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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΔΤΥΟΤ 
 
Ι. Σθνπόο θαη αληηθείκελν. 
Ι Ι. Θέζε πδξνγεώηξεζεο 
Ι Ι Ι. Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο πδξνγεώηξεζεο. 
 
 
1.  Γηάηξεζε- Γηεξεύλεζε-Γεηγκαηνιεςία 
2.  Ηιεθηξηθή δηαζθόπεζε (Ιogging) 
3.  Σσιήλσζε 

- Σσιήλεο γεώηξεζεο 
- Πεξηθξαγκαηηθνί ζσιήλεο 
- Πηεδνκεηξηθνί ζσιήλεο  

4. Φαιίθσζε 
5. Αλάπηπμε (θαζαξηζκόο) γεώηξεζεο 
6. Δπζπγξακκία θαη θαηαθνξπθόηεηα ησλ γεσηξήζεσλ 
7. Γνθηκαζηηθά  Άληιεζε 
8. Τζηκεληέληα βάζε πξνζηαζίαο 
9. Ηκεξήζηα δειηία γεσηξήζεσλ 
10. Τειηθή έθζεζε 
11. Δπηκέηξεζε- Πιεξσκή 
12. Καζπζηεξήζεηο 
13. Σπκπιεξώζεηο 
 
 
 
Με αλάινγε απόθαζε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε 
ή ζπκπιήξσζε ησλ Πξνδηαγξαθώλ απηώλ, κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο 
αξκόδηαο Υπεξεζίαο.      
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΤΓΡΟΓΔΩΣΡΗΔΩΝ 
 
Ι. θνπόο θαη αληηθείκελν  
Οη παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ θαηαζθεπή εξεπλεηηθήο θαη 
παξαγσγηθήο γεσηξήζεο, ζσιελσκέλεο κε ραιύβδηλνπο ζσιήλεο θαη 
θηιηξνζσιήλεο θαη ηε δηεμαγσγή ζε απηή  δνθηκαζηηθήο αληιήζεο.  
 
 
Ι Ι. Θέζε πδξνγεώηξεζεο  
Η ζέζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη παξαγσγηθήο γεώηξεζεο θαζνξίδεηαη από ηελ ηερληθή 
έθζεζε ηεο κειέηεο θαη νξίδεηαη επί ηόπνπ  από ηελ Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία.  
 
 
Ι Ι Ι. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο πδξνγεώηξεζεο.  
 
 
1. Γηάηξεζε – Γηεξεύλεζε – Γεηγκαηνιεςία 
 

Η αξρηθή δηάηξεζε γίλεηαη κε θνπηήξα 9 5/8΄΄ θαη ε δηεύξπλζε κε θαηάιιεινπο 
θνπηήξεο νύησο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ηειηθή δηάκεηξνο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
ηερληθή έθζεζε ή ηελ  κειέηε. 

Σηηο δηαηξεηηθέο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο πνιηόο θπθινθνξίαο, πνπ 
θαζνξίδεηαη από ηελ ηερληθή έθζεζε ή ηελ κειέηε θαη επηβεβαηώλεηαη επί ηόπνπ από 
ηελ Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία . 

Καηά  ηελ δηάηξεζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη δείγκαηα ησλ πεηξνγξαθηθώλ 
ζρεκαηηζκώλ αλά δύν κέηξα, θαζώο θαη ζε θάζε ιηζνινγηθή αιιαγή. Πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ηζόπνζεο πνζόηεηεο ελόο πιπκέλνπ θαη ελόο άπιπηνπ δείγκαηνο 
(πεξίπνπ 0,5 It) θάζε θνξά, εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζαπσλνπνιηόο, νπόηε ζα ιακβάλεηαη έλα δείγκα. 

Τα δείγκαηα ζηα νπνία αλαγξάθνληαη ηα βάζε από ηα νπνία ειήθζεζαλ, 
θπιάζζνληαη ζε εηδηθά θηβώηηα θαη είλαη ζηε δηάζεζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 
Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ , ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα 
κεηαθέξεη ηα δείγκαηα πνπ ζα επηιεγνύλ, ζε κέξνο πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ 
Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά θαζαξνύ λεξνύ 
ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ αλάπηπμε ηεο γεώηξεζεο. 

Κάζε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο λεξνύ βαξύλεη ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο 
ππνρξεσηηθά    έρεη πεξηιάβεη ηηο δαπάλεο απηέο αλνηγκέλεο ζηελ πξνζθνξάο ηνπ. 
 

 
2. Ηιεθηξηθή δηαζθόπεζε  (Ioggiug) 
 
Γηα ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε ησλ θηιηξνζσιήλσλ πξαγκαηνπνηείηαη, ειεθηξηθή 

δηαζθόπεζε (Ινggig).   Η ειεθηξηθή δηαζθόπεζε γίλεηαη ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο 
δηάηξεζεο (πξηλ ηελ δηεύξπλζε) θαη ελώ ε γεώηξεζε είλαη κε πνιηό θπθινθνξίαο. Η 
θπθινθνξία ηνπ πνιηνύ πξέπεη λα δηαηεξείηαη κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη ε 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαζθόπεζεο. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαηεξεί θαζαξή από κπάδα ηε γεώηξεζε ζε όιν ην βάζνο 
ηεο, γηα λα είλαη δπλαηή ε δίνδνο ηεο βνιίδαο, ώζηε λα επηηεπρζνύλ νη απαξαίηεηεο 
θαηαγξαθέο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηελ 
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εξγαζία, αθνύ πξώηα θαζαξίζεη ηε γεώηξεζε. Η ειεθηξηθή δηαζθόπεζε γίλεηαη από 
ηνλ ππζκέλα ηεο γεώηξεζεο πξνο ηελ επηθάλεηα. 

Η ηαρύηεηα θίλεζεο ηεο βνιίδαο ζα είλαη 3  κέηξα αλά ιεπηό γηα ηηο αθηίλεο (γ), 
ελώ γηα ηηο άιιεο κεηξήζεηο 7-10  κέηξα αλά ιεπηό. Γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα ηα 
δηαγξάκκαηα κεηαμύ ηνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληαία θιίκαθα βάζνπο. 
Καηά ηελ ειεθηξηθή δηαζθόπεζε θαηαγξάθνληαη: 

 Οη ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο (Electrical  Resistively )  

 To ίδην δπλακηθό (Spontaneous Potential )  

 Οη αθηίλεο γάκκα ( Gamma-ray )  
Oη κεηξήζεηο πξέπεη λα δίλνπλ αθξηβέο θαη δηαγλώζηκν απνηέιεζκα.  
 
 
3. σιήλσζε  
σιήλεο γεώηξεζεο  
 

Οη ηπθινί ζσιήλεο θαη νη θηιηξνζσιήλεο πξέπεη λα είλαη επζύγξακκνη, 
θαηαζθεπαζκέλνη από ραιύβδηλν έιαζκα πνηόηεηαο FE 360Β, ζύκθσλα κε ηελ 
πξνδηαγξαθή ΔΝ 10025 ή λα έρνπλ λόκηκα παξαρζεί θαη ηεζεί ζηελ αγνξά ζε άιιν 
Κξάηνο-Μέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Δ.Ο.Φ.), πνπ λα εγγπώληαη 
αληίζηνηρν επίπεδν πνηόηεηαο. 

Οη ηπθινί ζσιήλεο θαη νη θηιηξνζσιήλεο πξέπεη λα είλαη απηνγελνύο 
ζπγθόιιεζεο, ζε επζεία γξακκή θαη ρσξίο πξνζηηζέκελν κέηαιιν, κε ηε κέζνδν 
Electric Resistance Welded With high frequency (ERW/HF), ζύκθσλα κε ηελ 
πξνδηαγξαθή ΔΝ 10208-1 ή λα έρνπλ λόκηκα παξαρζεί θαη ηεζεί ζηελ αγνξά ζε άιιν 
Κξάηνο-Μέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (ΔΟΦ), πνπ λα εγγπώληαη 
αληίζηνηρν επίπεδν πνηόηεηαο. Οη ηπθινί ζσιήλεο θαη νη θηιηξνζσιήλεο δελ πξέπεη 
λα έρνπλ εγθάξζηα ξαθή. 

Οη θηιηξνζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ηύπνπ γέθπξαο (bridge slog ) θαη λα έρνπλ 
άλνηγκα 1 ή 1,5 ή 2,0 ή 2,5mm ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά από 
εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη θηιηξνζσιήλεο 
δηακέηξνπ 4΄΄ κπνξεί λα είλαη ηύπνπ ζρηζηώλ θίιηξσλ. Η νιηθή επηθάλεηα ησλ 
αλνηγκάησλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο νιηθήο επηθάλεηαο ηνπ 
θηιηξνζσιήλα . 

Τν σθέιηκν κήθνο ησλ ηπθιώλ ζσιήλσλ θαη θηιηξνζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη 6  
κέηξα, ρσξίο λα πξνζκεηξάηε ην αξζεληθό ζπείξσκα. Δάλ ν ζρεδηαζκόο ηεο ζηήιεο 
ζσιήλσζεο απαηηεί κηθξόηεξνπ κήθνπο ζσιήλεο θαη θηιηξνζσιήλεο, απηνί 
ρξεζηκνπνηνύληαη ύζηεξα από εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

Οη ζύλδεζκνη (κνύθεο) ησλ ηπθιώλ ζσιήλσλ θαη ησλ θηιηξνζσιήλσλ, πξέπεη λα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε ην DIN 4922 ή λα έρνπλ λόκηκα παξαρζεί θαη ηεζεί ζηελ 
αγνξά ζε  άιιν Κξάηνο-Μέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (ΔΟΦ), πνπ λα 
εγγπώληαη αληίζηνηρν επίπεδν πνηόηεηαο, από ην ίδην πιηθό πνηνηηθά κε ηνπο ηπθινύο 
ζσιήλεο θαη θηιηξνζσιήλεο θαη λα έρνπλ κήθνο ηνπιάρηζηνλ 100mm θαη πάρνο 
12mm, γηα δε ηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ κεγαιύηεξεο ή ίζεο ησλ 12¨Υ λα έρνπλ κήθνο 
ηνπιάρηζηνλ 120mm θαη πάρνο 15mm . 

Οη ζύλδεζκνη πξέπεη λα είλαη ζπγθνιιεκέλνη ζηα  άθξα ησλ ζσιήλσλ κε ζπλερή 
ξαθή εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά θαη λα είλαη απόιπηα νκόθεληξε σο πξνο ηνλ άμνλα 
ηνπ ζσιήλα. 

Οη ηπθινί ζσιήλεο, νη θηιηξνζσιήλεο θαη νη ζύλδεζκνί ηνπο πξέπεη λα είλαη 
γαιβαληζκέλνη  ελ ζεξκό. Τν γαιβάληζκα πξέπεη λα έρεη γίλεη κε θαηάιιειε 
πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο (ακκνβνιή), ην δε πάρνο ηνπ γαιβαλίζκαηνο λα είλαη 
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ηνπιάρηζηνλ 40 κηθξά. Τν πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ηπθιώλ ζσιήλσλ θαη ησλ 
θηιηξνζσιήλσλ δηακέηξνπ 6 ¨Υ¨ πξέπεη λα είλαη 4mm θαη γηα δηακέηξνπο 8 5/8¨, 10 
¨Υ¨ θαη 12 ¨Υ¨ νη κεγαιύηεξεο πξέπεη λα είλαη 5mm. 

Τν θαηώηεξν κέξνο ηεο ζηήιεο ηεο ζσιήλσζεο πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε θσληθό 
ηπθιό ζσιήλα, ην δε αλώηεξν λα πξνθπιάζζεηαη κε θαηάιιειν βηδσηό πώκα θαη 
θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Οη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από λόκηκν πηζηνπνηεηηθό ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο, ζην 
νπνίν αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ σο πξνο ηα αθόινπζα : 
- Φεκηθή αλάιπζε πιηθνύ θαηαζθεπήο   
- Υδξαπιηθή δνθηκή         
- Πνηνηηθόο έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ,    
- θαη ζα επηβεβαηώλεη ηελ αληηζηνηρία ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ .  
  
 
Πεξηθξαγκαηηθνί ζσιήλεο     
  

Ο αλάδνρνο, εθ’ όζνλ θξηζεί αλαγθαίν θαη κεηά από εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο 
Υπεξεζίαο, ππνρξενύηαη γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε 
πεξηθξαγκαηηθώλ ζσιήλσλ (ζσιήλσλ επέλδπζεο), θαηάιιειεο εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γεώηξεζεο από θαηαπηώζεηο.  

 
Πηεδνκεηξηθνί ζσιήλεο   
 

Σηηο πδξνγεσηξήζεηο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη πηεδνκεηξηθνί ζσιήλεο. Απηνί 
πξέπεη λα είλαη γαιβαληζκέλνη  ζηδεξνζσιήλεο ηνπ εκπνξίνπ κήθνπο  6  κέηξσλ, 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 1 1/2 ¨ θαη λα έρνπλ ζπλδέζκνπο (κνύθεο). Οη πηεδνκεηξηθνί 
ζσιήλεο ηνπνζεηνύληαη κεηαμύ ησλ εμσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ ηεο ζσιήλσζεο θαη ησλ 
ηνηρσκάησλ ηεο γεώηξεζεο θαη έρνπλ ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 
ππόγεηνπ λεξνύ.  

Ο πηεδνκεηξηθόο ζσιήλαο θάζε γεώηξεζεο ζα ζπγθνηλσλεί κε ηπθιό ζσιήλα ηεο 
γεώηξεζεο, ζε βάζνο πνπ θαζνξίδεηαη από ηε Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία . Δπίζεο ν 
πηεδνκεξηηθόο ζσιήλαο πξέπεη λα θέξεη πώκα θαη θιεηδαξηά αζθαιείαο ζην άλσ 
κέξνο ηνπ. Η πξνκήζεηα ησλ πηεδνκεηξηθώλ ζσιήλσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 
αλαδόρνπ.  
 
4. Υαιίθσζε        
 

Τν ραιηθόθηιηξν ηνπνζεηείηαη ζην δηάθελν κεηαμύ ησλ ηνηρσκάησλ ηεο γεώηξεζεο 
θαη ηνπ εμσηεξηθνύ ηνηρώκαηνο ηεο ζσιήλσζεο. Απνηειείηαη από ραιίθηα, ζηα νπνία 
πξέπεη λα θπξηαξρεί ε ππξηηηθή ή αλζξαθηθή ζύζηαζε (πξνηηκάηαη ε πνηάκηα 
πξνέιεπζε).  

Σπαζηά (ζξαπζηά) ραιίθηα ιαηνκείσλ δελ γίλνληαη απνδεθηά . Δπίζεο δελ γίλνληαη 
απνδεθηά ραιίθηα κε άξγηιν ή ηεκάρηα πνπ πξνέξρνληαη από καιαθά πεηξώκαηα 
(κάξγεο, ζρηζηόιηζνπο θ.ι.π.). Τν ραιηθόθηιηξν πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ πξέπεη 
λα έρεη πιπζεί κε θαζαξό λεξό.  

Η κέγηζηε θαη ειάρηζηε δηάκεηξνο ησλ δηαβαζκηζκέλσλ ραιηθηώλ θαζνξίδεηαη από 
ηελ ηερληθή έθζεζε ή ηε κειέηε ή θαη κε εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο . Πξηλ 
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ραιηθόθηιηξνπ, ε γεώηξεζε πξέπεη λα θαζαξίδεηαη κε 
θπθινθνξία θαη αξαίσζε ηνπ πνιηνύ.  

Η πξνκήζεηα ηνπ αλαδόρνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ.  
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5. Αλάπηπμε (θαζαξηζκόο) ηεο γεώηξεζεο     
 

Η αλάπηπμε ηεο γεώηξεζεο γίλεηαη κεηά ηελ ραιίθσζε κε ηηο παξαθάησ κεζόδνπο 
κε εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο :  
- κε θπθινθνξία θαζαξνύ λεξνύ κε ηελ πειαληιία  
- κε ζύζηεκα εκβόινπ (ζνπκπάπ)  
- κε εγθαηάζηαζε εθηόμεπζεο αέξα κε αεξνζπκπηεζηή (air-lift)  
 
 
6. Δπζπγξακκία θαη θαηαθνξπθόηεηα ησλ γεσηξήζεσλ   
 
Α)  Οη γεσηξήζεηο πξέπεη λα είλαη επζύγξακκεο θαη θαηαθόξπθεο, ζύκθσλα κε ηα 
αθόινπζα:  

- Καηαθνξπθόηεηα: Η απόθιηζε από ηελ θαηαθνξπθόηεηα δελ πξέπεη λα 
μεπεξλά ην 1  κέηξν αλά 100  κέηξα (1%). 

- Δπζπγξακκία : Η επζπγξακκία ηεο γεώηξεζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ώζηε 
έλαο ζσιήλαο κήθνπο 9  κέηξσλ θαη εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κηθξόηεξεο θαηά 1,5¨ 
ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηεο ζσιήλσζεο λα δηέξρεηαη άλεηα απ’ απηήλ. Σε 
γεώηξεζε πνπ δελ πξόθεηηαη λα ζσιελσζεί πξέπεη λα πεξλά ειεύζεξα 
ζσιήλαο 12  κέηξσλ, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαηά 3¨ κηθξόηεξεο από ηε δηάκεηξν 
ηνπ θνπηήξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

Β) Η κέηξεζε ηεο επζπγξακκίαο θαη ηεο θαηαθνξπθόηεηαο γίλεηαη κε εμνπιηζκό ηνπ 
αλαδόρνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηεο γεώηξεζεο θαη πξηλ ηελ 
άληιεζή ηεο. Ο ηειηθόο έιεγρνο ηεο θαηαθνξπθόηεηαο θαη ηεο επζπγξακκίαο 
γίλεηαη παξνπζία ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο . Απνδεθηά όξγαλα κέηξεζεο ηεο 
θαηαθνξπθόηεηαο είλαη είηε ν ηξίπνδαο κε ζπξκαηόζρνηλν πάρνπο κεγαιύηεξν 
από 1,5mm, κε θηεξσηή δηακέηξνπ θαηά έλα ηέηαξην ηεο ίληζαο (1/4¨) κηθξόηεξεο 
ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηεο ηειηθήο ζσιήλσζεο είηε κε αλάινγν 
θσηνθαζεηόκεηξν. Έλα από ηα δύν πξναλαθεξόκελα όξγαλα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεηαη απαξαίηεηα ζηα παξειθόκελα ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ 
αλαδόρνπ.  

Γ) Αλ κεηά ηελ ηειηθή ζσιήλσζε δηαπηζησζεί όηη ε γεώηξεζε δελ πιεξεί ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαθνξπθόηεηαο θαη ηεο επζπγξακκίαο δελ γίλεηαη δεθηή.  

    Δηδηθά όζνλ αθνξά ηελ θαηαθνξπθόηεηα, ζε πεξίπησζε πνπ ε Γηεπζύλνπζα 
Υπεξεζία θξίλεη όηη ε γεώηξεζε δύλαηαη λα αμηνπνηεζεί κε θάπνην ηύπν αληιίαο, 
πνπ ζα απνδίδεη ηελ παξνρή εθκεηάιιεπζεο ηεο γεώηξεζεο, ε γεώηξεζε γίλεηαη 
δεθηή αθνύ γίλνπλ πεξηθνπέο ζην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο, όπσο παξαθάησ:  
1. Απόθιηζε 1,01% - 1,5%, πεξηθνπή δαπάλεο 10% .  
2. Απόθιηζε 1,51% - 2,0%, πεξηθνπή δαπάλεο 20% . 
3. Απόθιηζε 2,01% - 2,5%, πεξηθνπή δαπάλεο 30% . 
4. Αλ ε γεώηξεζε έρεη απόθιηζε κεγαιύηεξε από 2,5% δελ γίλεηαη απνδεθηή.  

 Οη δαπάλεο ησλ παξαπάλσ απαηηνύκελσλ κέζσλ, εξγαζηώλ θαη θαζπζηεξήζεσλ 
ππνρξεσηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηελ ηηκή κνλάδνο ηεο δηάηξεζεο.   

 
7. Γνθηκαζηηθή άληιεζε  
 

Η δνθηκαζηηθή άληιεζε δηεμάγεηαη ζύκθσλα κε γξαπηό πξόγξακκα, πνπ 
ζπληάζζεηαη από ηελ Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία . Οη κεηξήζεηο παξνρήο γίλνληαη 
νγθνκεηξηθά ή κε ζπζθεπή PΙTΟT ή πδξόκεηξν, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
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Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, ε δε ζηάζκε ηνπ λεξνύ κεηξάηαη κε ειεθηξηθό 
ζηαζκήκεηξν αθξηβείαο, κέζα ζηνλ πηεδνκεηξηθό ζσιήλα .  

Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο (δηάκεηξνο αληιίαο, 
ζηξνβίινπ, βάζνο ηνπνζέηεζεο, ηππνδύλακε θ.ι.π.). θαζνξίδνληαη από ηε 
Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία κε βάζε ηελ ηερληθή έθζεζε ή κειέηε θαη είλαη δεζκεπηηθά γηα 
ηνλ αλάδνρν, αζρέησο αλ νη αλακελόκελεο παξνρέο κπνξεί λα επηηεπρζνύλ θαη κε 
άιισλ δηακέηξσλ αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα .  

Τν αληιεηηθό ζπγθξόηεκα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο 
γηα καθξάο δηαξθείαο αληιήζεηο.  

Η παξνρή ξπζκίδεηαη κε δηθιείδα ή κε αιιαγή ησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα όπνπ 
είλαη δπλαηόλ. 

Τν λεξό πξέπεη λα παξνρεηεύεηαη ζε θαηάιιειε απόζηαζε, ώζηε λα κελ 
επεξεάδεηαη ε δνθηκή άληιεζεο.  

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άληιεζεο ή ησλ κεηξήζεσλ επαλαθνξάο ζηάζκεο 
ππάξρεη γεσηξύπαλν ζηε γεώηξεζε, ζηνλ αλάδνρν δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε 
γηα ζηαιία, δνζέληνο όηη ε δαπάλε απηή ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηηο 
ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  
 
 
8. Σζηκεληέληα βάζε πξνζηαζίαο  
 

Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ, ν ρώξνο πνπ πεξηβάιεη ηε ζσιήλσζε, πξέπεη λα 
πξνζηαηεύεηαη ζηελ επηθάλεηα από πιάθα ζθπξνδέκαηνο (κε ηζηκέλην 350kg/m3), 
δηαζηάζεσλ 2,00x2,00x0,50m. 

Σηελ επηθαλεηαθή πιάθα ηεο γεώηξεζεο (πιάθα πξνζηαζίαο) ηνπνζεηείηαη 
ειαθξά θεθιηκέλνο πιαζηηθόο ζσιήλαο 4¨, γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ραιηθόθηιηξνπ. 

Η δαπάλε ηεο πιάθαο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πώκαηνο αζθαιείαο ηεο γεώηξεζεο 
πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηηκή ηνπνζέηεζεο ηεο ηειηθήο ζσιήλσζεο (δελ 
πιεξώλεηαη ρσξηζηά).  

Σεκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ε γεώηξεζε δελ αμηνπνηεζεί γηα νπνηνλδήπνηε 
ιόγν, ν  αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηε ζθξαγίζεη ή θαηαζηξέςεη ζύκθσλα κε εληνιή 
ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, ρσξίο άιιε απνδεκίσζε, ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο 
πεξηιακβαλνκέλεο ππνρξεσηηθά ζηελ ηηκή ηεο δηάηξεζεο.  
 
 
9. Ηκεξήζηα δειηία γεσηξήζεσλ   
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ζε θάζε γεώηξεζε εκεξνιόγην εξγαζίαο ζε 
ηξηπινύλ. Τα δύν από ηα ηξία αληίηππα ζα ηα παξαδίδεη ζηνλ επηβιέπνληα θάζε 
κέξα. Κάζε εκεξήζην δειηίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

 
 (Ο θαηάινγνο δελ είλαη πεξηνξηζηηθόο γηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία) 
- εκεξνκελία θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο  
- θσδηθόο αλαγλώξηζεο ηεο εθηεινύκελεο γεώηξεζεο  
- ηύπνο ρξεζηκνπνηνύκελνπ γεσηξππάλνπ  
- ώξα αξρήο θαη ηέινπο θάζε βάξδηαο  
- ζύλζεζε πξνζσπηθνύ (αξηζκόο, εηδηθόηεηα, νλνκαηεπώλπκν) 
- ώξεο δηάηξεζεο θαη κέζνδνο εθηέιεζεο 
- ώξα αξρήο θαη ηέινπο θάζε εξγαζίαο 
- αλακνλέο κε ή ρσξίο δηαηαγή ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο  
- είδνο θαη δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ θνπηηθνύ εξγαιείνπ 
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- βάξνο θαη δηάκεηξνο ησλ αληίβαξσλ δηάηξεζεο  
- δηάκεηξνο θαη είδνο αληιηώλ 
- ιηζνινγηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεκαηηζκώλ πνπ ζπλαληώληαη θαηά ηε δηάηξεζε 
- νιηθή ή κεξηθή απώιεηα ηνπ πνιηνύ θπθινθνξόαο 
- κήθνο θαη δηάκεηξνο ζσιήλσλ θαη θηιηξνζσιήλσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ 
- όγθνο ραιηθόθηιηξνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
- ώξα αξρήο θαη ηέινπο εξγαζηώλ ηζηκέλησζεο 
- ώξα αξρήο θαη ηέινπο εξγαζηώλ αλάπηπμεο 
- θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηα δείγκαηα λεξνύ θαη πεηξσκάησλ (εκεξνκελία,            

βάζνο θιπ)  
- γεληθά θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηελ νξζή εξκελεία ησλ ιεθζέλησλ ζηνηρείσλ 

θαη απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άληιεζεο.  
- Μέηξεζε πδξνζηαηηθήο ζηάζκεο θάζε κέξα θαηά ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε ηεο 

εξγαζίαο  
- Φώξν γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο.    
      
10. Σειηθή έθζεζε  

 
Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ππαίζξνπ, ν αλάδνρνο ππνρξεσηηθά ζπληάζζεη θαη 

ππνβάιεη ζε πέληε (5) αληίγξαθα, ηεύρνο, πνπ ζα πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα 
θάζε γεώηξεζε πνπ αλνξύρζεθε. Τν ηεύρνο πξέπεη λα πεξηέρεη:   
1. Σπλνπηηθή έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή εξγαζηώλ θαη κεζόδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θάζε γεώηξεζε. Η ζπλνπηηθή έθζεζε πξέπεη λα πεξηέρεη 
επίζεο ζηνηρεία όπσο ε ηαρύηεηα πξνρώξεζεο ηνπ γεσηξύπαλνπ, νη απώιεηεο 
πνιηνύ θπθινθνξίαο, ε πδξνζηαηηθή ζηάζκε κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο γεώηξεζεο, 
ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο δνθηκαζηηθήο άληιεζεο, ε θξίζηκε θαη σθέιηκε παξνρή 
εθκεηάιιεπζεο, θαζώο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πξνβιεπόκελν από ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο.  

2. Ληζνινγηθή ηνκή ζε θιίκαθα ζειίδαο Α4 ή Α3.  
3. Δπεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκαζηηθώλ αληιήζεσλ, 

θαηάξηηζε δηαγξακκάησλ θξίζηκεο παξνρήο, δηάγξακκα απεηθόληζεο πηώζεο θαη 
επαλαθνξάο ζηάζκεο-ρξόλνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκό πδξαπιηθώλ παξακέηξσλ.  

4. Τνπνγξαθηθό ράξηε, θιίκαθαο πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία, 
κε ηηο ζέζεηο ησλ γεσηξήζεσλ.  

 Γηα θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ εκεξεζίσλ δειηίσλ γεσηξήζεσλ, ηελ 
ηειηθή έθζεζε θαη ππνβνιή ηνπο ζηελ Υπεξεζία, δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε 
ζηνλ αλάδνρν, δνζέληνο όηη νη δαπάλεο απηέο ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνληαη 
αλνηγκέλεο ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

 
 
11. Δπηκέηξεζε-Πιεξσκή  

 

 Γηα ηελ κεηαθνξά ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ πξώηε γεώηξεζε 
εηνίκνπ γηα εξγαζία ηνπ γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαζώο θαη απνθόκηζε 
απηνύ, πξνβιέπεηαη θαη’ απνθνπή ηηκή απνδεκίσζεο ζην άξζξν 1 & 2 ηεο 
παξνύζαο κειέηεο.  

 Γηα ηε κεηαθνξά από ζέζε ζε άιιε  ζέζε θαη εγθαηάζηαζε εηνίκνπ γηα εξγαζία 
γεσηξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, πξνβιέπεηαη θαη’ απνθνπή ηηκή απνδεκίσζεο ζην 
άξζξν 3  ηεο παξνύζαο κειέηεο.  
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 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ δηάηξεζεο ή δηεύξπλζεο γίλεηαη αλά κέηξν κήθνπο 
δηάηξεζεο ή δηεύξπλζεο θαη ε πιεξσκή κε αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο αλάινγα κε 
ηε δηάκεηξν δηάηξεζεο ή δηεύξπλζεο. Η δεηγκαηνιεςία πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
πιεξσκή εξγαζηώλ δηάηξεζεο.  

 Η επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ηεο ειεθηξηθήο δηαζθόπεζεο  γίλεηαη κε θαη’ απνθνπή 
ηηκή αλά γεώηξεζε.  

 Η επηκέηξεζε ησλ ηπθιώλ ζσιήλσλ θαη θηιηξνζσιήλσλ γίλεηαη κε ην κέηξν 
κήθνπο πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ηπθινύ ζσιήλα ή θηιηξνζσιήλα θαη ε πιεξσκή 
κε αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ ηπθινύ ζσιήλα ή 
θηιηξνζσιήλα.  

 H επηκέηξεζε ησλ πεξηθξαγκαηηθώλ ζσιήλσλ γίλεηαη κε ην κέηξν κήθνπο 
πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ πεξηθξαγκαηηθνύ ζσιήλα θαη ε πιεξσκή κε αληίζηνηρεο 
ηηκέο κνλάδνο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ πεξηθξαγκαηηθνύ ζσιήλα.  

 Η επηκέηξεζε πηεδνκεηξηθώλ ζσιήλσλ γίλεηαη κε ην κέηξν κήθνπο πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλνπ πηεδνκεηξηθνύ ζσιήλα θαη ε πιεξσκή κε αληίζηνηρε ηηκή 
κνλάδνο πηεδνκεηξηθνύ ζσιήλα δηακέηξνπ 1 ¼    ή άιιεο δηακέηξνπ.  

 Η επηκέηξεζε ηνπ ραιηθόθηιηξνπ γίλεηαη κε ην θπβηθό κέηξν πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλνπ ραιηθόθηιηξνπ θαη ε πιεξσκή κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή κνλάδνο.  

 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηώλ αλάπηπμεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηεο παξνύζαο Τ.Π 
ζηηο πεξηπηώζεηο  (α) θαη (β) γίλεηαη ζε ώξεο ιεηηνπξγίαο γεσηξππάλνπ, ελώ ζηελ 
πεξίπησζε (γ) γίλεηαη ζε ώξεο ιεηηνπξγίαο γηα εξγαζία αλάπηπμεο κε 
αεξνζπκπηεζηή (air-Iift ),θαη ε πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη κε αληίζηνηρεο ηηκέο 
κνλάδνο σξηαίαο απνδεκίσζεο.  

 Οη εξγαζίεο δνθηκαζηηθώλ αληιήζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηεο παξνύζαο Τ.Π  
επηκεηξώληαη θαη πιεξώλνληαη σο εμήο:  
- Γηα ηελ εηζθόκηζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αληιεηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πξώηε γεώηξεζε κε θαη’ απνθνπή ηηκή. 
- Γηα ηελ κεηαθνξά από ζέζε ζε ζέζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αληιεηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ζηε γεώηξεζε κε θαη’ απνθνπή ηηκή.  
- αλά ώξα ιεηηνπξγίαο θαη σξηαίαο απνδεκίσζε εξγαζίαο γηα ηελ άληιεζε 

αλάινγα κε ηε δηάκεηξν ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο.  
- αλά ώξα θαη σξηαία απνδεκίσζε γηα ηε κέηξεζε ηεο επαλαθνξάο ηεο ζηάζκεο 

ηνπ λεξνύ.  
Όιεο νη εξγαζίεο ή αλακνλέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ ηηκέο.  

 Γηα ηελ εηζθόκηζε ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε ζηε γεώηξεζε 
ζπγθξνηήκαηνο AIR-LIFT, εμαγσγή απηνύ θαη απνθόκηζε από ην βάζνο 
ηνπνζέηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ αλάπηπμεο ή άληιεζεο, πξνβιέπεηαη 
θαη’ απνθνπή ηηκή απνδεκίσζεο.  

 Γηα ηε ιήςε ελόο δείγκαηνο θαξόηνπ κε δεηγκαηνιήπηε δηπινύ ηνηρώκαηνο δηακ. 
101mm θαη κήθνπο 2m ηνπιάρηζηνλ, αλεμάξηεηα ζθιεξόηεηαο θαη βάζνπο, 
πξνβιέπεηαη θαη’ απνθνπή ηηκή απνδεκίσζεο.  

 Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κέζα ζηε γεώηξεζε πνζόηεηαο 
ελόο θηινύ εμακεηαθσζθνξηθνύ λαηξίνπ γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη αλάπηπμε ησλ 
γεσηξήζεσλ, πξνβιέπεηαη ηηκή απνδεκίσζεο αλά θηιό (ριγ.) 
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12. Καζπζηεξήζεηο   
 
Γηα θαζπζηεξήζεηο γεσηξεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο είηε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

κεηά από εληνιή ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, πξνβιέπεηαη ηηκή κνλάδνο σξηαίαο 
απνδεκίσζεο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν, αληίζηνηρα. 
 
13. πκπιεξώζεηο 

 
Σπκπιεξσκαηηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε ζπκβνπιεπηηθά, 

επηζπλάπηνκε: 
1. Τελ ΓΙΠΑΓ/β/606/12-11-02 (ΦΔΚ 292/Β΄/12-3-2003) Κ.Υ.Α. πνπ αθνξά 

Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο Καηαζθεπήο Υδξνγεσηξήζεσλ θαη 
 
 

ΥΑΝΙΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2017 
  
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ   ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

Ο πληάμαο 

  

 

  

ΠΑΝΗΓΤΡΑΚΗ ΑΓΑΜΔΜΝΩΝ 

 Γεσινγνο Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

 

  

  

  

  

 

 

Ο Γ/ληεο  Τδξαπιηθώλ Έξγσλ ηνπ 
Ο.Α.Κ. Α.Δ. 

 

            

               ΜΑΡΚΟ ΠΑΣΡΔΛΑΚΗ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 


