεπδν-ηλψδεο, ελδηάκεζεο ηέθξαο, κεηξίσο νμεηδσηηθή, πνιχ απνξξνθεηηθή Carex-
Sphagnum ηχξθε (Pt). 
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