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          Με ανάλογη απόφαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιτρέπεται 

τροποποίηση ή συμπλήρωση των Προδιαγραφών αυτών, μετά από αιτιολογημένη 

εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 

I. Σκοπός και αντικείµενο Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την 

κατασκευή υδρογεωτρήσεων, σωληνωµένους µε χαλύβδινους σωλήνες και 

φιλτροσωλήνες και τη διεξαγωγή σε αυτές δοκιµαστικών αντλήσεων.  

II. Θέση υδρογεωτρήσεων Η θέση κάθε υδρογεώτρησης καθορίζεται από 

τεχνική έκθεση ή µελέτη και ορίζεται επί τόπου από την ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία.  

III. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων.  

1. ∆ιάτρηση – ∆ιερεύνηση – ∆ειγµατοληψία  

Η αρχική διάτρηση γίνεται µε κοπτήρα 9 5/8’’ και η διεύρυνση µε 

κατάλληλους κοπτήρες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η τελική διάµετρος, που 



προβλέπεται στην τεχνική έκθεση ή την µελέτη.  

Στις διατρητικές εργασίες χρησιµοποιείται κατάλληλος πολτός 

κυκλοφορίας, που καθορίζεται από την τεχνική έκθεση ή την µελέτη και 

επιβεβαιώνεται επί τόπου από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

Κατά την διάτρηση πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα των πετρογραφικών 

σχηµατισµών ανά δύο µέτρα, καθώς και σε κάθε λιθολογική αλλαγή. Πρέπει να 

λαµβάνονται ισόποσες ποσότητες ενός πλυµένου και ενός άπλυτου δείγµατος 

(περίπου 0,5lt) κάθε φορά, εκτός από την περίπτωση που χρησιµοποιείται 

σαπωνοπολτός, οπότε θα λαµβάνεται ένα δείγµα.  

Τα δείγµατα στα οποία αναγράφονται τα βάθη από τα οποία ελήφθησαν, 

φυλάσσονται σε ειδικά κιβώτια και είναι στη διάθεση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Μετά το τέλος των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του 

δαπάνες να µεταφέρει τα δείγµατα που θα επιλεγούν, σε µέρος που θα υποδειχθεί 

από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και µεταφορά καθαρού νερού 

στον τόπο του έργου, για τον καθαρισµό και την ανάπτυξη της γεώτρησης.  

Κάθε δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς νερού βαρύνει τον ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεωτικά έχει περιλάβει τις δαπάνες αυτές ανηγµένες στην 

προσφορά του.  

2. Ηλεκτρική διασκόπηση (logging)  

Για την κατάλληλη τοποθέτηση των φιλτροσωλήνων πραγµατοποιείται, 

ηλεκτρική διασκόπηση (logging).  

Η ηλεκτρική διασκόπηση γίνεται αµέσως µετά το τέλος της διάτρησης (πριν 

την διεύρυνση) και ενώ η γεώτρηση είναι µε πολτό κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία 

του πολτού πρέπει να διατηρείται µέχρι την στιγµή που θα αρχίσει η 

πραγµατοποίηση της διασκόπησης.  

Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί καθαρή από µπάζα τη γεώτρηση σε όλο το 

βάθος της, για είναι δυνατή η δίοδος της βολίδας, ώστε να επιτευχθούν οι 

απαραίτητες καταγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωµένος να 

επαναλάβει την εργασία, αφού πρώτα καθαρίσει τη γεώτρηση. Η ηλεκτρική 

διασκόπηση γίνεται από τον πυθµένα της γεώτρησης προς την επιφάνεια.  

Η ταχύτητα κίνησης της βολίδας θα είναι 3 µέτρα ανά λεπτό για τις ακτίνες 

γάµµα (γ), ενώ για τις άλλες µετρήσεις 710µέτρα ανά λεπτό. Για να είναι 

συγκρίσιµα τα διαγράµµατα µεταξύ τους πρέπει να χρησιµοποιείται ενιαία 

κλίµακα βάθους.  

Κατά την ηλεκτρική διασκόπηση καταγράφονται:  

• Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις (Electrical Resistivity)  

• Το ίδιο δυναµικό (Spontaneous Potential)  

• Οι ακτίνες γάµµα (Gammaray)  

Οι µετρήσεις πρέπει να δίνουν ακριβές και διαγνώσιµο αποτέλεσµα  

3. Σωλήνωση  

Σωλήνες γεώτρησης  

Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι ευθύγραµµοι, 

κατασκευασµένοι από χαλύβδινο έλασµα ποιότητας FE 360Β, σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή EN 10025 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στη αγορά σε άλλο 

ΚράτοςΜέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που να εγγυώνται 

αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.  

Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι αυτογενούς 

συγκόλλησης, σε ευθεία γραµµή και χωρίς προστιθέµενο µέταλλο, µε τη µέθοδο 



Electric Resistance Welded with high frequency (ERW/HF), σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή EN 102081 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στη αγορά σε 

άλλο ΚράτοςΜέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που να 

εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας. Οι τυφλοί σωλήνες και οι 

φιλτροσωλήνες δεν πρέπει να έχουν εγκάρσια ραφή.  

Οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι τύπου γέφυρας (bridge slot) και να έχουν 

άνοιγµα 1 ή 1,5 ή 2,0 ή 2,5mm, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους έργου και µετά από 

εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Όταν χρησιµοποιούνται φιλτροσωλήνες 

διαµέτρου 4’’ µπορεί να είναι τύπου σχιστών φίλτρων.  

Η ολική επιφάνεια των ανοιγµάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% 

της ολικής επιφάνειας του φιλτροσωλήνα.  

Το ωφέλιµο µήκος των τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων πρέπει να είναι 

6 µέτρα, χωρίς να προσµετράται το αρσενικό σπείρωµα. Εάν ο σχεδιασµός της 

στήλης σωλήνωσης απαιτεί µικρότερου µήκους σωλήνες και φιλτροσωλήνες, 

αυτοί χρησιµοποιούνται ύστερα από εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Οι σύνδεσµοι (µούφες) των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων, 

πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε το DIN 4922 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και 

τεθεί στη αγορά σε άλλο ΚράτοςΜέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ), που να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας, από το ίδιο υλικό 

ποιοτικά µε τους τυφλούς σωλήνες και τους φιλτροσωλήνες και να έχουν µήκος 

τουλάχιστον 100mm και πάχος 12mm, για δε τους σωλήνες διαµέτρου 

µεγαλύτερης ή ίσης των 12 Ύ’’ να έχουν µήκος τουλάχιστον 120mm και πάχος 

15mm.  

Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κοχλιοτοµηµέµοι µε σπείρωµα ηµικυκλικής 

διατοµής µε δύο  

(2) στείρες ανά ίντσα και σε βάθος τουλάχιστον 70mm από τα άκρα σύµφωνα 

µε το πιο κάτω σκαρίφηµα, να υπάρχει απόλυτη συνεργασία του αρσενικού µε 

το θηλυκό σύνδεσµο και να είναι καθαροί από «γρέζια».  

Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι συγκολληµένοι στα άκρα των σωλήνων µε 

συνεχή ραφή εξωτερικά και εσωτερικά και να είναι απόλυτα οµόκεντρη ως προς 

τον άξονα του σωλήνα.  

Οι τυφλοί σωλήνες, οι φιλτροσωλήνες και οι σύνδεσµοι τους πρέπει να είναι 

γαλβανισµένοι εν θερµώ. Το γαλβάνισµα πρέπει να έχει γίνει µε κατάλληλη 

προετοιµασία της επιφάνεια (αµµοβολή), το ∆ε πάχος του γαλβανίσµατος να είναι 

τουλάχιστον 40 µικρά.  

Το πάχος των τοιχωµάτων των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων 

διαµέτρου 6 Ύ’’ πρέπει να είναι 4mm και για διαµέτρους 8 5/8’’, 10 Ύ’’ και 12 Ύ’’ ή 

µεγαλύτερες πρέπει να είναι 5mm.  

Το κατώτερο µέρος της στήλης της σωλήνωσης πρέπει να καταλήγει σε 

κωνικό τυφλό σωλήνα, το δε ανώτερο να προφυλάσσεται µε κατάλληλο βιδωτό 

πώµα και κλειδαριά ασφαλείας.  

Οι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµο πιστοποιητικό της 

κατασκευάστριας εταιρείας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας προέλευσης, στο 

οποίο θα αναγράφονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών ως προς τα ακόλουθα:  

- χηµική ανάλυση υλικού κατασκευής  

- υδραυλική δοκιµή και  

- ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων,  

και θα επιβεβαιώνει την αντιστοιχία των ποιοτικών χαρακτηριστικών.  

Περιφραγµατικοί Σωλήνες  

Ο ανάδοχος, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας, υποχρεούται για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση 

περιφραγµατικών σωλήνων (σωλήνων επένδυσης), κατάλληλης εσωτερικής 



διαµέτρου, για την προστασία της γεώτρησης από καταπτώσεις.  

Πιεζοµετρικοί σωλήνες  

Στις υδρογεωτρήσεις πρέπει να τοποθετούνται πιεζοµετρικοί σωλήνες. Αυτοί 

πρέπει να είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες του εµπορίου µήκους 6 µέτρων, 

ονοµαστικής διαµέτρου 1 ½’’ και να έχουν συνδέσµους (µούφες). Οι πιεζοµετρικοί 

σωλήνες τοποθετούνται µεταξύ των εξωτερικών τοιχωµάτων της σωλήνωσης και 

των τοιχωµάτων της γεώτρησης και έχουν σκοπό την παρακολούθηση της στάθµης 

του υπόγειου νερού.  

Ο πιεζοµετρικός σωλήνας κάθε γεώτρησης θα συγκοινωνεί µε τυφλό σωλήνα 

της γεώτρησης, σε βάθος που καθορίζεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Επίσης 

ο πιεζοµετρικός σωλήνας πρέπει να φέρει πώµα και κλειδαριά ασφαλείας στο άνω 

µέρος του.  

Η προµήθεια των πιεζοµετρικών σωλήνων αποτελεί υποχρέωση του ανάδοχου.  

4. Χαλίκωση  

Το χαλικόφιλτρο τοποθετείται στο διάκενο µεταξύ των τοιχωµάτων της 

γεώτρησης και του εξωτερικού τοιχώµατος της σωλήνωσης. Αποτελείται από 

χαλίκια, στα οποία πρέπει να κυριαρχεί η πυριτική σύσταση (προτιµάται η 

ποτάµια προέλευση).  

Σπαστά (θραυστά) χαλίκια λατοµείων δεν γίνονται αποδεκτά. Επίσης δεν 

γίνονται αποδεκτά χαλίκια µε άργιλο ή τεµάχια που προέρχονται από µαλακά 

πετρώµατα (µάργες, σχιστόλιθους κλπ.)  

Το χαλικόφιλτρο πριν από την τοποθέτηση του πρέπει να έχει πλυθεί µε 

καθαρό νερό.  

Η µέγιστη και ελάχιστη διάµετρος των διαβαθµισµένων χαλικιών 

καθορίζεται από την τεχνική έκθεση ή την µελέτη ή και µε εντολή της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Πριν την τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου, η 

γεώτρηση πρέπει να καθαρίζεται µε κυκλοφορία και αραίωση του πολτού.  

Η προµήθεια του ανάδοχου αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.  

5. Ανάπτυξη (καθαρισµός) της γεώτρησης  

Η ανάπτυξη της γεώτρησης γίνεται µετά τη χαλίκωση µε τις παρακάτω 

µεθόδους µε εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας:  

- µε κυκλοφορία καθαρού νερού µε την πηλαντλία  

- µε σύστηµα εµβόλου (σουµπάπ)  

- µε εγκατάσταση εκτόξευσης αέρα µε αεροσυµπιεστή (airlift)  

6. Ευθυγραµµία και κατακορυφότητα των γεωτρήσεων  

Α) Οι γεωτρήσεις πρέπει να είναι ευθύγραµµες και κατακόρυφες, σύµφωνα µε 

τα ακόλουθα: 

 Κατακορυφότητα: Η απόκλιση από την κατακορυφότητα δεν πρέπει να 

ξεπερνά το 1 µέτρο ανά 100 µέτρα (1%).  

Ευθυγραµµία: Η ευθυγραµµία της γεώτρησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ένας  

σωλήνας µήκους 9 µέτρων και εξωτερικής διαµέτρου µικρότερης κατά 1,5’’ της  

εσωτερικής διαµέτρου της σωλήνωσης να διέρχεται άνετα απ’ αυτή. Σε 

γεώτρηση που δεν πρόκειται να σωληνωθεί πρέπει να περνά ελεύθερα 

σωλήνας 12 µέτρων, εξωτερικής διαµέτρου κατά 3’’ µικρότερης από τη 

διάµετρο του κοπτήρα που χρησιµοποιήθηκε.  

Β) Η µέτρηση της ευθυγραµµίας και της κατακορυφότητας γίνεται µε 

εξοπλισµό του αναδόχου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της γεώτρησης  

και πριν την άντληση της.  



Ο τελικός έλεγχος της κατακορυφότητας και της ευθυγραµµίας γίνεται 

παρουσία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Αποδεκτά όργανα µέτρησης της κατακορυφότητας είναι είτε ο τρίποδας 

µε συρµατόσχοινο πάχους µεγαλύτερο από 1,5mm, µε φτερωτή διαµέτρου κατά 

ένα τέταρτο της ίντσας (1/4’’) µικρότερης της εσωτερικής διαµέτρου της τελικής 

σωλήνωσης είτε µε ανάλογο φωτοκαθετόµετρο. Ένα από τα δύο 

προαναφερόµενα όργανα πρέπει να περιλαµβάνεται απαραίτητα στα 

παρελκόµενα του µηχανικού εξοπλισµού του αναδόχου.  

Γ) Αν µετά την τελική σωλήνωση διαπιστωθεί ότι η γεώτρηση δεν 

πληρεί τις προδιαγραφές της κατακορυφότητας και της ευθυγραµµίας 

δεν γίνεται δεκτή.  

Ειδικά όσον αφορά την κατακορυφότητα, σε περίπτωση που η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία κρίνει ότι η γεώτρηση δύναται να αξιοποιηθεί µε κάποιο τύπο αντλίας, 

που θα αποδίδει την παροχή εκµετάλλευσης της γεώτρησης, η γεώτρηση γίνεται 

δεκτή αφού γίνουν περικοπές στο συνολικό κόστος της, όπως παρακάτω:  

1. Απόκλιση 1,01% 1,5%, περικοπή δαπάνης 10%  

2. Απόκλιση 1,51% – 2,0%, περικοπή δαπάνης 20%  

3. Απόκλιση 2,01% 2,5%, περικοπή δαπάνης 30%  

4. Αν η γεώτρηση έχει απόκλιση µεγαλύτερη από 2,5% δεν γίνεται αποδεκτή.  

 

● Οι δαπάνες των παραπάνω απαιτούµενων µέσων, εργασιών και 

καθυστερήσεων υποχρεωτικά συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή 

µονάδος της διάτρησης.  

7. ∆οκιµαστική Άντληση  

Η δοκιµαστική άντληση διεξάγεται σύµφωνα µε γραπτό πρόγραµµα, που 

συντάσσεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι µετρήσεις παροχής γίνονται 

ογκοµετρικά ή µε συσκευή PITOT ή υδρόµετρο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η δε στάθµη του νερού µετράται µε ηλεκτρικό 

σταθµήµετρο ακριβείας, µέσα στον πιεζοµετρικό σωλήνα.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήµατος (διάµετρος 

αντλίαςστροβίλου, βάθος τοποθέτησης, ιπποδύναµη κλπ.) καθορίζονται από 

τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε βάση την τεχνική έκθεση ή µελέτη και είναι 

δεσµευτικά για τον ανάδοχο, ασχέτως αν οι αναµενόµενες παροχές µπορεί 

να επιτευχθούν και µε άλλων διαµέτρων αντλητικά συγκροτήµατα.  

Το αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα συνεχούς 

λειτουργίας για µακράς διάρκειας αντλήσεις.  

Η παροχή ρυθµίζεται µε δικλείδα ή µε αλλαγή των στροφών του κινητήρα 

όπου είναι δυνατόν.  

Το νερό πρέπει να παροχετεύεται σε κατάλληλη απόσταση, ώστε να µην 

επηρεάζεται η δοκιµή άντλησης.  

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλο επιστηµονικό και τεχνικό 

προσωπικό κατά τη διάρκεια της άντλησης, καθώς και τα αναγκαία όργανα 

µετρήσεων. Τα στοιχεία της άντλησης αναγράφονται σε ειδικά δελτία. Μετά το 

πέρας της άντλησης γίνονται µετρήσεις επαναφοράς της στάθµης του νερού. Ο 

χρόνος επαναφοράς της στάθµης δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο άντλησης.  

● Εάν κατά τη διάρκεια της άντλησης ή των µετρήσεων επαναφοράς στάθµης 

υπάρχει γεωτρύπανο στη γεώτρηση, στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται 

αποζηµίωση για σταλία, δοθέντος ότι η δαπάνη αυτή υποχρεωτικά 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές της προσφοράς του.  

 



8. Τσιµεντένια βάση προστασίας  

Μετά το τέλος των εργασιών, ο χώρος που περιβάλει τη σωλήνωση, 

πρέπει να προστατεύεται στην επιφάνεια από πλάκα σκυροδέµατος (µε 

τσιµέντο 350kg/m3), διαστάσεων 1,00x1,00x0,40m.  

Στην επιφανειακή πλάκα της γεώτρησης (πλάκα προστασίας) 

τοποθετείται ελαφρά κεκλιµένος πλαστικός σωλήνας 4’’, για συµπλήρωση 

του χαλικόφιλτρου.  

Η δαπάνη της πλάκας και η κατασκευή του πώµατος ασφαλείας της 

γεώτρησης περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην τιµή τοποθέτησης της 

τελικής σωλήνωσης (δεν πληρώνεται χωριστά).  

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η γεώτρηση δεν αξιοποιηθεί για 

οποιονδήποτε λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τη σφραγίσει ή καταστρέψει 

σύµφωνα µε εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς άλλη αποζηµίωση, της 

σχετικής δαπάνης περιλαµβανοµένης υποχρεωτικά στην τιµή της διάτρησης.  

9. Ηµερήσια δελτία γεωτρήσεων  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σε κάθε γεώτρηση ηµερολόγιο εργασίας σε 

τριπλούν. Τα δύο από τα τρία αντίτυπα θα τα παραδίδει στον επιβλέποντα κάθε 

µέρα. Κάθε ηµερήσιο δελτίο πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:  

(Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός για περισσότερα στοιχεία)  

ηµεροµηνία και καιρικές συνθήκες  

κωδικός αναγνώρισης της εκτελούµενης γεώτρησης  

τύπος χρησιµοποιούµενου γεωτρυπάνου  

ώρα αρχής και τέλους κάθε βάρδιας  

σύνθεση προσωπικού (αριθµός, ειδικότητα, ονοµατεπώνυµο)  

ώρες διάτρησης και µέθοδος εκτέλεσης  

ώρα αρχής και τέλους κάθε εργασίας  

αναµονές µε ή χωρίς διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας  

είδος και διάµετρος του χρησιµοποιούµενου κοπτικού εργαλείου  

βάρος και διάµετρος των αντίβαρων διάτρησης  

διάµετρος και είδος αντλιών  

λιθολογική περιγραφή των σχηµατισµών που συναντώνται κατά τη διάτρηση  

ολική ή µερική απώλεια του πολτού κυκλοφορίας  

µήκος και διάµετρος σωλήνων και φιλτροσωλήνων που τοποθετήθηκαν  

όγκος χαλικόφιλτρου που χρησιµοποιήθηκε  

ώρα αρχής και τέλους εργασιών τσιµέντωσης ώρα αρχής και τέλους εργασιών 

ανάπτυξης κάθε χρήσιµη πληροφορία για τα δείγµατα νερού και πετρωµάτων 

(ηµεροµηνία, βάθος κλπ) γενικά κάθε χρήσιµη πληροφορία για την ορθή ερµηνεία 

των ληφθέντων στοιχείων και αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της άντλησης. -

Μέτρηση υδροστατικής στάθµης κάθε µέρα κατά την έναρξη και τη λήξη της 

εργασίας Χώρο για τις παρατηρήσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

10. Τελική Έκθεση  

Μετά το τέλος των εργασιών υπαίθρου, ο ανάδοχος υποχρεωτικά συντάσσει 

και υποβάλλει σε πέντε (5) αντίγραφα, τεύχος, που θα περιέχει όλες τις 

πληροφορίες για κάθε γεώτρηση που ανορύχθηκε. Το τεύχος πρέπει να περιέχει:  

1. Συνοπτική έκθεση που θα περιλαµβάνει περιγραφή εργασιών και µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν για κάθε γεώτρηση. Η συνοπτική έκθεση πρέπει  να περιέχει 

επίσης στοιχεία όπως η ταχύτητα προχώρησης του γεωτρύπανου , οι απώλειες 

πολτού κυκλοφορίας, η υδροστατική στάθµη µετά την ανάπτυξη της 

γεώτρησης, τα πρωτογενή στοιχεία της δοκιµαστικής άντλησης, η κρίσιµη και 

ωφέλιµη παροχή εκµετάλλευσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο προβλεπόµενο 

από τις τεχνικές προδιαγραφές.  



2. Λιθολογική τοµή σε κλίµακα σελίδας Α4 ή Α3.  

3. Επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δοκιµαστικών 

αντλήσεων, κατάρτιση διαγραµµάτων κρίσιµης παροχής, διάγραµµα 

απεικόνισης πτώσης και επαναφοράς στάθµηςχρόνου, για τον υπολογισµό 

υδραυλικών παραµέτρων.  

4. Τοπογραφικό χάρτη, κλίµακας που καθορίζεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

µε τις θέσεις των γεωτρήσεων.  

 

● Για κάθε δαπάνη που αφορά την τήρηση των ηµερήσιων δελτίων γεωτρήσεων, 

την τελική έκθεση και την υποβολή τους στην Υπηρεσία, δεν καταβάλλεται 

αποζηµίωση στον ανάδοχο, δοθέντος ότι οι δαπάνες αυτές υποχρεωτικά 

περιλαµβάνονται ανηγµένες τις τιµές της προσφοράς του.  

11. Επιµέτρηση – Πληρωµή  

• Για την εισκόµιση στον τόπο του έργου και εγκατάσταση στην πρώτη 

γεώτρηση ετοίµου για εργασία γεωτρητικού συγκροτήµατος και αποκόµιση αυτού, 

προβλέπεται κατ’ αποκοπή τιµή αποζηµίωσης.  

• Για τη µεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση ετοίµου για εργασία 

γεωτρητικού συγκροτήµατος, προβλέπεται κατ’ αποκοπή τιµή αποζηµίωσης.  

• Η επιµέτρηση των εργασιών διάτρησης ή διεύρυνσης γίνεται ανά µέτρο 

µήκους διάτρησης ή διεύρυνσης και η πληρωµή µε αντίστοιχες τιµές µονάδος 

ανάλογα µε τη διάµετρο διάτρησης ή διεύρυνσης. Η δειγµατοληψία περιλαµβάνεται 

στην πληρωµή εργασιών διάτρησης.  

• Η επιµέτρηση και πληρωµή της ηλεκτρικής διασκόπησης γίνεται µε κατ’ 

αποκοπή τιµή ανά γεώτρηση.  

• Η επιµέτρηση των τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων γίνεται µε το 

µέτρο µήκους πλήρως εγκατεστηµένου τυφλού σωλήνα ή φιλτροσωλήνα και η 

πληρωµή µε αντίστοιχες τιµές µονάδος ανάλογα µε τη διάµετρο του τυφλού 

σωλήνα ή φιλτροσωλήνα.  

• Η επιµέτρηση των περιφραγµατικών σωλήνων γίνεται µε το µέτρο µήκους 

πλήρως εγκατεστηµένου περιφραγµατικού σωλήνα και η πληρωµή µε αντίστοιχες 

τιµές µονάδος ανάλογα µε τη διάµετρο του περιφραγµατικού σωλήνα.  

• Η επιµέτρηση των πιεζοµετρικών σωλήνων γίνεται µε το µέτρο µήκους 

πλήρως εγκατεστηµένου πιεζοµετρικού σωλήνα και η πληρωµή µε αντίστοιχη τιµή 

µονάδος πιεζοµετρικού σωλήνα διαµέτρου 1 ½’’.  

• Η επιµέτρηση του χαλικόφιλτρου γίνεται µε το κυβικό µέτρο πλήρως 

τοποθετηµένου χαλικόφιλτρου και η πληρωµή µε την αντίστοιχη τιµή µονάδος.  

• Η επιµέτρηση των εργασιών ανάπτυξης της παραγράφου 5 της παρούσας 

Τ.Π στις περιπτώσεις (α) και (β) γίνεται σε ώρες λειτουργίας γεωτρυπάνου, ενώ 

στην περίπτωση (γ) γίνεται σε ώρες λειτουργίας για εργασία ανάπτυξης µε 

αεροσυµπιεστή (airlift), και η πληρωµή πραγµατοποιείται µε αντίστοιχες τιµές 

µονάδος ωριαίας αποζηµίωσης.  

• ● Οι εργασίες δοκιµαστικών αντλήσεων της παραγράφου 7 της παρούσας 

Τ.Π επιµετρώνται και πληρώνονται ως εξής: Για την εισκόµιση στον τόπο του 

έργου και εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήµατος στην πρώτη γεώτρηση µε 

κατ’ αποκοπή τιµή. Για την µεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση του 

αντλητικού συγκροτήµατος στη γεώτρηση µε κατ’ αποκοπή τιµή. ανά ώρα 

λειτουργίας και ωριαίας αποζηµίωση εργασίας για την άντληση ανάλογα µε τη 

διάµετρο του αντλητικού συγκροτήµατος. ανά ώρα και ωριαία αποζηµίωση  για τη 

µέτρηση της επαναφοράς της στάθµης του νερού. Όλες οι εργασίες ή αναµονές 

περιλαµβάνονται στις παραπάνω τιµές.  

• Για την εισκόµιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση στη γεώτρηση 

συγκροτήµατος AIRLIFT, εξαγωγή αυτού και αποκόµιση από το βάθος τοποθέτησης 

για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης ή άντλησης, προβλέπεται κατ’ αποκοπή τιµή 

αποζηµίωσης.  

• Για τη λήψη ενός δείγµατος καρότου µε δειγµατολήπτη διπλού τοιχώµατος 



διαµ. 101mm και µήκους 2m τουλάχιστον, ανεξάρτητα σκληρότητας και βάθους, 

προβλέπεται κατ’ αποκοπή τιµή αποζηµίωσης.  

 

● Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µέσα στη γεώτρηση ποσότητας 

ενός κιλού εξαµεταφωσφορικού νατρίου για τον καθαρισµό και ανάπτυξη των 

γεωτρήσεων, προβλέπεται τιµή αποζηµίωσης ανά κιλό (χλγ.).  

12. Καθυστερήσεις  

Για καθυστερήσεις γεωτρητικού συγκροτήµατος είτε αντλητικού 

συγκροτήµατος µετά από εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, προβλέπεται τιµή 

µονάδος ωριαίας αποζηµίωσης ανάλογα µε τη διάµετρο, αντίστοιχα.  
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