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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     
Αντικατάσταση  γεώτρησης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγ. 
Μαρίνας
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    Πόροι ΔΕΥΑΛ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1  ο  :    Σκοπός και αντικείμενο των εργασιών:  
Η παρούσα μελέτη  αφορά  την  ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης σε αντικατάσταση της 

υφισταμένης υδρευτικής στη θέση Γήπεδο Αγ. Μαρίνας –Μυτιλήνης. Έχει σαν σκοπό την έρευνα 
της  παροχετευτικότητας  του  υδροφόρου  που  υδρομαστεύει  η  υφιστάμενη  γεώτρηση  η  οποία 
παρουσίασε αιφνίδια σημαντική μείωση της παροχής της σε νερό. Το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί  
άμεσα καθότι η σημερινή απόδοση της γεώτρησης δεν μπορεί να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες 
του οικισμού.
       Η προτεινόμενη γεώτρηση επιλέχθηκε από το γεωλόγο της Περ. Β. Αιγαίου Λέσβου κ Δημήτρη 
Ακριώτη. 
Η προσπέλαση στη θέση για τα μηχανήματα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξασφαλίζεται από τον 
εργοδότη που είναι η ο Δήμος Λέσβου.

Άρθρο 2  ο  :  Εργασίες που θα εκτελεστούν γενικά:  
1) Ανόρυξη υδρογεωτρήσης συνολικού βάθους115 περίπου μέτρων 
2) Διατρήση με διάμετρο  11 1/2  ίντσες στο βάθος αυτό.  
3) Τοποθέτηση περιφραγματικού  σωλήνα διαμέτρου 111/2’’  ιντσών στο αρχικό τμήμα αν κριθεί 

απαραίτητο.        
4) Τοποθέτηση τελικής στήλης σωλήνων και φίλτρων χαλύβδινων διαμέτρου 8 ιντσών.               
5) Τοποθέτηση πιεζομετρικής στήλης διαμέτρου 1 ίντσας αν κριθεί απαραίτητο.
6) Τοποθέτηση χαλικοφίλτρου.
7) Ανάπτυξη και καθαρισμός της σωληνωμένης γεώτρησης με συσκευή  AIR – LIFT.
8) Δοκιμαστική  άντληση  της  επιτυχούσας  γεώτρησης  με  υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότημα  2’’ 

διάρκειας 12 ωρών.
9) Τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας (στόμιο) και τσιμέντωση επιφανειακά και στην κεφαλή της 

γεώτρησης.

Άρθρο 3  ο  :  Τοποθεσία κατασκευής και γεώτρησης         
Η  γεώτρηση θα ανορυχθεί  στη  θέση  που θα καθορισθεί  στο  έδαφος από τον  επιβλέποντα 

Γεωλόγο.

Άρθρο 4  ο  : Χαρακτηρισμός πετρωμάτων  
Οι πετρογραφικοί σχηματισμοί που αναμένονται να διατρηθούν θα χαρακτηρίζονται ως σκληροί 

αν έχουν σκληρότητα μεγαλύτερη από 4 MOHS.
Σε  αυτούς  ανήκουν  Σειρές  Σχιστολίθων  και  Ασβεστολίθων  η  Περιδοτίτες  με  συνεκτικά 

κορύμματα που αναπτύσσονται στην περιοχή αυτή.

Άρθρο 5  ο  : Μηχανικός εξοπλισμός.  
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  χρησιμοποιήσει  για  την  ανόρυξη  της  γεώτρησης, 

υδρογεωτρύπανο  περιστροφικό  ή  περιστροφικό-  κρουστικό  (αεροσφύρα),  με  χρήση  πολτού 
μπετονίτου ή σαπουνιού κατάλληλου για την εκτέλεση της γεώτρησης, και  όπως αναφέρεται στις 
τεχνικές  προδιαγραφές  θα  διαθέτει  ισχυρό  αεροσυμπιεστή  και  αντλητικό  συγκρότημα  για  τις 
περαιτέρω εργασίες.
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Η επιλογή της αερόσφυρας κρίνεται καταλληλότερη για το λόγο ότι παρέχει τη δυνατότητα 
για συνεχή έλεγχο και γνώση της πιθανής υδροφορίας.

Ο ανάδοχος εγγυάται  ότι  το  γεωτρύπανο και  τα  υλικά  που θα χρησιμοποιήσει  για  την 
κατασκευή  των  γεωτρήσεων  έχουν  προδιαγραφές  και  περιθώρια  αντοχής  ώστε,  να 
ανταποκρίνονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  των επόμενων άρθρων (απαιτούμενο  βάθος έως 
300μ, σκληρότητα διατρυόμενων πετρωμάτων, πίεση παροχής αεροσυμπιεστή, διάμετροι στήλης 
ανάπτυξης AIR – LIFT και αντλητικού συγκροτήματος κλπ.) . Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να είναι 
σε  άριστη  κατάσταση.  Καμία  αποζημίωση  δεν  δικαιούται  ο  ανάδοχος  για  δυσκολίες  και 
καθυστερήσεις που οφείλονται σε ελλείψεις ή μη καλή λειτουργία του μηχανικού εξοπλισμού του.

Το  γεωτρητικό  συγκρότημα  πρέπει  να  διαθέτει  βοηθητικό  εξοπλισμό  για  απόφραξη, 
πλύση , ανάπτυξη, άντληση, όργανα ελέγχου και μετρήσεων για τις εργασίες αυτές καθώς και μέσα 
μεταφοράς για την εξυπηρέτηση του έργου.

Τα υλικά και ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου της γεώτρησης και 
έτοιμα προς κάθε ζήτηση. Το γεωτρύπανο θα είναι αυτοκινούμενο και οι θέσεις των γεωτρήσεων 
προσπελάσιμες.

Η εγκατάσταση του γεωτρητικού συγκροτήματος και η μεταφορά των υλικών γίνονται με 
ευθύνη του αναδόχου.  Η προμήθεια των υλικών, νερού ή σαπουνιού ή η διάνοιξη λάκκων για 
χρήση πολτού βαρύνει τον ανάδοχο. 

Άρθρο 6  ο  : Προσωπικό και ωράριο εργασίας      
Ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία με κατάλογο το προσωπικό 

εργασίας  που  θα  χρησιμοποιήσει  στο  έργο  και  να  ορίσει  εγγράφως  εκπρόσωπο  του  για 
συνεννοήσεις με τον επιβλέποντα.

Πρέπει δε να καθορίσει το ωράριο εργασίας και να εξασφαλίσει συνεχή εργασία για την 
απαραίτητη συνεχή εκτέλεση των εργασιών, που καθορίζονται από την επίβλεψη.

Άρθρο 7  ο  : Δειγματοληψία   
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στη  λήψη  δειγμάτων  διατρηομένων  πετρωμάτων  κατά  τη 

γεώτρηση ανά δέκα (10) μέτρα βάθος και σε κάθε λιθολογική αλλαγή. Τα δείγματα θα φυλάσσονται 
σε  ειδικά  ξύλινα  κιβώτια  και  θα  είναι  στη  διάθεση των  επιβλεπόντων,  θα  παρακολουθείται  δε 
συνεχώς η στάθμη ηρεμίας του νερού και οι απώλειες στον χρησιμοποιούμενο πολτό.

Άρθρο 8  ο  : Σωλήνωση   
    Η προμήθεια  μεταφοράς και  τοποθέτησης  των σωλήνων βαρύνει  τον  ανάδοχο.  Οι 

σωλήνες θα είναι απαραίτητο να βρίσκονται στον τόπο του έργου αμέσως μόλις διαπιστωθεί η 
επιτυχία της διάτρησης (υδροφορία) σε κάθε θέση. Σωλήνες τυφλοί θα είναι λαμαρίνα χαλύβδινη 
γαλβανιζέ (εν θερμώ) εσωτερικής ραφής και εξωτερικής διαμέτρου 8 ίντσες με πάχος 4 χιλιοστά. 
Τα φίλτρα θα είναι τύπου γέφυρας , από λαμαρίνας χαλύβδινη εξωτερικής διαμέτρου 8 ιντσών και 
άνοιγμα σχισμών 1.5-3 χιλ.

Οι  συνδέσεις  των  σωλήνων  θα  γίνονται  με  ημισυνδέσμους  (μούφες)  σπιρωμάτων  ή 
ηλεκτροσυγκολλήσεις.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  στην  προμήθεια  και  τοποθέτηση 
περιφραγματικών  σωλήνων  προσωρινής  επενδύσεως  της  γεώτρησης  κατάλληλης  εσωτερικής 
διαμέτρου ~12΄΄, εφόσον κριθεί απαραίτητο μετά από εντολή του επιβλέποντος για την προστασία 
της γεώτρησης από τυχόν καταπτώσεις.

Αυτές  θα  τοποθετηθούν  μετά  τη  διεύρυνση  της  γεώτρησης  που  εκτελείται  χωρίς  ιδιαίτερη 
αποζημίωση, υποχρεούται δε στη μετέπειτα εξαγωγή αυτών. 

Άρθρο 9  ο  : Πιεζομετρικός σωλήνας   
Στη  γεώτρηση  θα  τοποθετηθεί  μετά  από εντολή  σιδηροσωλήνας  γαλβανιζέ  εσωτερικής 

διαμέτρου 1 ίντσας. Αυτός θα τοποθετηθεί στον κυλινδροειδή δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων οπής 
και τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης για τη μέτρηση της στάθμης του νερού στο βάθος που θα 
καθοριστεί από τον επιβλέποντα. 

Αυτός θα επικοινωνεί με το εσωτερικό της σωλήνωσης μετά από κόλληση ή ειδική κατασκευή 
γωνίας διαμέτρου 1 ίντσας.

Άρθρο 10ο: Χαλίκωση των γεωτρήσεων 
Το χαλίκι θα τοποθετηθεί στο διάκενο δακτυλοειδή χώρο μεταξύ των τοιχωμάτων της οπής, 

και της τελικής σωλήνωσης και φίλτρων των γεωτρήσεων και θα είναι θαλάσσιο ή ποτάμιο κατά 
προτίμηση η λατομείου, αποστρογγυλεμένο και σκληρό. Θα πλυθεί και θα κοσκινιστεί ώστε να 
είναι κοκκομετρικά διαβαθμισμένο, με ελάχιστη διάμετρο κατά το 1/3 μεγαλύτερη του ανοίγματος 
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των σχισμών των φίλτρων και μέγιστη ίση με το 3πλάσιο του ανοίγματος των φίλτρων, δηλαδή 4-9 
χιλιοστά.

Αν  η  γεώτρηση  παρουσιάζει  καταπτώσεις  ,  η  χαλίκωση  θα  γίνει  με  ταυτόχρονη  θετική 
κυκλοφορία πολτού μπετονίτου από κάτω προς τα επάνω.

Άρθρο 11  ο  : Πλύση και ανάπτυξη της γεώτρησης    
Το πλύσιμο στην περίπτωση που είναι επιτυχούσα η γεώτρηση θα γίνει με συγκρότημα 

εκτόξευσης καθαρού νερού ή αέρα υπό πίεση σε όλο το μήκος αυτής και ειδικά στον πυθμένα 
ώστε να απαλλαγεί από οποιαδήποτε υλικά διάτρησης, πολτού κ.α.

Η ανάπτυξη της γεώτρησης έχει σαν σκοπό να επιτευχθεί η διαβάθμιση του χαλικοφίλτρου και η 
διάνοιξη των τοιχωμάτων της οπής της γεώτρησης στα υδροφόρα με αυτοχαλίκωση αυτής. Αυτό 
θα γίνει με εγκατάσταση συσκευής  AIR-  LIFT (άντληση και εκτόξευση νερού με διοχέτευση αέρα 
υπό πίεση). 

Θα  τοποθετηθεί  τυφλή  σωλήνα  διαμέτρου  3  ΄΄  στο  βάθος  που  θα  καθοριστεί  από  τον 
επιβλέποντα ,εντός της τελικής σωλήνωσης και εντός αυτής θα διοχετεύεται ο πεπιεσμένος αέρας 
με τη βοήθεια αεροσυμπιεστή (κομπρεσέρ) τουλάχιστον 7 ΑΤΜ, εντός λεπτού σωλήνα διαμέτρου 
1΄΄ ορισμένου βάθους τοποθέτησης εντός της σωλήνας αντλήσεως των 3΄΄ . Η διάρκεια και το 
βάθος ανάπτυξης θα καθοριστεί από τον επιβλέποντα.

Άρθρο 12  ο  :  Ευθυγραμμία και κατακορυφότητα της γεώτρησης.  

     Οι  παρεκκλίσεις θα διαπιστωθούν ως εξής:

Κατακόρυφο : Η απόκλιση από την κατακόρυφο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 cm ανά 15 μέτρα.

Ευθύγραμμο: Η ευθυγραμμία της γεώτρησης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σωλήνας μήκους 9 
μέτρων και  εξωτερικής  διαμέτρου    ½ ΄΄  μικρότερης  από την  εσωτερική  διάμετρο  της  τελικής 
σωλήνωσης, να διέρχεται εντός αυτής. Επίσης σε ασωλήνωτη γεώτρηση θα πρέπει να περνάει 
ελεύθερα  σωλήνας  μήκους  12  μέτρων  και  εξωτερικής  διαμέτρου  κατά   3΄΄  μικρότερης  της 
διαμέτρου της οπής της γεώτρησης.

     Κάθε δαπάνη για διορθώσεις της απόκλισης και ευθυγραμμίας της γεώτρησης θα βαρύνει τον 
ανάδοχο.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  παραληφθεί  η  γεώτρηση  αν  παρουσιάζει  απόκλιση 
μεγαλύτερη από 1 μέτρο στα 100 μέτρα.

Άρθρο 14  ο   :  Εγκατάλειψη γεωτρήσεων.  

       Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν φθάσει το καθορισμένο βάθος κάθε γεώτρησης η δεν 
τελειώσει  τις  εργασίες  κατασκευής  γεώτρησης  (σωλήνωση  στο  επιθυμητό  βάθος,  ανάπτυξη  , 
αντληση  κλπ),  δεν  δικαιούται  αποζημίωση  για  καμία  εργασία  που  έγινε  προηγουμένως  και 
υποχρεούται  στο  φράξιμο  αυτής  με  άργιλο  και  τσιμέντο  αφού αφαιρέσει  τους  σωλήνες  και  τα 
φίλτρα αν υπάρχουν.

      Σε περίπτωση που υπάρξει αποτυχία σε διάτρηση γεώτρησης ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί 
μόνο για τη διάτρηση και θα φράξει (επιχώσει) τη γεώτρηση αφού πρώτα επιμετρηθεί το βάθος 
από την επίβλεψη. 

     Άρθρο 15  ο  :  Απόρριψη εργασιών σε γεώτρηση   

        Στις παρακάτω περιπτώσεις η Δ/σα Υπηρεσία μέσω των επιβλεπόντων έχει το δικαίωμα να 
μην δεχθεί εκτελεσθείσα εργασία ολικά ή μερικά, ή να απαιτήσει την εκ νέου εκτέλεσή της χωρίς 
αποζημίωση.

 Αν δεν τηρηθούν οι τεχνικές οδηγίες από την επίβλεψη στον ανάδοχο.
 Αν η γεώτρηση εκτελεσθεί σε εσφαλμένη θέση από υπαιτιότητα του αναδόχου.
 Αν η γεώτρηση παρουσιάζει απόκλιση πέραν των ορίων του παρόντος τεύχους.
 Αν  δεν  επιτευχθεί  το  ορισμένο  τελικό  βάθος  και  αυτό  θεωρηθεί  απαραίτητο  από  την 

επίβλεψη.
 Αν δεν τηρηθούν οι  τεχνικές προδιαγραφές και  η σειρά εκτέλεσης των εργασιών,  όσον 

αφορά τη διάτρηση- διεύρυνση , τη σωλήνωση, τη χαλίκωση, την ανάπτυξη , την άντληση ή 
άλλη εργασία που ορίστηκε στο παρόν τεύχος, εκτός αν υπάρξει η σύμφωνη γνώμη της 
επίβλεψης για αλλαγή αυτών.

    Άρθρο 16  ο   :  Έλεγχος και επίβλεψη  
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        Η επίβλεψη κι ο έλεγχος θα ασκούνται από τους επιβλέποντες στους εξής τομείς:
 _  Στον μηχανολογικό εξοπλισμό του αναδόχου.
 _  Στη λήψη δειγμάτων.
 _  Στον έλεγχο υδροφορίας.
 _  Στη διάμετρο των γεωτρήσεων και στο επιτευχθέν βάθος.
 _  Στην προετοιμασία των γεωτρήσεων για περαιτέρω εργασίες στα διάφορα στάδια.
 _  Στα χαρακτηριστικά του χαλικιού και  της ποσότητας που θα χρησιμοποιηθεί  στις εργασίες 
πλύσεως και ανάπτυξης.
 _  Στην κατακορυφότητα και στην ευθυγραμμία.
_  Σε κάθε άλλη εργασία που αφορά τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης του έργου.
       Η επιστημονική και εν γένει παρακολούθηση των εργασιών θα ασκείται από την Υπηρεσία 
μέσω των επιβλεπόντων. 

   Άρθρο 17  ο   :  Επικοινωνία με τους επιβλέποντες.  

         Ο ανάδοχος θα τηρεί στο εργοτάξιο διπλότυπο βιβλίο ημερολογίου εργασίας και εντολών στο 
οποίο θα αναγράφονται οι εκτελεσθείσες εργασίες από μέρους του αναδόχου και οι παρατηρήσεις 
του επί των εντολών που πήρε από την επίβλεψη.

        Ο επιβλέπων θα αναγράφει τις εντολές, τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις επί των εργασιών 
που εκτελέσθηκαν και πρόκειται να εκτελεστούν.
       Θα  συνυπογράφεται   δε  εκ  μέρους  και  των  δύο  και  το  ένα  από  τα  αντίτυπα  θα 
παραλαμβάνεται από τον επιβλέποντα.

   Άρθρο 18  ο   :  Καλή εκτέλεση εργασιών .     
              Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της 
τεχνικής, των προδιαγραφών και των οδηγιών των επιβλεπόντων , χωρίς καμμία καθυστέρηση 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μηχανήματα και συσκευές όπως αναφέρονται. Ο ανάδοχος δεν 
πρέπει να απομακρύνεται από το πρόγραμμα που καθορίζεται χωρίς εντολή από τον επιβλέποντα. 
Αν  η  γεώτρηση  χρειαστεί  να  εγκαταλειφθεί  για  λόγους  υπαιτιότητας  του  αναδόχου  μετά  από 
γραπτή  έγκριση του επιβλέποντα, ο επιβλέπων θα υποδείξει άλλη θέση για αντικατάστασή της.
        Οι επιβλέποντες έχουν εκ μέρους του αναδόχου απόλυτη ελευθερία στα θέματα επίβλεψης 
και ελέγχου των εργασιών.
 Η παραλαβή των γεωτρήσεων και η επιμέτρηση θα γίνει στο τέλος της γεώτρησης και σε φάσεις 
εργασιών που θα καθορισθούν από την επίβλεψη.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια των εργασιών να προστατεύει  τις γεωτρήσεις από 
κάθε βλάβη και είσοδο μέσα σε αυτές ξένων αντικειμένων.
Οφείλει  δε να παραδώσει τις γεωτρήσεις σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, απαλλαγμένες 
από κάθε φράξιμο η επίχωση.    

Άρθρο 19  ο   :  Διάνοιξη οδού προσπέλασης  
         Για  την απρόσκοπτη έναρξη των εργασιών αν απαιτηθεί  ο  ανάδοχος του έργου 

υποχρεούται να προβεί στη διαμόρφωση, με δικές του δαπάνες και χωρίς αποζημίωση από την 
υπηρεσία, επίπεδου χώρου προσπέλασης στο σημείο της γεώτρησης μέχρι  εμβαδού 50 τμ. Ο 
εργοδότης θα εξασφαλίσει την συγκατάθεση των ιδιοκτητών του χώρου. Αν απαιτείται μεγαλύτερη 
διάνοιξη χώρου η οδού αυτή θα γίνει από μηχανήματα του Δήμου.
 
   Άρθρο 20ο :  Υποχρεώσεις του εργοδότη.  
1) Να καθορίσει την ακριβή θέση της γεώτρησης.
2) Ο Δήμος  Λέσβου  υποχρεούται  να  εξασφαλίσει  τη  συγκατάθεση  των ιδιοκτητών  από όπου 

διέρχεται η οδός προσπέλασης καθώς και του χώρου όπου θα γίνει η κάθε γεώτρηση.
3) Να  διαβιβάζει  διαμέσου  των  επιβλεπόντων  τις  οδηγίες  έγκαιρα  ώστε  να  μην  υπάρχει 

καθυστέρηση για τον ανάδοχο.
4)
    Άρθρο 21  ο   :  Τσιμέντωση της γεώτρησης  
Η τσιμέντωση της γεώτρησης από την επιφάνεια έως ορισμένο βάθος το οποίο θα καθορισθεί από 
τον  επιβλέποντα  αν  κριθεί  απαραίτητο,  έχει  σαν  σκοπό  την  απομόνωση  ακατάλληλων 
επιφανειακών Υδροφόρων και τη στήριξη της σωλήνωσης. Το βάθος αυτό  δε θα ξεπερνά τα 10 μ. 
από  το  έδαφος  ανεξάρτητα   από  το  τελικό  βάθος.  Γίνεται  με  τη  διοχέτευση  πολτού 
τσιμεντοκονιάματος των  720 χλγ τσιμέντου και μπετονίτου κατάλληλης πυκνότητας   2 χλγ/  lt 
μεταξύ της τελικής σωλήνωσης διαμέτρου 8 ΄΄ και της οπής της γεώτρησης διαμέτρου 11 1/2΄΄. 
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       Στις εργασίες της τσιμέντωσης περιλαμβάνονται με ευθύνη του αναδόχου χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση:
Προμήθεια υλικών, εγκατάσταση αναγκαίων συσκευών και εξαρτημάτων, η προετοιμασία πολτού 
και η έγχυση αυτού από κάτω προς τα πάνω με τη βοήθεια σωλήνα και εμβολοφόρου πηλαντλίας 
και τέλος η αναμονή για την πήξη του πολτού.
      Οι τιμές που αναφέρονται στο τιμολόγιο εργασιών είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τα 
Ενιαία Τιμολόγια  ΥΠΕΧΩΔΕ    του Ν.  3263 / 2004.

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                             Η

                                                                                                  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ΔΕΥΑΛ

           ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ

                  ΓΕΩΛΟΓΟΣ                                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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