
                            
 

 

 

 

Σέρρες  23 / 04 /2019 

Αριθμ.Πρωτ.:  3725 

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ 

ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 

Email: resc@teicm.gr 

 

 

 

  Προς Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
για την Προμήθεια «Υπηρεσίες διάνοιξης ερευνητικής γεώτρησης και 

δοκιμαστική άντληση» για τις ανάγκες του έργου «Groundwater REsource 
managemENt for non-Potable water pUrposes, baseMent protection, and 

heating - Pilot application (GREEN PUMP)» 
  
   Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος με κωδικό 80202, ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 
πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην 
προμήθεια υπηρεσιών διάνοιξης ερευνητικής γεώτρησης και δοκιμαστική 
άντληση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τις ανάγκες του παραπάνω 
προγράμματος. 
Το συνολικό κόστος ορίζεται στα 3500,00 € με ΦΠΑ. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ανωτέρω έργο του ΕΛΚΕ. 
 
Προδιαγραφές: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Υπηρεσίες διάνοιξης ερευνητικής 
γεώτρησης και δοκιμαστική 
άντληση (σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές που επισυνάπτονται 
στο παρόν) 

1 γεώτρηση 

 
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στην παρούσα 
πρόσκληση ως παράρτημα. 
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Χρόνος και τόπος κατάθεσης των προσφορών 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις προσφορές τους, σφραγισμένες, 
στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων, 1ος όροφος, κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την 09/05/2019, 
ημέρα Πέμπτη. Όσες προσφορές σταλούν ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας 
ταχυμεταφορών, θα πρέπει να περιέλθουν και να πρωτοκολληθούν έως την 
παραπάνω ημέρα και ώρα. 
                              

        ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
                            Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

        (Αριθμ. Πρωτ.  3725/ 23 - 04-2019) 
    Τέρμα Μαγνησίας 

      Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
    62124, Σέρρες 

 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση θα γίνει την Παρασκευή 10/05/2019 και 
ώρα 09:30. 
 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
1. Οικονομική προσφορά από την οποία προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή. 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συμμετοχή σε 
διαγωνισμό. 
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή έλλειψη αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
από το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 4412/20016. 
    Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) των 
διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) του Διευθύνοντα 
Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Τον ανάδοχο που θα προκύψει θα βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
καθώς και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
(Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται συστηματικά με την προμήθεια 
των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας πρόσκλησης.  
Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης 
Η πρόσκληση θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας  http://rescommittee.teicm.gr/ 
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Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Πληροφορίες - Διευκρινήσεις  
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από 
την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, τηλ. 23210-49113.  
 

 
 

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος 
 
 
 

Κίρτας Εμμανουήλ 

Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών 
& Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

 
 
 

Δαυϊδ Κωνσταντίνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

 

1. Σκοπός και αντικείμενο 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την 

διάνοιξηυδρογεώτρησηςβάθους 30μ σωληνωμένης με χαλύβδινους γαλβανισμένους 

σωλήνες και φιλτροσωλήνες, ή εναλλακτικά πλαστική σωλήνα  και 

φιλρτοσωλήναUPVC υψηλής αντοχής,και τη διεξαγωγή σε αυτή δοκιμαστικής 

άντλησης. 

 
2. Θέση υδρογεώτρησης 

Η θέση τηςυδρογεώτρησηςβρίσκεται εντός του campus του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας στις Σέρρες, πλησίον της περίφραξης προς το νότιο τμήμα του 

οικοπέδου. Η ακριβής θέση καθορίζεται επιτόπου από τον επιστημονικώς υπεύθυνο 

του έργου. 

 

3. Τεχνικές προδιαγραφές διάνοιξηςυδρογεώτρησης 

 

3.1. Διάτρηση - Διεύρυνση - Δειγματοληψία 

Η διάτρηση γίνεται με κοπτήρα 8" ούτωςώστε να εξασφαλισθεί η 

απαιτούμενη τελική διάμετρος για το ενδεχόμενο απαίτησης 

τοποθέτησηςπεριφραγματικού σωλήνα, όπως περιγράφεταιστο παρόν.Στις 

διατρητικές εργασίες χρησιμοποιείται κατάλληλος πολτός κυκλοφορίας, ή 

σάπωνας.Κατά τη διάτρηση πρέπει να λαμβάνονται δείγματα των πετρογραφικών 

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

λαμβάνονται ισόποσες ποσότητες ενός πλυμένου καιενός άπλυτου δείγματος 

(περίπου 0,5lit) κάθε φορά, εκτός από τη περίπτωση που 

χρησιμοποιείταισαπωνοπολτός, οπότε θα λαμβάνεται ένα δείγμα. Τα δείγματα στα 
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οποία αναγράφονται τα βάθη από ταοποία ελήφθησαν, φυλάσσονται σε ειδικά 

κιβώτια. 

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

να μεταφέρει τα δείγματαπου θα επιλεγούν, σε μέρος που θα υποδειχθεί από τον 

επιστημονικώς υπεύθυνο του έργου. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά καθαρού 

νερού στον τόπο της γεώτρησης, γιατον καθαρισμό και ανάπτυξη της 

γεώτρησης.Κάθε δαπάνη προμήθειας, και μεταφοράς του νερού βαρύνει τον 

ανάδοχο, ο οποίος υποχρεωτικά έχειπεριλάβει τις δαπάνες αυτές ανηγμένες στην 

προσφορά του. 

 

4. Σωλήνωση 

 

4.1. Σωλήνες γεώτρησης 

  Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι ευθύγραμμοι, 

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

προδιαγραφή ΕΝ 10025 ή να έχουν νόμιμα παραχθεί και τεθεί στην αγορά και 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 

μέθοδοElectricResistanceWeldedwithhighfrequency (ΕRW/ΗF), σύμφωνα με την 

προδιαγραφή ΕΝ 10208-1 ή να έχουν νόμιμα παραχθεί και τεθεί στην αγορά και να 

εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.  

Οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι τύπου γέφυρας (bridgeslot) και να έχουν 

άνοιγμα 1 ή 1,5 ή 2,0 ή 2,5 mm, σύμφωνα με τις ανάγκες της γεώτρησης.Όταν 

χρησιμοποιούνται φιλτροσωλήνες διαμέτρου 4" μπορούν να είναι τύπου σχιστών 

φίλτρων. 

Η ολική επιφάνεια των ανοιγμάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της 

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

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

τεθεί στην αγορά και να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας, από το ίδιο υλικό 

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

τουλάχιστον 100 mm και πάχος 12 mm. 

Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κοχλιοτομημένοι με σπείρωμα ημικυκλικής 

διατομής με δύο (2) σπείρες ανά ίντσα και σε βάθος τουλάχιστον 70mm από τα 

άκρα, 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 ομόκεντροι 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 επιφάνειας (αμμοβολή), το δε πάχος του γαλβανίσματος να είναι 

τουλάχιστον 40 μικρά. 

Το πάχος των τοιχωμάτων των τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων 

διαμέτρου 4" πρέπει να είναι 3mm. 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 την 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. 

 

Εναλλακτικά των παραπάνω προδιαγραφών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

πλαστικοί σωλήνες υψηλής αντοχήςUPVC  και πλαστικοί φιλτροσωλήνες με νεύρο 

υψηλής αντοχής UPVCυλικό κατάλληλο για πόσιμο νερό με τετράγωνο σπείρωμα 

κατά  DIN 4925. 
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Τυφλή σωλήνα πλαστική γωτρήσεων για βάθος έως 250μ και εξωτερικής 

διαμέτρου Φ 4 ½’’ και πάχους τοιχώματος μεγαλύτερου από 5,8 χιλιοστά. 

Φιλτροσωλήνας πλαστικός γεωτρήσεων για βάθος έως 250μ και εξωτερικής 

διαμέτρου Φ 4 ½’’ και πάχους τοιχώματος μεγαλύτερου από  7,0 χιλιοστά. 

Πριν την ενσωμάτωση στην γεώτρηση θα προσκομισθούν για έγκριση 

πιστοποιητικά των ανωτέρω περιγραφόμενων προδιαγραφών. 

 

4.2. Περιφραγματικοί Σωλήνες 

  Ο ανάδοχος, εφ' όσον κριθεί αναγκαίο και μετά από εντολή, υποχρεούται 

για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση περιφραγματικών σωλήνων 

(σωλήνων επένδυσης), κατάλληλης εσωτερικής διαμέτρου, για την προστασία της 

γεώτρησης από καταπτώσεις. 

  
5. Χαλίκωση 

Το χαλικόφιλτρο τοποθετείται στο διάκενο μεταξύ των τοιχωμάτων της 

γεώτρησης και του εξωτερικούτοιχώματος της σωλήνωσης. Αποτελείται από 

χαλίκια, στα οποία πρέπει να κυριαρχεί η πυριτικήσύσταση (προτιμάται η ποτάμια 

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

δεν γίνονται αποδεκτά χαλίκια μεάργιλο ή τεμάχια που προέρχονται από μαλακά 

πετρώματα (μάργες, σχιστόλιθοι κλπ).Το χαλικόφιλτρο πριν από την τοποθέτηση 

του πρέπει να έχει πλυθεί με καθαρό νερό, και να χαρακτηρίζεται από την 

κατάλληλη μέγιστη και ελάχιστη διάμετρο των διαβαθμισμένων χαλικιών. Πριν την 

τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου η γεώτρησηπρέπει να καθαρίζεται με κυκλοφορία 

και αραίωση του πολτού. 

Η προμήθεια του χαλικόφιλτρου αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 

 

6. Ανάπτυξη (καθαρισμός) της γεώτρησης 

Η ανάπτυξη της γεώτρησης γίνεται μετά τη χαλίκωση με εγκατάσταση 

εκτόξευσης αέρα με αεροσυμπιεστή (Air - Lift). Μετά το πέρας της ανάπτυξης το 

νερό της γεώτρησης θα πρέπει να περιέχει ελάχιστα στερεά. (<< 1%). 

Για τον καθορισμό και την ανάπτυξη της γεώτρησης απαιτείται η προμήθεια, 

μεταφορά και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ποσότητας ενός κιλού 

εξαμεταφωσφορικού νατρίου. 
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7. Έλεγχος γεώτρησης, ευθυγραμμία και κατακορυφότητα των γεωτρήσεων 

α) Η γεώτρηση πρέπει να ελεγχθεί με χρήση ηλεκτρικής διασκόπησης. 

β) 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 100μέτρα (1 %).  

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

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

εσωτερικής διαμέτρου της σωλήνωσης ναδιέρχεται άνετα απ' αυτή. Σε γεώτρηση 

που δεν πρόκειται να σωληνωθεί πρέπει να περνά ελεύθερασωλήνας 12 μέτρων, 

εξωτερικής διαμέτρου κατά 3" μικρότερης από τη διάμετρο του κοπτήρα 

πουχρησιμοποιήθηκε. 

Η μέτρηση της ευθυγραμμίας και της κατακορυφότητας γίνεται με εξοπλισμό 

του αναδόχου, μετάτην ολοκλήρωση των εργασιών της γεώτρησης και πριν την 

άντληση της. Ο τελικός έλεγχος τηςκατακορυφότητας και της ευθυγραμμίας γίνεται 

παρουσία του επιστημονικώς υπεύθυνου του έργου. 

Αποδεκτά όργανα μέτρησης της κατακορυφότητας είναι είτε ο τρίποδας με 

συρματόσχοινο πάχουςμεγαλύτερου από 1,5mm, με φτερωτή διαμέτρου κατά ένα 

τέταρτο της ίντσας (1/4") μικρότερης τηςεσωτερικής διαμέτρου της τελικής 

σωλήνωσης είτε με ανάλογο φωτοκαθετόμετρο. Ένα από τα δύοπροαναφερόμενα 

όργανα πρέπει να περιλαμβάνεται απαραίτητα στα παρελκόμενα του 

μηχανικούεξοπλισμού του αναδόχου. 

γ) Αν μετά την τελική σωλήνωση διαπιστωθεί ότι η γεώτρηση δεν τηρεί τις 

προδιαγραφές τηςκατακορυφότητας και της ευθυγραμμίας δεν γίνεται δεκτή. 

Ειδικά όσον αφορά την κατακορυφότητα, 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. 
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8. Δοκιμαστική άντληση 

Η δοκιμαστική άντληση διεξάγεται σύμφωνα με γραπτό πρόγραμμα, που 

συντάσσεται από τον επιστημονικώς υπεύθυνο του έργου. Οι μετρήσεις παροχής 

γίνονται ογκομετρικά ή με συσκευή ΡΙΤΟΤ ή υδρόμετρο, η δε στάθμη του νερού 

μετράται με ηλεκτρικόσταθμήμετρο ακριβείας, μέσα στον πιεζομετρικό σωλήνα. 

Hδοκιμαστική άντληση από την υδρογεώτρηση γίνεται με αντλητικό 

συγκρότημα τύπου «πομόνας». 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος (διάμετρος 

αντλίας-στροβίλου, βάθοςτοποθέτησης, ιπποδύναμη κλπ) πρέπει να είναι 

κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονταιστις αναμενόμενες παροχές. 

Το αντλητικό συγκρότημα πρέπει να έχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας 

για μακράς διάρκειαςαντλήσεις. 

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 τηςάντλησης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλο επιστημονικό και τεχνικό 

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

μετρήσεων. Τα στοιχεία της άντλησης αναγράφονται σε ειδικάδελτία. Μετά το 

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

χρόνοςεπαναφοράς της στάθμης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο άντλησης. 

Εάν κατά τη διάρκεια της άντλησης ή των μετρήσεων επαναφοράς στάθμης 

υπάρχει γεωτρύπανο στηγεώτρηση, στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται αποζημίωση 

για σταλία, δοθέντος ότι η δαπάνη αυτήυποχρεωτικά περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 

τιμές της προσφοράς του. 

Το νερό της γεώτρησης μετά το πέρας της δοκιμαστικής άντλησης θα πρέπει 

να είναι απαλλαγμένο απόστερεά κοκομετρίας ιλύος ή ψιλόκκοκου άμμου και 

περίπουδιαυγές. Μικρή περιεκτικότητα σε άργιλο(χρώμα) θα γίνει αποδεκτή. 

Σκόπιμη και επιβεβλημένη κρίνεται και η μέτρηση της θερμοκρασίας των 

υδάτων. 

 

9. Βάση από σκυρόδεμα και τοποθέτηση σωλήνα για στήριξη τηλεμετρικού 

σταθμού 
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Στην γεώτρηση θα γίνει κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 τετραγωνικού σχήματος 1,5m x 1,5m και πάχους 10εκ. με πλέγμα Τ131. 

Εντός της βάσης θα γίνει σταθεροποίηση γαλβανισμένου σωλήνα Φ2’’ μήκους 6m 

με άγκιστρο για την ανάρτηση ηλεκτροφόρου καλωδίου και στήριξης τηλεμετρικού 

σταθμού. Η βάση της αγκύρωσης του σωλήνα θα γίνει με σκυρόδεμα διαστάσεων 

0,5m x 0,5m x 0,8m και με τις τεχνικές υποδείξεις του επιστημονικώς υπεύθυνου 

του έργου. Η δαπάνη της βάσης όπως και η προμήθεια κατάλληλου βιδωτού 

πώματος για την δυνατότητα σταθερής εισόδου καλωδίου αυτοματοποιημένης 

μέτρησης της στάθμης και κλειδαριάς ασφαλείας για τη γεώτρηση, 

συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του αναδόχου. 

 

10.Ημερήσια δελτία γεωτρήσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στη γεώτρηση ημερολόγιο εργασίας σε 

τριπλούν. Τα δύο από τατρία αντίτυπα θα τα παραδίδει  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 γεωτρύπανου 

• 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 εντολή του επιστημονικώς υπευθύνου του έργου 

• 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 
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• 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 την διάρκεια της 

άντλησης 

• μέτρηση υδροστατικής στάθμης κάθε μέρα κατά την έναρξη και τη 

λήξη της εργασίας 

• χώρο για τις παρατηρήσεις από πλευράς επιστημονικώς υπευθύνου 

του έργου. 

 

11.Τελική έκθεση 

Μετά το τέλος των εργασιών υπαίθρου, ο ανάδοχος υποχρεωτικά συντάσσει 

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

για την γεώτρηση που ανορύχθηκε. Το τεύχοςπρέπει να περιέχει: 

1. Συνοπτική έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή εργασιών και μεθόδων 

που χρησιμοποιήθηκανγια τη γεώτρηση. Η συνοπτική έκθεση πρέπει να περιέχει 

επίσης στοιχεία όπως η ταχύτηταπροχώρησης του γεωτρύπανου, οι απώλειες 

πολτού κυκλοφορίας, η υδροστατική στάθμη μετά τηνανάπτυξη της γεώτρησης, τα 

πρωτογενή στοιχεία της δοκιμαστικής άντλησης, η κρίσιμη και ωφέλιμηπαροχή 

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, κατάρτισηδιαγραμμάτων κρίσιμης παροχής, διάγραμμα απεικόνισης 

πτώσης και επαναφοράς στάθμης-χρόνου, γιατον υπολογισμό υδραυλικών 

παραμέτρων. 

4. Τοπογραφικό χάρτη με τις θέσεις τωνγεωτρήσεων. 

 

• Για κάθε δαπάνη που αφορά την τήρηση των ημερήσιων δελτίων 

γεώτρησης, την τελική έκθεση και την υποβολή τους, δεν καταβάλλεται 
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αποζημίωση στον ανάδοχο, δοθέντος ότι οι δαπάνες αυτές υποχρεωτικά 

περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 

 

12.Επιμέτρηση – Πληρωμή κατ’  αποκοπήν τίμημα ερευνητικής υδρογεώτρησης 

Στη τιμή συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των εργασιών και υλικών για την 

ολοκλήρωση της ερευνητικής υδρογεώτρησης στο  χώρο του 

ΤΕΙσυμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,όπως περιγράφονται παρακάτω, καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται συγκεκριμένα αλλά είναι απαραίτητη για 

την αρτιότητα της γεώτρησης και την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

που περιγράφονται στο παρόν: 

 Εισκόμιση στον τόπο της γεώτρησης και εγκατάσταση στη γεώτρηση 

ετοίμου για εργασία γεωτρητικού συγκροτήματος και αποκόμιση 

αυτού. 

 Μεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση ετοίμου για εργασία 

γεωτρητικού συγκροτήματος. 

 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ8''σε μαλακά ή/και σκληρά πετρώματα. 

 Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ4'' ή εναλλακτικά σωλήνες 

γεωτρήσεων πλαστικές από  UPVC Υλικό υψηλής αντοχής Φ4 1/2”. 

 Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ4" ή εναλλακτικά 

φιλτροσωλήνες γεωτρήσεων πλαστικές από  UPVC Υλικό υψηλής 

αντοχής Φ4 1/2”. 

 Καθαρισμός γεώτρησης με συσκευή εμφυσήσεως αέρα (airlift). 

 Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα 

τύπου 'πομόνα'. 

 Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ20'' και 

Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ20''. 

 Η δειγματοληψία περιλαμβάνεται στην πληρωμή των εργασιών 

διάτρησης.  

 Ηλεκτρική διασκόπηση. 

 Τοποθέτηση τυφλών σωλήνων. 

 Τοποθέτησηχαλικόφιλτρου. 

 Εργασία ανάπτυξης με αεροσυμπιεστή (AirLift). 
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 Οι εργασίες δοκιμαστικών αντλήσεων για την εισκόμιση και 

εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος στη θέση της 

γεώτρησης. 

 Μεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση του αντλητικού 

συγκροτήματος στη γεώτρηση. 

 Κόστος άντλησης ανεξάρτητα από το χρόνο και τη διάμετρο του 

αντλητικού συγκροτήματος. 

 Μέτρηση της επαναφοράς της στάθμης του νερού. 

 Εισκόμιση στον τόπο της γεώτρησης και τοποθέτηση στη γεώτρηση 

συγκροτήματος ΑirLift, εξαγωγή αυτού και αποκόμιση, ανεξάρτητα 

από το βάθος τοποθέτησης για την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης ή 

άντλησης. 

 Λήψη ενός δείγματος καρότου με δειγματολήπτη διπλού τοιχώματος 

διαμέτρου 101mm και μήκους 2m τουλάχιστον, ανεξάρτητα 

σκληρότητας και βάθους. 

 Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 τετραγωνικού 

σχήματος 1,5m x 1,5m και πάχους 10εκ. με πλέγμα Τ131. Εντός της 

βάσης θα γίνει σταθεροποίηση γαλβανισμένου σωλήνα Φ2’’ μήκους 

6mμε άγκιστρο για την ανάρτηση ηλεκτροφόρου καλωδίου και 

στήριξης τηλεμετρικού σταθμού. Η βάση της αγκύρωσης του σωλήνα 

θα γίνει με σκυρόδεμα διαστάσεων 0,5m x 0,5m x 0,8m και με τις 

τεχνικές υποδείξεις του επιστημονικώς υπεύθυνου του έργου. 

 Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ποσότητας 

ενός κιλού εξαμεταφωσφορικού νατρίου για το καθαρισμό και 

ανάπτυξη της γεώτρησης. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου βιδωτού πώματος και 

κλειδαριάς ασφαλείας για τη γεώτρηση. 
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