


 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Έργο: Ανόρυξη  δύο (2) υδρευτικών 
γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης 
 
Αρ. Μελέτης  
 
Προϋπολογισμός: 105.000,00 € 
 

  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων για 

υδρευτική χρήση στα υπ’ αριθμ. 1435 και 990 αγροτεμάχια Δ.Δ. Θέρμης Δ. Θέρμης. 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. 

Θέρμης» προέκυψε αναγκαιότητα ανόρυξης 2 υδρευτικών γεωτρήσεων, μίας σε 

μεταφορά της υφιστάμενης γεώτρησης στην τοποθεσία «Φοιρός-Υδατόπυργος» και 

μίας νέας στη θέση «Καλαμαριά». Το έργο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση του 

έργου ύδρευσης του οικισμού Θέρμης.  

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι περιληπτικά τα ακόλουθα: 

 Διάτρηση, με τελική διάμετρο διάτρησης 9 5/8΄΄, σε βάθος 200± 20 m. 

 Διεύρυνση γεώτρησης από τη διάμετρο διάτρησης στη διάμετρο των 

171/2΄΄, σε βάθος 220m 

 Διεύρυνση γεώτρησης από τη διάμετρο των 171/2΄΄ στη διάμετρο των 20΄΄, 

προκειμένου να τοποθετηθούν περιφραγματικοί σωλήνες Φ18΄΄, μέχρι το 

βάθος 40m από την επιφάνεια του εδάφους. 

 Σωλήνωση της γεώτρησης σε βάθος 200 ± 20 m, με κατάλληλους 

χαλυβδοσωλήνες Φ8΄΄, πάχους 5mm 

 Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα 1,5΄΄, 150 m  περίπου. 

 Τοποθέτηση περίπου 16m3 χαλικόφιλτρου σε κάθε γεώτρηση. 

 Εκτέλεση γεωφυσικών διαγραφιών σε όλο το μήκος της ασωλήνωτης 

γεώτρησης 
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Για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων στο πλαίσιο της μελέτης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ, Δ. ΘΕΡΜΗΣ» και έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί όροι με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 1050/26-2-18 απόφαση της ΔΙΠΕΧΩΣ (ΑΔΑ: 6ΛΩ1ΟΡ1Υ-ΞΘ8).  

Η συνολική δαπάνη του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των 105.000,00€  η δε 

χρηματοδότησή του θα γίνει από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΘ. Το έργο 

συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΘ για 

το Οικονομικό Έτος 2019. 

 
 
 
 

14-01-2019 
Η συντάξασα 

 
 
 
 

Μαρία Κακανή  
Πολιτικός Μηχανικός 

 
  
  

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Θέρμη                      2019 Θέρμη                      2019 

Η Επιβλέπουσα Η Διευθύντρια Τ.Υ. ΔΕΥΑΘ 
  
  
  

Παρθένα Πασχαλίδου Θεοδώρα Πασιά 
Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 
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