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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

2
Ζ
  Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                     ΑΓΑΜ:20PROC007703439 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ                                          

         «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                           

 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

Πιεξνθνξίεο: B. ΠΑΓΟΤΓΖ 

Σει: 2271350258 

 

                                                                                                Αρ. 70/20-11-20 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ Δ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ 1 ΣΟΤ Γ.Ν.ΥΙΟΤ 

ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΔΩ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.780,00 € ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α. 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: 

ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ  ΓΗΑ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ 1 ΣΟΤ Γ.Ν.ΥΗΟΤ 

(ΠΑΛΗΑ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ) 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:  ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Υξόλνο δηελέξγεηαο: 04-12-20  ώρα 10:00 π.μ. 

Σόπνο δηελέξγεηαο: Γξαθείν πξνκεζεηώλ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην» 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2362/95 ( ΦΔΚ Α’ 247) «Πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ, έιεγρνο δαπαλώλ 

θιπ.» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3329/2005 (ΦΔΚ Α’81) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4152/2013 (ΦΔΚ Α’107), Τπνπαξάγξαθνο Ε.5 «πλαιιαγέο κεηαμύ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Γεκνζίσλ Αξρώλ» θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο 

Οδεγίαο 2011/7/ΔΔ, αλαθνξηθά κε ην επηηόθην ππεξεκεξίαο. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4250/26-03-2014 (ΦΔΚ Α’74)"Γηνηθεηηθέο απινπζηεύζεηο-θαηαξγήζεηο, 

ζπγρσλεύζεηο Ννκηθώλ  πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα". 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη 

ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη ζήκεξα. 

6. Σελ κε αξ.29/01-10-20 απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλάζεζεο κε 

ηελ δηαδηθαζία   δηελέξγεηαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

7. Σελ κε αξ.2146/2020 δέζκεπζε πίζησζεο. 
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ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

   Γεκόζηα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηε  δηαδηθαζία ζπιινγήο θιεηζηώλ 

πξνζθνξώλ  γηα ηελ αλάζεζε ζε πνιηηηθό κεραληθό ηεο εθπόλεζεο Γεσηερληθήο Έξεπλαο γηα ηελ 

έληαμε ηεο αλαβάζκηζεο θαη ζηαηηθήο ζηήξημεο ηνπ θηηξίνπ 1 (παιηά παζνινγηθή θιηληθή) ζε 

πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο θαη ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

1. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 

2. Ζ δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί θαη ζα πινπνηεζεί ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνύζα πξόζθιεζε θαη ην παξάξηεκα Α΄ απηήο (απαηηήζεηο). 

3. Ζ δαπάλε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ζα θαιπθζεί από πηζηώζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο νξίδεηαη ε 04-12-20 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 

10:00π.κ θαη ηόπνο ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

5. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη  κέρξη ηηο 03-12-20 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 

14:00κ.κ ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο Τπεξεζίαο. 

6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη 

ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. 

7. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε από ηελ επηηξνπή 

πνπ έρεη νξηζηεί γηα απηό ην ζθνπό.  

8. Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο  δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή εθπξό-

ζσπνί ηνπο, εθόζνλ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο.  

9. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξώ κεηά από πξνεγνύκελε ζεώξεζε ησλ 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο από ηνλ αξκόδην ειεγθηηθό όξγαλν. 

10. Γηθαίσκα πκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία έρνπλ νη αλαθεξόκελνη θαησηέξσ, εθόζνλ αζθνύλ 

δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο: 

α) Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

β) Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) πλεηαηξηζκνί. 

11. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα δεηνύκελα είδε ζα δίδνληαη από ην λνζνθνκείν εληόο ησλ 

ηξηώλ (3) πξώησλ εκεξώλ από ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο. 

12. Ζ παξνύζα ζα αλαξηεζεί ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα  Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ..  θαη ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ www.xioshosp.gr. 

13. Καηά ηα ινηπά, ε δηαδηθαζία  ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ην παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο απηήο. 

 

  Γηα όηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ηζρύνπλ νη πεξί πξνκεζεηώλ «Νόκνη – 

Γηαηάμεηο». 

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ε ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε δύν έληππα. (πξσηόηππν θαη αληίγξαθν) 

2. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε EURO 

3. Γιώζζα: Διιεληθή  
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε θιεηζηό θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρεηαη: 

1. Δγγσηηική Δπιζηολή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 2% επί 

ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ.  

2. Τπεύθσνη δήλωζη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα 

εμήο: 

            

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο δηαθήξπμεο …………………………. 

β) Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππόρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θόξσλ 

θαη ηειώλ όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, ii) Γσξνδνθία, , iii) Απάηε, , v) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, , vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ,  

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, 

ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο 

ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειώ ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειώ ζε πηώρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππό αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε 

παξόκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπόκελε από ηηο δηαηάμεηο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λόκνπ. 

δ)είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθό επάγγεικά κνπ είλαη     

………………………………..   κε πηζηνπνίεζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα. 

 

ε)δελ απαζρνιώ ή εθκεηαιιεύνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηώλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 

θαη 182 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο Δξγαζίαο.  

ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πώιεζε ησλ ζρεηηθώλ πιηθώλ θαη 

ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηώλ. 

η) έιαβα ππόςε ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ ζηνλ ηόπν όπνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζύκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθό ή 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα δήισζή 

κνπ .  

 

3. Τπεύθσνη δήλωζη παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 γηα ηελ ηζρύ ησλ πξνζθνξώλ. 

4. Παραζηαηικά εκπροζώπηζης, εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζώπσλ.  

5. Ένησπη ηερληθή πξνζθνξά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνύζεο. 

6. Ένησπη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά  ( ζε θιεηζηό ππνθάθειν ) 

 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ 

δειώζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερόκελν. 

 



                                                                                      Σελ. 4/5                                           

 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Γιάρκεια ζύμβαζης: 

   Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα πξνθύςεη γηα ηελ  αλάζεζε ζε κεραληθό ηεο εθπόλεζεο ηεο 

κειέηεο, ζα είλαη κε ηελ παξάδνζή απηήο κέζα ζε δηάζηεκα δύο μηνών. 

Ιζτύς προζθορών: 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο δηαγσληδόκελνπο επί 120 εκέξεο από ηελ επνκέλε 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

Τποβολή προζθορών: 

 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έσο ηνπ πνζνύ ησλ 7.780,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Γιαδικαζία ζσμμεηοτής: 
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σμήμα Πρωηοκόλλοσ έως 03-12-20, ημέρα Πέμπηη και ώρα 

14:00μμ.  Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ 

επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξόζεζκε. 

 Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ηεο ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηην επομένη ημέρα και ώρα 10:00πμ.   (ε δηαδηθαζία ζα νινθιεξσζεί ζε 

έλα ζηάδην), από αξκόδηα επηηξνπή πνπ ζα ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπό απηό από ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

Αμοιβή αναδότοσ και ηρόπος πληρωμής: 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ. Δπί ηνπ πνζνύ ηνπ 

ηηκνινγίνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ζα γίλνπλ νη λόκηκεο θξαηήζεηο. 

 

Πιεξνθνξίεο Β. Παγνύδε 

Σειέθσλν επηθνηλσλίαο: 2271350258 , FAX: 2271044311 

 

                                                                   H ΓΙΟΙΚΗΣΡIA ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

                                                                                ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Γεωτεχνικι ζρευνα και μελζτθ για τθν επιςκευι του Κτθρίου 1 του ΓΝ Χίου Σκυλίτςειο (Έλενασ Βενιηζλου 

2) (ςφμφωνα με ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα). 

 

Η γεωτεχνική ζρευνα και μελζτη περιλαμβάνει την εκπόνηςη εργαςιϊν πεδίου, εργαςτηριακοφ ελζγχου 

και ςφνταξη ςχετικήσ ζκθεςησ για τισ φυςικζσ και μηχανικζσ ιδιότητεσ του εδάφουσ θεμελίωςησ ςτο 

οικόπεδο.  

Το αντικείμενο του ζργου είναι η διάνοιξθ τριϊν δειγματολθπτικϊν γεωτριςεων, μία ςε κάθε θζςη, 

βάθουσ 15μ ζκαςτη, η διαλογή αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων από κάθε γεϊτρηςη, η κατάρτιςη και 

εκπόνηςη κατάλληλου προγράμματοσ εργαςτηριακϊν δοκιμϊν προςδιοριςμοφ των φυςικϊν και 

μηχανικϊν ιδιοτήτων του υπεδάφουσ θεμελίωςησ, η επεξεργαςία των αποτελεςμάτων και ο ςχεδιαςμόσ 

των εδαφικϊν τομϊν ςτισ θζςεισ ενδιαφζροντοσ.   

Κατά τη διάρκεια εκτζλεςησ των εργαςιϊν θα εκτελεςτοφν και επί τόπου πρότυπεσ δοκιμζσ εδαφικήσ 

αντίςταςησ διείςδυςησ (SPT)  καθϊσ και πρότυπεσ δοκιμζσ υδραυλικήσ διαπερατότητασ (Maag-Lefrank, 

Lugeon). Η παροχή νεροφ για τισ ανάγκεσ εκτζλεςησ των δειγματοληπτικϊν εργαςιϊν βαρφνει τον 

εργοδότη 

Η εκτζλεςη των εργαςτηριακϊν δοκιμϊν θα γίνουν ςε πιςτοποιημζνα εργαςτήρια 

εδαφομηχανικήσ/βραχομηχανικήσ ςε κατάλληλα επιλεγμζνα δείγματα. Η δειγματοληψία και η κατάρτιςη 

του προγράμματοσ δοκιμϊν θα γίνει ςε επιλεγμζνο αριθμό δειγμάτων κατάλληλο για την εξαγωγή 

χαρακτηριςτικϊν τιμϊν των φυςικϊν ιδιοτήτων και των παραμζτρων μηχανικήσ ςυμπεριφοράσ του 

υπεδάφουσ που θα ςυναντηθεί. 

Η τεχνική ζκθεςη που θα ςυνταχθεί κα περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφι των εργαςιϊν πεδίου, 

φωτογραφικι τεκμθρίωςθ, αιτιολόγθςθ τθσ δειγματολθψίασ και του προγράμματοσ δοκιμϊν, κα 

ςυνοψίηει τα αποτελζςματα και κα καταλιγει ςτθ διαςτρωμάτωςθ του υπεδάφουσ κεμελίωςθσ ςε κάκε 

κζςθ που εξετάςτθκε. Στο τελικό παραδοτζο, θα περιλαμβάνονται οι χαρακτηριςτικζσ εδαφικζσ τομζσ, τα 

μητρϊα των γεωτρήςεων, οι ςυντελεςτζσ προςομοίωςησ τησ αλληλεπίδραςησ εδάφουσ-καταςκευήσ και 

παρατηρήςεισ – προτάςεισ. 


