
1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     25 /2017    

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 

Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Νέας Ερυθραίας  
  
  
 
  
 

                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση υδρογεώτρησης για το ∆ήµο Κηφισιάς, στο Πάρκο 
Ραξέφσκι, το οποίο βρίσκεται στη συµβολή των οδών Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Πλάτωνος, 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κηφισιάς..   

Το έργο περιλαµβάνει δύο διακεκριµένα στάδια εργασιών: 
την διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης για την διαπίστωση της υδροφορίας του υπεδάφους και 

την διεύρυνση της ερευνητικής γεώτρησης σε γεώτρηση εκµετάλλευσης 

O ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται καθ’ όλη της διάρκεια εκτέλεσης του έργου, τα 
αναφερόµενα στην µε αριθµ. Πρωτ. 39117/1605/22 - 05 - 2017 άδεια  εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης 
υδατικών πόρων για ανόρυξη γεώτρησης υδρευτικής χρήσης  στο ∆ΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ στο ΠΑΡΚΟ ΡΑΞΕΦΣΚΙ  
που έχει εκδώσει η ∆/νση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (Α∆Α:ΩΗΥΘΟΡ1Κ-ΘΞΝ) 

1.1 Ερευνητική γεώτρηση 

Η ερευνητική γεώτρηση θα εκτελεσθεί µε τον ακόλουθο τρόπο: 
∆ιάτρηση 200±20 m βάθους, διαµέτρου 8 1/2". 

Αν απαιτηθεί προσωρινή σωλήνωση, αυτή θα τοποθετηθεί και θα επανεξαχθεί µε ευθύνη του Αναδόχου και 
θα αποζηµιωθεί µε καταρτισµό Νέας τιµής Μονάδας. 

1.2 Γεώτρηση Εκµετάλλευσης 

Η γεώτρηση εκµετάλλευσης θα εκτελεσθεί µετά το πέρας της ερευνητικής και θα περιλαµβάνει : 
∆ιεύρυνση 200±20 m βάθους, διαµέτρου 8 1/2" σε 12 1/4". 

Τοποθέτηση µεταλλικών σωλήνων, φίλτρων και χαλικόφιλτρου  

Καθαρισµός γεώτρησης και δοκιµαστικές αντλήσεις 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, για την επίτευξη των τελικών διαµέτρων των γεωτρήσεων, όπως αυτές 
αναφέρονται παραπάνω χρησιµοποιήσει διαδοχικές διατρήσεις µικρότερων διαµέτρων η εργασία αυτή δε θα 
πληρωθεί, αλλά θα επιµετρηθούν µόνο οι τελικές διάµετροι, όπως αυτές αναφέρονται στην προµέτρηση των 
εργασιών. 

2 ΜΕΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

2.1 Γενικά 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό µηχανηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού, απαραίτητο για την εκτέλεση της γεώτρησης, των AIR - LIFT αν χρειαστεί, των 
αντλήσεων και των υδροµετρήσεων. Επίσης είναι υποχρεωµένος για την προµήθεια των πάσης 
φύσεως υλικών, εργαλείων κλπ. στις απαιτούµενες ποσότητες για την εκτέλεση των εργασιών 
υπαίθρου. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθορίσει το ηµερήσιο ωράριο εργασίας που θα ακολουθήσει και θα πρέπει να 
εξασφαλίσει συνεχή εργασία για τις αντλήσεις µε κατάλληλο, από άποψη εµπειρίας, προσωπικό. 

Στον τόπο του έργου θα υπάρχει πέραν του προσωπικού της παρ. 2.1.2 και Ειδικός Επιστήµονας του 
Αναδόχου, ο οποίος θα παρακολουθεί συνεχώς τις εκτελούµενες εργασίες. 

Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Εργοδότης κρίνει ότι υπάλληλος του Αναδόχου δεν διαθέτει τα 
προσόντα για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών δικαιούται να επιβάλλει την αντικατάστασή του µε 
έξοδα του Αναδόχου. 

Η επιστηµονική και τεχνική επίβλεψη και παρακολούθηση των εργασιών του Αναδόχου θα γίνεται από 
την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία και θα υπογράφει τα ηµερήσια δελτία του έργου. 

2.2 Γεωτρύπανο - Λοιπός εξοπλισµός 

Η προσφορά του Αναδόχου πρέπει να συνοδεύεται από πίνακα όπου θα φαίνονται ο τύπος του 
γεωτρύπανου που θα χρησιµοποιήσει, τίτλους ιδιοκτησίας του και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά 
του. Επίσης θα αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κάτωθι εξαρτηµάτων. 

• αεροσυµπιεστής 

• γερανός 

• αυτοκίνητο 

• στελέχη και κοπτικά εργαλεία 

• Συσκευή ανάπτυξης των γεωτρήσεων (AIR-LIFT, JET) 

• συγκολλητική συσκευή 

• αντλητικά συγκροτήµατα 

Όλα τα παραπάνω θα βρίσκονται στον τόπο του έργου. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα στην περίπτωση 
που διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει εξοπλισµός στον τόπο του έργου, να διακόψει τις εργασίες του 
εργοταξίου χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

2.3 ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η γεώτρηση θα εκτελεσθεί µε περιστροφικά γεωτρύπανα θετικής ή ανάστροφης κυκλοφορίας. 

Τα κοπτικά εργαλεία των γεωτρυπάνων θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση ή αερόσφυρα ή γραναζωτοί 
κοπτήρες, θα είναι δυνατή όµως η χρησιµοποίηση και άλλου τύπου κοπτήρα, όπου αυτό κρίνεται 
αναγκαίο. 

Η τελική διάµετρος διατρήσεως θα είναι η καθοριζόµενη από τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η γεώτρηση θα διατρηθεί µέχρι του βάθους που θα καθορίσει η επίβλεψη. Το προβλεπόµενο βάθος στην 
τεχνική έκθεση είναι ενδεικτικό και µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί εφόσον αυτό κριθεί σκόπιµο για 
την πληρότητα του έργου, σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Η διάτρηση θα πρέπει να είναι κατακόρυφος και µε ανοχές που θα καθορίζονται από τις αντλίες, ώστε 
αυτές να βρίσκονται στο κέντρο των φρεατίων. 

Ο εργοδότης θα χορηγήσει στον Ανάδοχο το Αντικείµενο των προς εκτέλεση εργασιών, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση τον τρόπο µε το οποίο θα εκτελέσει τις εργασίες. 

Πιο κάτω αναφέρεται µια ενδεικτική σειρά εργασιών: 
• ∆ιάτρηση µέχρι τα 200±20 m µε 8 1/2" διάµετρο (ερευνητική γεώτρηση) 

• ∆ιεύρυνση ερευνητικής γεώτρησης σε γεώτρηση εκµετάλλευσης διαµέτρου 12 1/4". 

• Τοποθέτηση περιφραγµατικού σωλήνα (εάν απαιτηθεί) διαµέτρου 12 1/4’’και πάχους 4mm. 

• Τοποθέτηση σωλήνων και φίλτρων, (8 5/8” γαλβανιζέ, πάχους 5mm) και κωνικού άκρου. 

• Τοποθέτηση πιεζοµετρικού σωλήνα 1 1/2” (γαλβανιζέ). 

• Προµήθεια και τοποθέτηση πυριτικών χαλίκων για τη δηµιουργία χαλικόφιλτρου. 

• Εργασίες ανάπτυξης µε την µέθοδο AIR-LIFT µε ταυτόχρονη µέτρηση της παροχής και της 
πιεζοµετρικής στάθµης. Η στάθµη αυτή θα µετράται µέσω του πιεζοµετρικού σωλήνα ο οποίος θα 
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έχει τοποθετηθεί σε βάθος µεγαλύτερο από το σηµείο έµφυσησης των σωλήνων της συσκευής 
AIR-LIFT. 

• ∆οκιµές αντλήσεων σταθερής και µεταβαλλόµενης παροχής. 

2.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ 

Ο εργοδότης θα προµηθεύσει το νερό για τις ανάγκες της διάτρησης καθώς και για την πλύση της 
γεώτρησης. 

2.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε την προµήθεια στο εργοτάξιο και µεταφορά επί τόπου του έργου καυσίµων. 
Εφόσον απαιτηθεί ηλεκτρική ενέργεια αυτή θα χορηγηθεί από τον Εργοδότη. 

2.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλα τα υλικά και στις διαθέσιµες ποσότητες για την εκτέλεση, τον 
καθαρισµό και την ανάπτυξη της γεώτρησης. 

2.7 ΠΟΛΤΟΙ 

Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει την καταλληλότερη κατά την κρίση του µέθοδο για την εκτέλεση της γεώτρησης 
µετά από συνεννόηση µε την επίβλεψη. 

2.8 ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

Από 0 έως 15 – 20m αναµένεται να διατρηθούν λατυποπαγείς και κροκαλοπαγείς σχηµατισµοί του 
Νεογενούς σε εναλλαγές µε λεπτοµερέστερους σχηµατισµούς, που θεωρούνται ως “µαλακά πετρώµατα”. 

Από το βάθος των 15 – 20m και µέχρι το τέλος της γεώτρησης αναµένεται να διατρηθούν µάρµαρα, που 
θεωρούνται ως “ σκληρά πετρώµατα”. 

2.9 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Στην γεώτρηση και ανά στέλεχος θα λαµβάνεται δείγµα µε έκπλυση (Cutting), όπως επίσης σε κάθε 
αλλαγή της λιθολογίας ή µετά από εντολή της επίβλεψης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δίνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό του 
πραγµατικού βάθους προέλευσης του δείγµατος. 

Όλη η εργασία και τα υλικά για την λήψη και την συσκευασία των δειγµάτων περιλαµβάνονται στην τιµή 
της διάτρησης. 

2.10  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει περιφραγµατικούς σωλήνες επένδυσης στη 
γεώτρηση, πάχους 4mm, σε ποσότητα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 

Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι ευθύγραµµοι κατασκευασµένοι από χαλύβδινο έλασµα 
ποιότητος FE 360 B, σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 10025 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στην 
αγορά σε άλλο κράτος – µέλος 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 την µέθοδο Electric Resistance Welded with high frequency 
(ERW/HF) σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 10208-1 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στην αγορά σε 
άλλο κράτος–µέλος 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 2,00 mm και η ολική επιφάνεια ανοιγµάτων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της συνολικής επιφανείας του φιλτροσωλήνα. Το ωφέλιµο µήκος των τυφλών 
σωλήνων και φιλτροσωλήνων πρέπει να είναι 6 µέτρα, χωρίς να προσµετράται το αρσενικό σπείρωµα. 

Ο σύνδεσµος (µούφα) των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων, πρέπει να είναι κατασκευασµένος 
σύµφωνα µε το DIN 4922 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στην αγορά σε άλλο κράτος–µέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) που να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας, από το ίδιο υλικό 
ποιοτικά µε τους τυφλούς σωλήνες και να έχουν µήκος τουλάχιστον 100 mm και πάχος 12 mm. 
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Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κοχλιοτοµηµένοι µε σπείρωµα ηµικυκλικής διατοµής µε δύο (2) σπείρες ανά ίντσα 
και βάθος τουλάχιστον 70 mm από τα άκρα, να υπάρχει απόλυτη συνεργασία 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 οµόκεντροι ως προς τον άξονα του σωλήνα. 

Οι τυφλοί σωλήνες, οι φιλτροσωλήνες και οι σύνδεσµοι τους πρέπει να είναι γαλβανισµένοι (εν θερµώ ή εν 
ψυχρώ ανάλογα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας). Το γαλβάνισµα πρέπει να έχει γίνει µε κατάλληλη 
προετοιµασία της επιφάνειας (αµµοβολή), το δε πάχος του γαλβανίσµατος να είναι τουλάχιστον 4 µικρά. 

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 εταιρίας 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 

• Ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων, 

και θα επιβεβαιώνει την αντιστοιχία των ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης για την σύνταξη και υποβολή σχεδίου επένδυσης (σωλήνες-φίλτρα) των 
γεωτρήσεων σύµφωνα µε τις γεωλογικές τοµές των γεωτρήσεων. Η αναλογία τυφλών 
σωλήνων/φιλτροσωλήνων, καθορίζεται από τον επιβλέποντα, µε βάση τα λαµβανόµενα δείγµατα κατά τη 
διάρκεια της διάτρησης και είναι σύµφωνη µε τα εγκεκριµένα τιµολόγια. 

Εάν κατά την κατασκευή της γεώτρησης δεν έχουµε επιστρεφόµενα νερά, λόγω της παρουσίας 
καρστικοποιηµένων µαρµάρων, κροκαλοπαγών ή και τεκτονισµένων γνευσίων και δεν είναι δυνατός ο 
προσδιορισµός των πετρογραφικών σχηµατισµών και της παροχής θα γίνει εφόσον απαιτηθεί προσωρινή 
σωλήνωση και δοκιµαστική άντληση. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελάχιστης ή και µηδενικής παροχής η 
σωλήνωση παραµένει ιδιοκτησία του αναδόχου και αποµακρύνεται χωρίς αποζηµίωση. Ο Ανάδοχος 
δικαιούται πληρωµής µόνο για την τοποθέτηση και επανεξαγωγή της σωλήνωσης. 

Το σχέδιο θα καθορίζει τα βάθη της κορυφής και της βάσης των φίλτρων, τα ανοίγµατα των φίλτρων, τις 
διαστάσεις των χαλίκων και το ύψος τοποθέτησης αυτών. Εάν χρειασθεί κοπή και επανασυγκόλληση 
σωλήνα, µε εντολή της Επίβλεψης, ο Ανάδοχος θα την εκτελέσει και η δαπάνη θα βαρύνει τον ίδιο. 

Ο πιεζοµετρικός σωλήνας της υδρογεώτρησης θα είναι γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας µήκους 6 µέτρων, 
ονοµαστικής διαµέτρου 1 ½΄΄ in, µε συνδέσµους (µούφες). Θα τοποθετηθεί µεταξύ των εξωτερικών 
τοιχωµάτων της σωλήνωσης και των τοιχωµάτων της γεώτρησης µε σκοπό την παρακολούθηση της 
στάθµης του υπόγειου νερού. Ο πιεζοµετρικός σωλήνας θα είναι κολληµένος σε τυφλό σωλήνα µε λοξή 
κόλληση σε βάθος που θα καθοριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα είναι σε πλήρη επικοινωνία 
µε τη στήλη της σωλήνωσης. Επίσης, πρέπει να φέρει πώµα και κλειδαριά ασφαλείας στο άνω µέρος του. Η 
προµήθεια των πιεζοµετρικών σωλήνων αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. 

2.11  ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ 

Η γεώτρηση θα επενδυθεί µετά από εντολή της επίβλεψης µε χαλίκια στην εξωτερική επιφάνεια της 
τελικής σωλήνωσης. 

Το χαλικόφιλτρο πρέπει να αποτελείται από κατάλληλα διαβαθµισµένα χαλίκια από κοσκίνισµα 
αλλουβιακών ή παράκτιων αποθέσεων (αποστρογγυλευµένα χαλίκια στα οποία πρέπει να κυριαρχεί 
η πυριτική σύσταση, προτιµάται η ποτάµια προέλευση). Σπασµένα χαλίκια δε θα γίνονται δεκτά. Οι 
διαστάσεις τους πρέπει να τελούν υπό την έγκριση της επίβλεψης. 

Τα χαλίκια πρέπει να είναι απολύτως καθαρά, χωρίς αργιλικά υλικά η τεµάχια µαλακών πετρωµάτων 
(µάργες, πηλοί, άργιλοι, σχιστόλιθοι κλπ.). Τα χαλίκια πρέπει να πλένονται στο εργοτάξιο, πριν από 
την τοποθέτησή τους στην γεώτρηση. 

Πριν την τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου η γεώτρηση θα καθαρίζεται µε κυκλοφορία και αραίωση πολτού. 

Η εργασία χαλίκωσης θα γίνεται ταυτόχρονα µε κυκλοφορία νερού-αραιωµένου πολτού. 

Το χαλικόφιλτρο θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής, ώστε να αποτραπεί ο 
σχηµατισµός γεφυρών (εξαγωγή νερού από τη γεώτρηση). 

Η πλύση της γεώτρησης, µε τη χρήση κατάλληλων µέσων κατά τη χαλίκωση, αποτελούν µέρος της 
εργασίας χαλίκωσης και δεν θα πληρωθεί χωριστά. 
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2.12 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την υδρογεώτρηση:  

• Με διαυγές νερό απαλλαγµένο άµµου ή άλλων προσµίξεων και όταν ακόµα αντλείται 
η µέγιστη παροχή αυτής και χωρίς ίζηµα σε όλο το βάθος της µε την µεγαλύτερη παροχή ανά 
µέτρο πτώσης στάθµης χωρίς άµµο.  

• Με κανονικές απώλειες φορτίου εντός των φίλτρων και του χαλικόφιλτρου κατά την 
διάρκεια της άντλησης.  

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω υποχρεούται ο ανάδοχος να προβεί στην ανάπτυξη της γεώτρησης και 
στην χρήση πολυφωσφορικών αλάτων ή ανάλογων ουσιών εφόσον είναι απαραίτητο.  

Η ανάπτυξη περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες ή µέρος αυτών ανάλογα µε την περίπτωση.  

• Ανάπτυξη της γεώτρησης µε την µέθοδο «AIR LIFT». Κατά την ανάπτυξη µε την 
µέθοδο αυτή θα είναι δυνατή και η χρησιµοποίηση διπλού «PACKERS».  

• Άντληση µε αντλία κατακόρυφου άξονα  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισµό και υλικά για όλες τις εργασίες 
ανάπτυξης της γεώτρησης. Η ανάπτυξη θα πρέπει να εκτελεστεί σύµφωνα µε τους κανόνες της 
τέχνης.  

Η άντληση θα γίνεται µε πολύ συχνές διακοπές (σταδιακές αντλήσεις και κανονικές παύσεις, ξεκινώντας 
µε µια απόδοση γύρω στο 80% της τελικής προβλεπόµενης απόδοσης), ώστε να επιτευχθεί η 
µέγιστη δυνατή παροχή και ταυτόχρονα να αντληθεί νερό απαλλαγµένο από στερεά υλικά.  

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί την ανάπτυξη για κάθε ώρα πραγµατικής εργασίας. 

2.13 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ 

Η δοκιµαστική άντληση είναι µία από τις σηµαντικότερες εργασίες και πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε 
την τεχνική και τις υποδείξεις τις επιβλέπουσας υπηρεσίας.  

Η δοκιµαστική άντληση θα γίνει αφού αποδειχθεί ότι µε τις εργασίες ανάπτυξης επιτεύχθηκε ο 
καθαρισµός της γεώτρησης.  

Η µέτρηση της στάθµης του νερού θα γίνεται µε ηλεκτρικό σταθµήµετρο ακριβείας µέσα στον 
πιεζοµετρικό σωλήνα µε ακρίβεια ανάγνωσης 0,5 εκατοστών. Η παροχή πρέπει να ρυθµίζεται µε 
δικλείδα ασφαλείας (βάνα) ή µε την αλλαγή των στροφών του κινητήρα που θα µετριέται κατάλληλα 
(ογκοµετρική µε υδροµετρητή). Το νερό πρέπει να αποχετεύεται σε τέτοια απόσταση ώστε να µην 
υπάρχει κίνδυνος επαναδιήθησης και διατάραξης της δοκιµής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία και αποσυναρµολόγηση 
του αντλητικού συγκροτήµατος µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση των απαραίτητων 
αντλήσεων.  

Οι µετρήσεις πτώσεις της στάθµης θα είναι συνεχείς και πυκνές σ’ όλη τη διάρκεια της άντλησης. Μετά το 
πέρας της άντλησης ο ανάδοχος θα παρακολουθήσει και θα µετρήσει εντός του πιεζόµετρου τον 
χρόνο επανόδου της στάθµης (σε χρόνο που θα καθορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία). Κατά το 
χρονικό αυτό διάστηµα θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί άλλες εργασίες που δεν επηρεάζουν την 
στάθµη του νερού.  

Οι αντλήσεις θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία. Ο χρόνος άντλησης που αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και στον προϋπολογισµό του 
έργου είναι ενδεικτικός. Η επιβλέπουσα υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξήσει ή να µειώσει τις 
ώρες άντλησης (µε τις έγγραφες εντολές) εφόσον αυτό κριθεί σκόπιµο για την πληρότητα του έργου.  

Μετά το πέρας της δοκιµαστικής άντλησης θα πρέπει ο ανάδοχος να εξακριβώσει ότι δεν δηµιουργήθηκε 
ίζηµα στο εσωτερικό της σωλήνωσης και σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσει τις 
εργασίες, για την αφαίρεση του ιζήµατος µε δικές του δαπάνες.  

Ο ανάδοχος θα πληρωθεί την δοκιµαστική άντληση για κάθε ώρα άντλησης. Η αναµονή δεν θα πληρωθεί.  

Ο ανάδοχος δεν θα αποµακρύνει την αντλία (της δοκιµαστικής άντλησης) χωρίς την έγγραφη εντολή της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας.  



6 

 

 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εκ νέου δοκιµαστική άντληση εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα 
λήψης δειγµάτων νερού ή µετρήσεων στάθµης, µετά από έγγραφη εντολή της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας. 

2.14  ΣΤΟΜΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθευτεί και να εγκαταστήσει ένα σταθερό σύστηµα πώµατος (βιδωτό), το 
οποίο θα εµποδίζει την είσοδο ξένων σωµάτων στην γεώτρηση και το πιεζόµετρο και θα ασφαλίζει µε 
λουκέτο ασφαλείας. Στην επιφάνεια του εδάφους πλάκα από τσιµέντο θα προστατεύει την τελική τσιµέντωση 
και το πιεζόµετρο σε κάθε γεώτρηση. Η πλάκα θα κατασκευαστεί από σκυρόδεµα αναλογίας 350 χλγρ. 
τσιµέντου, ανά κυβικό µέτρο και θα έχει διαστάσεις 1,5Χ1,5Χ0,5 µέτρα. 

2.15  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Θα ελέγχεται η κατακορυφότητα και ευθυγραµµία της σωλήνωσης.  
Για την κατασκευή ευθύγραµµων γεωτρήσεων υποχρεούται ο ανάδοχος να χρησιµοποιεί απαραίτητα 

κατάλληλα αντίβαρα και να φέρει το γεωτρύπανο δείκτη βάρους στήλης προκειµένου το κοπτικό 
εργαλείο να έχει την απαιτούµενη από τον κανονισµό πίεση λειτουργίας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όργανο µέτρησης της κατακορυφότητας της γεώτρησης 
(καθετόµετρο) για τον έλεγχό της καθετότητας κατά την εκτέλεση της γεώτρησης.  

Οι δοκιµές για την κατακορυφότητα και ευθυγραµµία θα πραγµατοποιούνται µετά την πλήρη κατασκευή 
της γεώτρησης και πριν την παραλαβή της.  

Όλες οι δαπάνες για τις µετρήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.  
Οι δοκιµές θα πραγµατοποιηθούν µε την παρακάτω διαδικασία:  

• Η επιβλέπουσα υπηρεσία θα καθορίσει τα βάθη µέτρησης κανονικά ανά 10 µέτρα.  
• Η ευθυγραµµία θα ελέγχεται συνήθως µε την διέλευση ενός σωλήνα µήκους 12 

µέτρων και εξωτερικής διαµέτρου κατά µισή ίντσα µικρότερης από εκείνη της εσωτερικής 
διαµέτρου της σωλήνωσης της γεώτρησης. 

Οι µετρήσεις καθετότητας εκτελούνται από τον ανάδοχο µε δικά του µέσα. 
Οι απαιτήσεις για την κατακορυφότητα και ευθυγραµµία της γεώτρησης είναι οι παρακάτω:  

Η µέγιστη απόκλιση της υδρογεώτρησης από την κατακόρυφο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2/3 της 
εσωτερικής διαµέτρου της σωλήνωσης ανά 30 µέτρα. Κάθε δαπάνη για την διόρθωση της 
κατακορυφότητας και ευθυγραµµίας των γεωτρήσεων βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ορίσει και άλλη τεχνική εταιρεία για τις προαναφερόµενες µετρήσεις και 
γενικότερα τον κατασκευαστικό έλεγχο της γεώτρησης. Ο κατασκευαστικός έλεγχος µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί και µε άλλες συσκευές, όπως σύστηµα οπτικού ελέγχου κλπ. που θα ορίσει η 
επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Οι δαπάνες για όλες τις µετρήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

2.16  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν περατώσει πλήρως τη γεώτρηση ή φθάσει σε µικρότερο βάθος από το 
προβλεπόµενο, χωρίς ειδική εντολή της επίβλεψης, η γεώτρηση θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφτεί από αυτόν 
και δεν πρόκειται να παραληφθεί από τον Εργοδότη. 

Στην παραπάνω περίπτωση αλλά και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος εγκαταλείψει τη γεώτρηση από 
απώλεια εργαλείων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία υποχρεούται να προβεί στην έµφραξη αυτής. 

Καµία αποζηµίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος για τις εργασίες αυτές ή για οποιαδήποτε προηγούµενη 
εργασία που έγινε στην γεώτρηση. 

2.17  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην δεχθεί µερικώς ή ολικώς εργασίες που εκτελέσθηκαν ή να απαιτήσει την 
εκ νέου εκτέλεση αυτών µε δαπάνες του αναδόχου στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Γεώτρηση. Η γεώτρηση δεν θα γίνεται αποδεκτή εάν δεν πληροί µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

• Εάν δεν τηρηθούν οι γενικές ή ειδικές οδηγίες που δόθηκαν από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία. 

• Εάν η γεώτρηση εκτελεσθεί σε εσφαλµένη θέση από λάθος του ανάδοχου.  
• Εάν η γεώτρηση παρουσιάζει απαράδεκτη απόκλιση.  



7 

 

 

 

• Εάν δεν επιτευχθεί το τελικό βάθος διάτρησης, που η επιβλέπουσα υπηρεσία θεωρεί 
ότι είναι αναγκαίο. 

• Εάν η τελική διάµετρος είναι µικρότερη της ορισθείσας.  
• Εάν για οποιαδήποτε αιτία (απόφραξη κλπ.) η γεώτρηση δεν είναι πλήρως 

εκµεταλλεύσιµη.  
• Εάν δεν επιτευχθεί το τελικό βάθος της σωλήνωσης και των περιφραγµατικών που η 

επιβλέπουσα υπηρεσία θεωρεί ότι είναι αναγκαίο.  
• Εάν η τελική σωλήνωση (τυφλών σωλήνων, φιλτροσωλήνων, περιφραγµατικών) και 

το χαλικόφιλτρο δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τον ορθό τρόπο.  
• Εάν δεν τοποθετηθεί πιεζοµετρικός σωλήνας ή για οποιαδήποτε αιτία (απόφραξη 

του πιεζοµετρικού σωλήνα) δεν είναι δυνατή η µέτρηση της στάθµης άντλησης.  
• Εάν το χαλίκι που χρησιµοποιήθηκε για την χαλίκωση της γεώτρησης είναι 

σπασµένα χαλίκια λατοµείου.  
• Εάν από τον έλεγχο των σωλήνων που τοποθετήθηκαν στην γεώτρηση διαπιστωθεί 

ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές που αφορούν την ποιότητα του χαλύβδινου ελάσµατος και το 
γαλβάνισµα που ορίζονται στις προδιαγραφές για την ποιότητα των υλικών.  

• Εάν δεν πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος του άρθρου 2.16 της παρούσης.  
Ανάπτυξη. Η εργασία για την ανάπτυξη της γεώτρησης δεν θα γίνεται αποδεκτή:  

• Εάν το αποτέλεσµα της ανάπτυξης δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές.  
• Εάν ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση 

των απαραίτητων εργασιών ανάπτυξης.  
• Εάν η ανάπτυξη δεν γίνει σταδιακά και σ’ όλο το βάθος τοποθέτησης των φίλτρων 

της γεώτρησης.  
∆οκιµαστική άντληση. Οι δοκιµαστικές αντλήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές:  

• Εάν αργήσουν χωρίς την εγγραφή εντολής της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  
• Εάν δεν γίνουν σύµφωνα µε το πρόγραµµα (τρόπος και χρόνος άντλησης) που 

καθορίστηκε από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Ο χρόνος άντλησης που αναφέρεται στην τεχνική 
έκθεση και στον προϋπολογισµό του έργου είναι ενδεικτικός και µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί 
σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  

• Εάν διακοπεί η άντληση χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας πριν 
την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου συνολικού χρόνου άντλησης. Σε περίπτωση που διακοπεί η 
άντληση χωρίς έγγραφη εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας όπως προαναφέρεται, θα 
επαναλαµβάνεται η άντληση, η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο (δεν προσµετρείται ο χρόνος της 
άντλησης πριν την διακοπή).  

• Εάν δεν τοποθετηθεί το κατάλληλο αντλητικό συγκρότηµα στο βάθος που θα 
καθορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία ε. Εάν δεν τοποθετηθεί υδρόµετρο για τη µέτρηση της 
παροχής, κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής άντλησης και δεν γίνουν µετρήσεις στάθµης.  

• Εάν γίνει εξαγωγή του αντλητικού συγκροτήµατος µετά την άντληση, χωρίς την 
έγγραφη εντολή της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

2.18  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Ηµερολόγιο εργασιών. 

Ηµερήσια δελτία γεώτρησης. Στα δελτία αυτά θα καταγράφονται µε τρόπο συνεχή όλα τα στοιχεία 
διάτρησης ή άλλων εργασιών και ειδικότερα οι µεταβολές ταχύτητας διάτρησης, µεταβολές 
διατρητικού ρευστού (παροχή, πυκνότητα, απώλειες κλπ.), κοπτικά που χρησιµοποιούνται κλπ. 
Ιδιαίτερα τεκµηριωµένη καταγραφή θα πρέπει να γίνεται στον εντοπισµό του βάθους και των 
ενδεικτικών χαρακτηριστικών των επιµέρους υδροφόρων στρωµάτων που θα συναντηθούν. 

∆ελτία δοκιµών άντλησης. 

2.19  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αυτή θα περιλαµβάνει: 
Γεωλογική (λιθολογική) τοµή συνοδευόµενη µε απόσπασµα γεωλογικού 1:50000 και τοπογραφικού χάρτη 

1:5000 µε τη θέση της γεώτρησης και σκαρίφηµα σωλήνωσης καθώς και παρατηρήσεις για το εύρος 
σχισµών και φίλτρων, την κοκοµετρική διαβάθµιση του χαλικόφιλτρου, για την µέθοδο χαλίκωσης και 
ανάπτυξης για την στάθµη, την παροχή και για ότι άλλο κρίνεται αξιόλογο για την γεώτρηση.  

Επεξεργασµένα τα στοιχεία της δοκιµαστικής άντλησης. Συγκεκριµένα θα δίδονται τα διαγράµµατα της 
χαρακτηριστικής καµπύλης και των απωλειών φορτίου και θα προτείνεται η εκµεταλλεύσιµη παροχή 
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µε την αντίστοιχη στάθµη άντλησης. ∆ιαγράµµατα απεικόνισης πτώσης και επαναφοράς στάθµης-
χρόνου για τον υπολογισµό των υδραυλικών παραµέτρων.  

Τα προαναφερθέντα 1 και 2 που αφορούν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της κάθε γεώτρησης, θα 
υποβάλλονται στην υπηρεσία σε τρία (3) τεύχη και σε ηλεκτρονική µορφή, στα οποία θα 
συµπεριλαµβάνεται και έκθεση πεπραγµένων του έργου.  

Τα παραπάνω θα υποβάλλονται στην υπηρεσία πριν την υπογραφή του τελικού λογαριασµού. 

2.20  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Θα γίνεται από την Υπηρεσία σε όλους τους τοµείς µε συχνότητα που κρίνεται απαραίτητο, αλλά κατόπιν 
ειδοποίησης από τον ανάδοχο οπωσδήποτε στις παρακάτω εργασίες: ∆ειγµατοληψία, έλεγχος οπής 
γεώτρησης, εξαγωγή στελεχών γεωτρύπανου στο πέρας της διάτρησης και της διεύρυνσης, σωλήνωση, 
τσιµέντωση, χαλίκωση, ανάπτυξη, δοκιµαστική άντληση, έλεγχος καθετότητας. 

2.21  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικευµένο επιστηµονικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, όπως 
επίσης τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα και τα κατάλληλα όργανα για την άρτια εκτέλεση 
των εργασιών, µετρήσεων, δοκιµών, που περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. 

2.22  ΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

Όταν για την τσιµέντωση (αναµονή πήξης του τσιµέντου) ή άλλης εργασίας µετά την οποία θα πρέπει να 
εργασθεί στην ίδια θέση, σταµατήσει το γεωτρητικό συγκρότηµα, υποδεικνυόµενης της διακοπής λειτουργίας 
από την επίβλεψη, δεν θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο η αντίστοιχη του αργούντος µηχανήµατος 
αποζηµίωση βάσει του σχετικού τιµολογιακού άρθρου. 

Η εντολή για διακοπή εργασίας θα δίνεται εγγράφως στον Ανάδοχο και θα αναγράφεται ο χρόνος στάσης του 
συγκροτήµατος µέχρι 8 ώρες ηµερησίως στο ηµερολόγιο της εργασίας. 

Επίσης εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας, στους οποίους δεν συµπεριλαµβάνονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες, 
επιφέρουν τη στάση εργαζοµένου συγκροτήµατος, καταβάλλεται η αντίστοιχη αποζηµίωση για τον χρόνο της 
στάσης, εφόσον οι λόγοι αυτοί διαπιστωθούν από την επίβλεψη και καταχωρηθούν όπως ανωτέρω 
αναγράφεται. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωση όταν η στάση εργασίας γίνεται µε δική του υπαιτιότητα και για 
οποιαδήποτε λόγο. 

2.23  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος, τόσο αστικά όσο και ποινικά, για την εκτέλεση των εργασιών που του 
ανατέθηκαν. 

 

Κηφισιά, 15/6/2017 

 

Η συντάξασα 

 

Δήμητρα ΔΗΜΑΚΑ 

ΠΕ Ηλεκτρολόγος  

Μηχανικός 

Κηφισιά,  15/6/2017 

Ελέγχθηκε 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη 

του Τμήματος Προγραμματισμού 
& Μελετών 

 

Βασιλική ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός 

Κηφισιά, 15/6/2017 
Θεωρήθηκε 

H Προϊσταμένη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Ελένη ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 


