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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών  (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται  υποχρεωτική σε όλα 
τα  Δημόσια  Τεχνικά  Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους του τροποποιητικού 
κειμένου τους (7024 σελίδες), στο ΦΕΚ B 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση). Όπου δεν 
υπάρχει αντιστοίχιση με τις Ε.ΤΕ.Π. θα χρησιμοποιηθούν οι Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(Π.Ε.ΤΕ.Π.). 

Στον παρακάτω Πίνακα σημειώνονται οι Ε.ΤΕ.Π. που θα χρησιμοποιηθούν και ποιες από τις Π.Ε.ΤΕ.Π. 
αντικαθιστούν. 

Πίνακας: Κατάργηση ΠΕΤΕΠ και Αντικατάσταση με ΕΤΕΠ 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.ΤΕ.Π.) 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(Π.Ε.ΤΕ.Π.) ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ 

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.ΤΕ.Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
Π.Ε.ΤΕ.Π. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

08-09 Έργα υδρογεωτρήσεων   

08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων   

08-09-06-00 
Δοκιμαστικές αντλήσεις 

υδρογεώτρησης    
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1. Γενικοί όροι 

1.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 

Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Τ.Π.  παρεκκλίνουν από τους γενικούς 
όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 

1.2. ΥΛΙΚΑ 

1.2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς 
και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται 
έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι 
κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους. 

1.2.2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 
ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του Ανα-
δόχου. 

1.2.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 
ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.2.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες 
τεχνι-κές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές. 

1.3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις 
που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, 
σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδη-ροδρόμων, 
σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση 
των σχετικών οχλήσεων. 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 
έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημε-ρώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνη-θούν 
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από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν 
πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

1.4. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

(α) Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν 
κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 

(β) Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή 
διευκρί-νιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση 
περιλαμβάνο-νται στις τιμές μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του 
αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες (βλ. παρ. 1.1). 

- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατή-σεις 
και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση του 
έργου. 

- Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλα-
ξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών εν-
σωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις 
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλ-λων 
μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και 
λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών.  Επίσης περιλαμβά-νονται οι κάθε είδους 
μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και 
λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη εν-σωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και 
μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, σύμ-φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

- Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών ε-
πιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους επιστημονικού και 
διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., ημεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόμενου στον τόπο του έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός Ελλάδος). 

- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργά-
νωσης, διαρρύθμισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παρο-χών νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων 
γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι 
δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση 
του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγ-
χων και δοκιμών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 
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- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, 
βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ.,  όπως επίσης περιλαμβανομένων και των 
δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της 
τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των 
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον 
Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου 
ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την 
κατασκευή  

- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους 
δημοπράτησης του έργου. 

- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το 
προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο Φάκελο Υγιεινής 
και Ασφάλειας του έργου. 

- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στις πα-
ρούσες Τ.Π., στους λοιπούς όρους δημοπράτησης και στο Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό 
καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, 
περιλαμβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" που προβλέπονται στους όρους 
δημοπράτησης (με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.). 

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, 
η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η 
επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρή-ση τους για τη διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 
έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων 
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσω-
πικού εκτέλεσης των έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμέ-νων 
εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των 
παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, Δημόσιες 
Επιχειρήσεις / Εταιρείες     Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατα-σκευής των έργων 
κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων και των συνεπα-γόμενων δυσχερειών που θα 
προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πε-ζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
μετακίνησης του κοινού γενικά. 
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- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου «εκ κατα-
σκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συν-θήκες που 
διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. 

- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την 
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

- Η  τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υπο-
δείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισμούς δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το 
έργο συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. 

- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, μετά το τέλος 
των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

- Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέ-
σεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων και 
εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

- Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε εί-δους 
εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την 
εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ. 

- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη 
παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοι-νού γενικά, 
όπως π.χ. : 

- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m. που τυχόν 
θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πε-ζών, εφόσον δεν είναι 
δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες 
διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
όρων δημοπράτησης. 

- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του 
Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και αμαξοστοι-χιών στον 
ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η 
καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να παρέχουν 
ασφάλεια των διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και εξασφάλιση κάθε 
επικίνδυνου χώρου, οι δαπά-νες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι 
δαπάνες για την απομάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα 
του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
απομάκρυνσή τους. 
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- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκα-
τάστασης χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, η σύ-νταξη μελετών 
εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατα-σκευής για την ακριβή 
εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης 
των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, 
θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνι-κών 
έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών 
στοιχείων και η σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις. 

- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την ε-
κτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες 
που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρμόδιους φορείς. 

- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επι-
στρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων 
που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

- Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών 
έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά. 

- Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Νο-
μοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  

(γ) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος 
(Ο.Ε.) του Αναδόχου  

(δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουμένων από τα συμβατικά τεύχη, ό-
πως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέματος κτλ., ο Ανάδοχος 
δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ μέρους 
του Αναδόχου με σκοπό την πληρωμή τους ή την παροχή παράτασης προθεσμίας, εκτός αν οι επί πλέον 
εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων, 
έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την πληρωμή τους. Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων 
αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του 
σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε 
κατάλληλη κατά περίπτωση αποκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 
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1.5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

- Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 
μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμέ-νου 
να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

- Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανω-
τέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζε-ται στο 
Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών των Τ.Π. 

- Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου των Τ.Π. που αναφέρεται 
σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 
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2. ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

2.1. ΔΙΑΤΡΗΣΗ  - ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

Η αρχική διάτρηση γίνεται με κοπτήρα  9 5/8΄΄και η διεύρυνση με κατάλληλους κοπτήρες ούτως ώστε να 
εξασφαλισθεί η τελική διάμετρος, που προβλέπεται στη τεχνική έκθεση ή στην μελέτη. 

Στις διατρητικές εργασίες χρησιμοποιείται κατάλληλος πολτός κυκλοφορίας που καθορίζεται από την 
τεχνική έκθεση ή την μελέτη και επιβεβαιώνεται επί τόπου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Κατά την διάτρηση πρέπει να λαμβάνονται δείγματα των πετρογραφικών σχηματισμών ανά δύο μέτρα, 
καθώς και σε κάθε λιθολογική αλλαγή. Πρέπει να λαμβάνονται ισόποσες ποσότητες ενός πλυμένου και 
ενός άπλυτου δείγματος (περίπου 0,5 lit) κάθε φορά, εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιείται 
σαπωνοπολτός, οπότε θα λαμβάνεται ένα δείγμα. 

Τα δείγματα στα οποία αναγράφονται τα βάθη από τα οποία ελήφθησαν, φυλάσσονται σε ειδικά κιβώτια 
και είναι στη διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Μετά το τέλος των εργασιών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται με δικές του δαπάνες να μεταφέρει τα δείγματα που θα επιλεγούν, σε μέρος που θα 
υποδειχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και μεταφορά καθαρού νερού στον τόπο του έργου, για 
τον καθαρισμό και ανάπτυξη της γεώτρησης. Κάθε δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς νερού βαρύνει τον 
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεωτικά έχει περιλάβει τις δαπάνες αυτές ανηγμένες στην προσφορά του. 

2.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ (LOGGING) 

Για τη κατάλληλη τοποθέτηση των φιλτροσωλήνων πραγματοποιείται Ηλεκτρική Διασκόπηση (logging), αν 
προβλέπεται από την μελέτη. 

Η Ηλεκτρική Διασκόπηση γίνεται αμέσως μετά το τέλος της διάτρησης (πριν την διεύρυνση) και ενώ η 
γεώτρηση είναι γεμάτη με πολτό κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία του πολτού πρέπει να διατηρείται μέχρι τη 
στιγμή που θα αρχίσει η πραγματοποίηση της διασκόπησης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διατηρήσει καθαρή από μπάζα τη γεώτρηση σε όλο το βάθος της, για να είναι 
δυνατή η δίοδος της βολίδας, ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες καταγραφές. Σε αντίθετη περίπτωση 
είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την εργασία, αφού πρώτα καθαρίσει τη γεώτρηση. Η ηλεκτρική 
διασκόπηση γίνεται από τον πυθμένα της γεώτρησης προς τη επιφάνεια. 

Η ταχύτητα κίνησης της βολίδας, θα είναι 3 μέτρα ανά λεπτό για τις ακτίνες γάμα (γ), ενώ για τις άλλες 
μετρήσεις 7-10 μέτρα ανά λεπτό. Για να είναι συγκρίσιμα τα διαγράμματα μεταξύ τους πρέπει να 
χρησιμοποιείται ενιαία κλίμακα βάθους. 

Κατά την ηλεκτρική διασκόπηση καταγράφονται:  

 Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις (Electrical Resistivity) 

 Το ίδιο δυναμικό (Spontaneous Potential) 

 Οι ακτίνες γ (Gamma – ray) 

 Η συγκέντρωση νιτρικών αλάτων 
Οι μετρήσεις πρέπει να δίνουν ακριβές και διαγνώσιμο αποτέλεσμα. 
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2.3. ΣΩΛΗΝΩΣΗ 

2.3.1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι ευθύγραμμοι, κατασκευασμένοι από χαλύβδινο 
έλασμα FE 360 B, σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 10025 ή να έχουν νόμιμα παραχθεί και τεθεί στη 
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 τη μέθοδο Electric Resistance Welded with high frequency (ERW/HF), 
σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΝ 10028-1 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 1 ή 1,5 ή 2,0 ή 2,5 
mm,  σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και μετά από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Όταν 
χρησιμοποιούνται φιλτροσωλήνες διαμέτρου 4΄΄ μπορούν να είναι τύπου σχιστών φίλτρων. 

Η ελεύθερη επιφάνεια 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 της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 

Οι σύνδεσμοι (μούφες) των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων, πρέπει να είναι 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 τους φιλτροσωλήνες και να έχουν μήκος τουλάχιστον 100mm και πάχος 12 
mm, για δε τους σωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερης ή ίσης των 12 ¾΄΄ να έχουν μήκος τουλάχιστον 120 
mmκαι πάχος 15 mm. 

Οι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κοχλιοτομημένοι με σπείρωμα ημικυκλικής διατομής με δυο (2) σπείρες ανά 
ίντσα και σε βάθος τουλάχιστον 70 mm από τα άκρα, σύμφωνα με το σκαρίφημα της με αριθ. 
ΔΙΠΑΔ/β/606 (ΦΕΚ 292Β/12.3.2003), 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, τα περιφραγματικά και οι σύνδεσμοί 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 τυφλών σωλήνων, φιλτροσωλήνων και περιφραγματικών διαμέτρου 8΄΄ πρέπει να είναι 4 
mm και για διάμετρο 18΄΄ πρέπει να είναι 6mm. 

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. 
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Οι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμο πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρίας 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. 

2.3.2. ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση περιφραγματικών σωλήνων 
(σωλήνων επένδυσης), κατάλληλης εσωτερικής διαμέτρου, για την προστασία της γεώτρησης από 
καταπτώσεις. 

2.3.3. ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 

Στις υδρογεωτρήσεις πρέπει να τοποθετούνται πιεζομετρικοί σωλήνες. Αυτοί πρέπει να είναι 
γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες του εμπορίου μήκους 6 μέτρων, ονομαστικής διαμέτρου 1,5΄΄ και να έχουν 
(συνδέσμους) μούφες. Οι πιεζομετρικοί σωλήνες τοποθετούνται μεταξύ των εξωτερικών τοιχωμάτων της 
σωλήνωσης και των τοιχωμάτων της γεώτρησης και έχουν σκοπό την παρακολούθηση της στάθμης του 
υπογείου νερού. 

Ο πιεζομετρικός σωλήνας κάθε γεώτρησης, θα συγκοινωνεί με τυφλό σωλήνα της γεώτρησης, σε βάθος 
που καθορίζεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Επίσης ο πιεζομετρικός σωλήνας πρέπει να φέρει πώμα 
και κλειδαριά ασφαλείας στο άνω μέρος του. Η προμήθεια των πιεζομετρικών σωλήνων αποτελεί 
υποχρέωση του αναδόχου. 

2.4. ΧΑΛΙΚΩΣΗ 

Το χαλικόφιλτρο τοποθετείται στο διάκενο μεταξύ των τοιχωμάτων της γεώτρησης και του εξωτερικού 
τοιχώματος της σωλήνωσης. Αποτελείται από αποστρογγυλευμένα χαλίκια, στα οποία πρέπει να 
κυριαρχεί η πυριτική σύσταση (προτιμάται η ποτάμια προέλευση). 

Σπαστά (θραυστά) χαλίκια λατομείων δεν γίνονται αποδεκτά. Επίσης δεν γίνονται αποδεκτά χαλίκια με 
άργιλο ή τεμάχια που προέρχονται από μαλακά πετρώματα (μάργες, σχιστόλιθοι κλπ.) 

Το χαλικόφιλτρο πριν από την τοποθέτηση του πρέπει να έχει πλυθεί με καθαρό νερό. 

Η μέγιστη και ελάχιστη διάμετρος των διαβαθμισμένων χαλικιών καθορίζεται από την τεχνική έκθεση ή 
την μελέτη ή και με εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Πριν την τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου η 
γεώτρηση πρέπει να καθαρίζεται με κυκλοφορία και αραίωση του πολτού. 

Η προμήθεια του χαλικόφιλτρου αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 

2.5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Η ανάπτυξη της γεώτρησης γίνεται μετά την χαλίκωση με τις παρακάτω μεθόδους με εντολή της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας: 

α) με κυκλοφορία καθαρού νερού με την πηλαντλία 
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β) με σύστημα εμβόλου (σουμπάπ) 

γ) με εγκατάσταση εκτόξευσης αέρα με αεροσυμπιεστή (air – lift). 

2.6. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

α) Οι γεωτρήσεις πρέπει να είναι ευθύγραμμές και κατακόρυφες, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Κατακορυφότητα: Η απόκλιση από την κατακορυφότητα δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 μέτρο ανά 100 μέτρα 
(1%). 

Ευθυγραμμία: Η ευθυγραμμία της γεώτρησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ένας σωλήνας μήκους 9 
μέτρων και εξωτερικής διαμέτρου μικρότερης κατά 1,5΄΄ της εσωτερικής διαμέτρου της σωλήνωσης να 
διέρχεται άνετα από αυτή. Σε γεώτρηση που δεν πρόκειται να σωληνωθεί πρέπει να περνά ελεύθερα 
σωλήνας 12 μέτρων, εξωτερικής διαμέτρου κατά 3΄΄ μικρότερης από τη διάμετρο του κοπτήρα που 
χρησιμοποιήθηκε. 

β) Η μέτρηση της ευθυγραμμίας και της κατακορυφότητας γίνεται με εξοπλισμό του αναδόχου μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών της γεώτρησης και πριν την άντληση της. Ο τελικός έλεγχος της 
κατακορυφότητας και της ευθυγραμμίας γίνεται παρουσία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Αποδεκτά όργανα μέτρησης της κατακορυφότητας είναι ο τρίποδας με συρματόσχοινο πάχους 
μεγαλύτερου από 1,5 mm, με φτερωτή διαμέτρου κατά ένα τέταρτο της ίντσας (1/4΄΄) μικρότερης της 
εσωτερικής διαμέτρου της τελικής σωλήνωσης είτε με ανάλογο φωτοκαθετόμετρο. Ένα από τα δύο 
προαναφερόμενα όργανα πρέπει να περιλαμβάνεται απαραίτητα στα παρελκόμενα του μηχανικού 
εξοπλισμού του αναδόχου. 

γ) Αν μετά την τελική σωλήνωση διαπιστωθεί ότι η γεώτρηση δεν τηρεί τις προδιαγραφές της 
κατακορυφότητας και της ευθυγραμμίας δεν γίνεται δεκτή. 

Ειδικά όσον αφορά την κατακορυφότητα, σε περίπτωση που η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι η 
γεώτρηση δύναται να αξιοποιηθεί με κάποιο τύπο αντλίας, που θα αποδίδει την παροχή εκμετάλλευσης 
της γεώτρησης, 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. 

Οι δαπάνες των παραπάνω απαιτούμενων μέσων, εργασιών και καθυστερήσεων υποχρεωτικά 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στην τιμή μονάδας της διάτρησης. 

2.7. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ 

Η δοκιμαστική άντληση διεξάγεται σύμφωνα με γραπτό πρόγραμμα, που συντάσσεται από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι μετρήσεις παροχής γίνονται ογκομετρικά ή με συσκευή ΡΙΤΟΤ ή υδρόμετρο, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η δε στάθμη του νερού μετράται με ηλεκτρικό 
σταθμήμετρο ακριβείας, μέσα στον πιεζομετρικό σωλήνα. 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος (διάμετρο αντλίας στροβίλου, βάθος 
τοποθέτησης, ιπποδύναμη κλπ.) καθορίζονται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία με βάση την τεχνική 
έκθεση ή μελέτη και είναι δεσμευτικά για τον ανάδοχο, ασχέτως αν οι αναμενόμενες παροχές μπορεί να 
επιτευχθούν και με άλλων διαμέτρων αντλητικά συγκροτήματα. 

Το αντλητικό συγκρότημα πρέπει να έχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για μακράς διάρκειας 
αντλήσεις. 

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 της 
άντλησης. 

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 ειδικά 
δελτία. Μετά το πέρας της άντλησης γίνονται μετρήσεις επαναφοράς της στάθμης του νερού. Ο χρόνος 
επαναφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο άντλησης.  

Εάν κατά την διάρκεια της άντλησης ή των μετρήσεων επαναφοράς στάθμης υπάρχει γεωτρύπανο στη 
γεώτρηση, στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται αποζημίωση για σταλία, δοθέντος ότι η δαπάνη αυτή 
υποχρεωτικά περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές της προσφοράς του. 

2.8. ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Μετά το τέλος των εργασιών, ο χώρος που περιλαμβάνει τη σωλήνωση, πρέπει να προστατεύεται στην 
επιφάνεια από πλάκα σκυροδέματος (με τσιμέντο 35kg/m3), διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 0,40 m. 

Στην επιφανειακή πλάκα της γεώτρησης (πλάκα προστασίας) τοποθετείται ελαφρά κεκλιμένος πλαστικός 
σωλήνας 4΄΄, για συμπλήρωση χαλικόφιλτρου. 

Η δαπάνη της πλάκας και η κατασκευή του πώματος ασφαλείας της γεώτρησης περιλαμβάνεται 
υποχρεωτικά στην τιμή τοποθέτησης της τελικής σωλήνωσης (δεν πληρώνεται χωριστά) ΦΕΚ 292/12-3-
2003 ΤΕΥΧΟΣ Β΄. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η γεώτρηση δεν αξιοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να την σφραγίσει ή καταστρέψει σύμφωνα με εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς 
άλλη αποζημίωση, της σχετικής δαπάνης περιλαμβανομένης στην τιμή διάτρησης. 

2.9. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σε κάθε γεώτρηση ημερολόγιο εργασίας σε τριπλούν. Τα δύο από τα 
τρία αντίτυπα θα τα παραδίδει στον επιβλέποντα κάθε μέρα. Κάθε ημερήσιο δελτίο πρέπει να 
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

(Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός για περισσότερα στοιχεία) 

 Ημερομηνία καιρικές συνθήκες 

 Κωδικός αναγνώρισης της εκτελούμενης γεώτρησης 

 Τύπος χρησιμοποιούμενου γεωτρύπανου 

 ΄Ωρα αρχής και τέλους κάθε βάρδιας 
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 Σύνθεση προσωπικού (αριθμός, ειδικότητα, ονοματεπώνυμο) 

 Ώρες διάτρησης και μέθοδος εκτέλεσης 

 Ώρες αρχής και τέλους κάθε εργασίας 

 Αναμονές με ή χωρίς διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

 Είδος και διάμετρος του χρησιμοποιούμενου 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 

 Ώρα αρχής και τέλους εργασιών τσιμέντωσης 

 Ώρες αρχής και τέλους εργασιών ανάπτυξης 

 Κάθε χρήσιμη πληροφορία για τα δείγματα νερού και πετρωμάτων (ημερομηνία, βάθος) 

 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 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

2.10. ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 

Μετά το τέλος των εργασιών υπαίθρου, ο ανάδοχος υποχρεωτικά συντάσσει και υποβάλλει σε πέντε (5) 
αντίγραφα, τεύχος που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες για κάθε γεώτρηση που ανορύχθηκε. Το τεύχος 
πρέπει να περιέχει: 

1. Συνοπτική έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή εργασιών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν για κάθε γεώτρηση. Η συνοπτική έκθεση πρέπει να περιέχει επίσης στοιχεία 
όπως η ταχύτητα προχώρησης του γεωτρύπανου, οι απώλειες πολτού κυκλοφορίας, η 
υδροστατική στάθμη μετά την ανάπτυξη της γεώτρησης, τα πρωτογενή στοιχεία της δοκιμαστικής 
άντλησης, η κρίσιμη και ωφέλιμη παροχή εκμετάλλευσης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 
προβλεπόμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές.  

2. Λιθολογική τομή και τομή σωλήνωσης σε κλίμακα σελίδας Α4 ή Α3. 

3. Επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δοκιμαστικών αντλήσεων, κατάρτιση 
διαγραμμάτων κρίσιμης παροχής, διάγραμμα απεικόνισης πτώσης και επαναφοράς στάθμης – 
χρόνου, για τον υπολογισμό υδραυλικών παραμέτρων. 

4. Τοπογραφικό χάρτη, κλίμακας που καθορίζεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με τις θέσεις των 
γεωτρήσεων. 

 Για κάθε δαπάνη που αφορά την τήρηση των ημερήσιων δελτίων γεωτρήσεων, των ημερήσιων 
δελτίων γεωτρήσεων, την τελική έκθεση και την υποβολή τους στην Υπηρεσία, δεν καταβάλλεται 
αποζημίωση στον ανάδοχο, δοθέντος ότι οι δαπάνες αυτές υποχρεωτικά περιλαμβάνονται 
ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς του. 
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2.11. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Για την  εγκατάσταση στην πρώτη γεώτρηση ετοίμου για εργασία γεωτρητικού συγκροτήματος 
και αποκόμιση, αυτού, προβλέπεται κατ΄ αποκοπή τιμή αποζημίωσης. 

 Για την μεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση έτοιμου για εργασία γεωτρητικού 
συγκροτήματος, προβλέπεται κατ΄ αποκοπή τιμή αποζημίωσης. 

 Η επιμέτρηση των εργασιών διάτρησης ή διάτρησης ή διεύρυνσης και η πληρωμή με αντίστοιχες 
τιμές μονάδος ανάλογα με τη διάμετρο διάτρησης ή διεύρυνσης. Η δειγματοληψία 
περιλαμβάνεται στην πληρωμή των εργασιών διάτρησης. 

 Η επιμέτρηση και πληρωμή της ηλεκτρικής διασκόπισης γίνεται με κατ΄ αποκοπή τιμή ανά 
γεώτρηση.  

 Η επιμέτρηση των τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων γίνεται ανά μέτρο μήκους πλήρως 
εγκατεστημένου τυφλού σωλήνα ή φιλτροσωλήνα και η πληρωμή με αντίστοιχες τιμές μονάδος 
ανάλογα με τη διάμετρο του τυφλού σωλήνα ή φιλτροσωλήνα. 

 Η επιμέτρηση των περιφραγματικών σωλήνων γίνεται ανά μέτρο μήκους πλήρως 
εγκατεστημένου περιφραγματικού σωλήνα και η πληρωμή με αντίστοιχες τιμές μονάδος 
ανάλογα με τη διάμετρο του περιφραγματικού σωλήνα. 

 Η επιμέτρηση των πιεζομετρκών σωλήνων γίνεται ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου 
πιεζομετρικού σωλήνα και η πληρωμή με αντίστοιχες τιμές μονάδος πιεζομετρικού σωλήνα 
διαμέτρου 1,5΄΄. 

 Η επιμέτρηση του χαλικόφιλτρου γίνεται με το κυβικό μέτρο πλήρως τοποθετημένου 
χαλικόφιλτρου και η πληρωμή με την αντίστοιχη τιμή μονάδος. 

 Η επιμέτρηση των εργασιών ανάπτυξης με αεροσυμπιεστή (air-lift), και η πληρωμή 
πραγματοποιείται με αντίστοιχες τιμές μονάδος ωριαίας αποζημίωσης. 

 Οι εργασίες δοκιμαστικών αντλήσεων της παραγράφου 7 της παρούσας Τ.Π. επιμετρώνται και 
πληρώνονται ως εξής: 
- Για την εισκόμιση στον τόπο του έργου και εγκατάσταση του αντλητικού  συγκροτήματος 

στην πρώτη γεώτρηση με κατ΄ αποκοπή τιμή.  
- Για την μεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος στη 

γεώτρηση με κατ΄ αποκοπή τιμή. 
- Ανά ώρα λειτουργίας και ωριαία αποζημίωση εργασίας για την άντληση ανάλογα με τη 

διάμετρο του αντλητικού συγκροτήματος. 
Όλες οι άλλες εργασίες ή αναμονές περιλαμβάνονται στις παρακάτω τιμές. 

 Για την εισκόμιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση στη γεώτρηση συγκροτήματος AIR-LIFT, 
εξαγωγή αυτού και αποκόμιση, ανεξάρτητα από το βάθος τοποθέτησης για την εκτέλεση 
εργασιών ανάπτυξης ή άντλησης, προβλέπεται κατ΄ αποκοπή τιμή αποζημίωσης.  

 Για τη λήψη ενός δείγματος καρότου με δειγματολήπτη διπλού τοιχώματος διαμ. 101m και 
μήκους 2m τουλάχιστον, ανεξάρτητα σκληρότητας και βάθους, προβλέπεται κατ΄ αποκοπή τιμή 
αποζημίωσης. 

 Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μέσα στη γεώτρηση ενός κιλού (1kg) 
εξαμεταφωσφορικού νατρίου για τον καθορισμό και ανάπτυξη των γεωτρήσεων, προβλέπεται 
τιμή αποζημίωσης ανά κιλό(χλγ.) 

2.12. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 

Για καθυστερήσεις γεωτρητικού συγκροτήματος μετά από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
προβλέπεται τιμή μονάδος ωριαίας αποζημίωσης.  
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Για καθυστερήσεις αντλητικού συγκροτήματος μετά από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 
προβλέπεται τιμή μονάδος ωριαίας αποζημίωσης ανάλογα με τη διάμετρο του αντλητικού 
συγκροτήματος. 

 

 

 
 

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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