
Καθαρισμός Γεωτρήσεων Γ6 Πηγαδίων και Γ14 Κυργίων   Σελίδα 1 από 5 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Γεωτρήσεων Γ6 Πηγαδίων 

και Γ14 Κυργίων ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.440,00 (με τον ΦΠΑ) 
   
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2021 
   
 cpv: 76300000-6 
 
 

1 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 

 
Το αντλητικό συγκρότημα Α5/Γ6 λειτουργούσε επικουρικά και ανάλογα με τις ανάγκες, τροφοδοτούσε είτε την 

δεξαμενή άρδευσης Δ7 είτε  τη δεξαμενή ύδρευσης-άρδευσης Δ6. Το συγκρότημα αυτό είναι ανενεργό εδώ και αρκετά χρόνια 
διότι έχει κλαπεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του. Με τη διακοπή της λειτουργίας του αντλιοστασίου αυτού 
δημιουργήθηκε πρόβλημα έλλειψης νερού ιδιαίτερα για την άρδευση του αγροκτήματος Πηγαδίων, καθώς η ποσότητα του 
νερού του αντλιοστασίου Α6/Γ7/Δ6 (μότο κρος) δεν επαρκεί για την ταυτόχρονη παροχή νερού στην ύδρευση και άρδευση των 
Πηγαδίων. Η επαναλειτουργία του αντλιοστασίου Α5/Γ6 θα επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα έλλειψης νερού για την άρδευση των 
Πηγαδίων. 

 
Προκειμένου να επαναλειτουργήσει το αντλιοστάσιο, και επειδή η γεώτρηση Γ6 είναι ανενεργή μεγάλο χρονικό 

διάστημα, το πρώτο απαραίτητο βήμα είναι ο καθαρισμός της ώστε να μην καταστραφεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 
που θα τοποθετηθεί μέσα σε αυτήν από τη συσσωρευμένη λάσπη και άμμο. Επιπλέον, επειδή παρήλθε μεγάλο χρονικό 
διάστημα χωρίς να αντληθεί νερό από τη γεώτρηση, ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί τα χαρακτηριστικά της. Για την διαπίστωση 
των λειτουργικών χαρακτηριστικών της (παροχή, βάθος άντλησης κλπ) απαιτείται να εκτελεστούν εργασίες δοκιμαστικής 
άντλησης, ώστε σε επόμενη φάση να γίνει η προμήθεια του κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού. 

Επιπλέον, η αρδευτική γεώτρηση Γ14 («συνεταιριστική») που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κυργίων χρειάζεται 
καθαρισμό διότι εμφανίζει αρκετή άμμο και υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του Η/Μ εξοπλισμού. 

 
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την αφαίρεση της πομόνας, η τοποθέτηση ειδικής 

στήλης εντός της γεώτρησης για τον καθαρισμό της με ειδικό αεροσυμπιεστή, ο καθαρισμός της γεώτρησης και των 
χαλικόφιλτρων, τη συμπλήρωση χαλικόφιλτρου όπου απαιτείται ώστε η γεώτρηση να είναι ανοιχτή και η δυναμικότητά της να 
επανέλθει στα αναμενόμενα επίπεδα, και τη μέτρηση της στάθμης καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των 
εργασιών. Ο δήμος Δοξάτου δεν διαθέτει ούτε τα μηχανήματα, ούτε το κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών 
αυτών. 

 
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται σε 7.440,00€ μαζί με τον ΦΠΑ. 
 

 
Καλαμπάκι, 15-4-2021 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
 Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος 
 Τμήματος Συντηρήσεων Δ/νσης Περιβάλλοντος 

   
   

Ηλίας Σοφιανός Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 
ΔΕ Τεχνιτών ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 

 



Καθαρισμός Γεωτρήσεων Γ6 Πηγαδίων και Γ14 Κυργίων   Σελίδα 2 από 5 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Γεωτρήσεων Γ6 Πηγαδίων 

και Γ14 Κυργίων ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.440,00 (με τον ΦΠΑ) 
   
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2021 
   
 cpv: 76300000-6 
 
 
 
 
 

2 .  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

α/α Είδος Μον. 
Μέτρ. Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας Δαπάνη 

1 Εισαγωγή ή εξαγωγή πομόνας από 
γεώτρηση  τεμ 3 400,00 1.200,00 

2 Καθαρισμός γεώτρησης μμ 240 15,00 3.600,00 

3 Δοκιμαστική άντληση τεμ 1 1.200,00 1.200,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00 

   ΦΠΑ 24% 1.440,00 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.440,00 
 
 
 
 

 

Καλαμπάκι, 15-4-2021 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
 Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος 
 Τμήματος Συντηρήσεων Δ/νσης Περιβάλλοντος 

   
   

Ηλίας Σοφιανός Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 
ΔΕ Τεχνιτών ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 

 



Καθαρισμός Γεωτρήσεων Γ6 Πηγαδίων και Γ14 Κυργίων   Σελίδα 3 από 5 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Γεωτρήσεων Γ6 Πηγαδίων 

και Γ14 Κυργίων ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.440,00 (με τον ΦΠΑ) 
   
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2021 
   
 cpv: 76300000-6 
 
 

3 . Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
 

Άρθρο 1. Γενικά 
Ο ανάδοχος είναι απαραίτητο να διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για την εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών ώστε να 

επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο να παρακολουθεί στενά και να 
συνεργάζεται με την υπηρεσία καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

 
Άρθρο 2. Καθαρισμός Γεώτρησης 

Ο καθαρισμός θα γίνει με στελέχη  γεωτρύπανου, εξοπλισμένο με αεροσυμπιεστή υψηλής πίεσης (250-300 psi), με την 
χρήση αέρα, νερού και σαπουνιού και με κοπτικό άκρο και μέχρι του τελικού βάθους της γεώτρησης. Με το πέρας του 
καθαρισμού θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση η  παροχή  της  γεώτρησης,  με την  εισπίεση  αέρα  στο  κάτω    μέρος  
της  γεώτρησης  (7-8  μέτρα  από  τον  πυθμένα της)  και  για  όση  ώρα  κριθεί απαραίτητο. Κατά την διαδικασία αυτή  θα 
πραγματοποιηθεί έλεγχος της γεώτρησης προκειμένου να διαπιστωθεί, η κατακορυφότητα της,  το αρχικό (πραγματικό) βάθος 
της, καθώς και αν οι σωλήνες είναι τρύπιες ή όχι. Πριν την έναρξη της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει να προεκταθεί τόσο ο 
υφιστάμενος περιφραγματικός σωλήνας της γεώτρησης,  όσο και η μόνιμη σωλήνωσή της, μέχρι πάνω από την  επιφάνεια 
του εδάφους (30-40 cm),  έτσι ώστε να είναι  εφικτή η απομάκρυνση των λυμάτων και των στερεών προϊόντων του 
καθαρισμού έξω από το φρεάτιο, ενώ παράλληλα θα είναι δυνατός ο έλεγχος και  η συμπλήρωση του χαλικόφιλτρου.  

 
Άρθρο 3. Σύστημα Air-lift 

Το Air Lift γίνεται με τα στελέχη του γεωτρύπανου, αφού πρώτα χαλικωθεί η γεώτρηση και με την προϋπόθεση ότι έχει 
τοποθετηθεί σε αυτή μεταλλική σωλήνωση. Με τη μέθοδο αυτή ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενούς υδροφορίας ή σημαντικής 
παρουσίας  αργιλικών υλικών (όπως στην περιοχή ενδιαφέροντος), επιτυγχάνεται η απομάκρυνση των λεπτόκοκκων  υλικών  
από  όλο  το μήκος  της  γεώτρησης, γίνεται η ανάταξη του χαλικόφιλτρου  και  εκτιμάται  με μεγάλη  προσέγγιση  η  παροχή  
της  γεώτρησης, αφού με την  εισπίεση του  αέρα  στο  κάτω  μέρος της (5-7 μέτρα από τον πυθμένα της) και για όση ώρα 
κριθεί απαραίτητο, γίνεται και  άντληση  νερού (με  υποπίεση). 

 
Άρθρο 4.  Τοποθέτηση χαλικόφιλτρου  

Αν κατά την διάρκεια του καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η στάθμη του χαλικόφιλτρου, στον δακτυλοειδή χώρο μεταξύ 
των τοιχωμάτων της γεώτρησης (περιφραγματικού) και της μόνιμης σωλήνωσης  έχει  κατέβει,  τότε  ο  χώρος  αυτός  θα  
συμπληρωθεί  με  χαλίκι  ποτάμιας προέλευσης, εφόσον αυτό είναι εφικτό.  Το χαλικόφιλτρο θα αποτελείται από κατάλληλα 
διαβαθμισμένους χάλικες (διαμέτρου 4-8 mm) και θα πρέπει να  είναι απαλλαγμένο από αργιλικά υλικά ή  κομμάτια μαλακών 
πετρωμάτων. 

 
Άρθρο 5.  Δοκιμαστική άντληση  

Η παροχή θα ρυθμίζεται με δικλείδες ή με αλλαγή στροφών του κινητήρα και θα μετράται με κατάλληλο μετρητή. Το 
νερό της αντλίας θα εκρέει τουλάχιστον 20 m μακριά από την γεώτρηση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης και 
διαταραχής της δοκιμής. Η συνολική διάρκεια της άντλησης κατά βαθμίδες κυμαίνεται από 8 h έως 16 h 



Καθαρισμός Γεωτρήσεων Γ6 Πηγαδίων και Γ14 Κυργίων   Σελίδα 4 από 5 

Η ενδεικτική συχνότητα των μετρήσεων της στάθμης είναι: 
Χρόνος από την έναρξη της 

δοκιμαστικής άντλησης 
Συχνότητα μετρήσεων στάθμης 

υπόγειου νερού 
0-10 min 0,5-1 min 

10-20 min 2 min 
20-60 min 5 min 

60-120 min 10 min 
120-180 min 15 min 

2-5 hr 30 min 
5-12 hr 1 hr 

12-36 hr 2 hr 
 
Αν με την πτώση της στάθμης με την άντληση μειώνεται και η παροχή, πρέπει αυτή να μετράται συχνά. Δεν πρέπει η 

μεταβολή της παροχής να κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής άντλησης να υπερβεί το 10%, αν και είναι επιθυμητό μικρότερο 
ποσοστό μεταβολής 

Μετά το τέλος της άντλησης ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί και θα μετρά το χρόνο επανόδου της στάθμης στα ίδια 
σημεία που έγιναν οι μετρήσεις πτώσης στάθμης κατά τη διάρκεια των αντλήσεων, μέχρι τη σταθεροποίηση της στάθμης, 
αλλά πάντως για χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν το χρόνο διάρκειας της άντλησης. Θα ελεγχθεί η απόδοση της 
γεώτρησης και η παροχή εκμετάλλευσης. Θα γίνει γραπτή αναφορά του αναδόχου για τη στάθμη άντλησης, και την 
λειτουργική παροχή της γεώτρησης. 

 
 
 
 

Καλαμπάκι, 15-4-2021 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
 Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος 
 Τμήματος Συντηρήσεων Δ/νσης Περιβάλλοντος 

   
   

Ηλίας Σοφιανός Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 
ΔΕ Τεχνιτών ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 

 



Καθαρισμός Γεωτρήσεων Γ6 Πηγαδίων και Γ14 Κυργίων   Σελίδα 5 από 5 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Καθαρισμός Γεωτρήσεων Γ6 Πηγαδίων 
και Γ14 Κυργίων ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.440,00 (με τον ΦΠΑ) 
   
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2021 
   
 cpv: 76300000-6 

 
 

4 .  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1 Γενικά 
Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες 
α) αφαίρεσης της υφιστάμενης πομόνας και μεταφοράς της στο εργοτάξιο του δήμου στο Δοξάτο.  
β) Ο καθαρισμός και εν γένει αποκατάσταση της γεώτρησης Γ6 σε όλο της βάθος με την προμήθεια του κατάλληλου 

χαλικόφιλτρου και η τοποθέτησή του στη γεώτρηση στην ποσότητα που θα απαιτηθεί. 
γ) η δοκιμαστική άντληση για τον προσδιορισμό παροχής και βάθους άντλησης 

Το βάθος της γεώτρησης  εκτιμάται σε 100μ. Η τιμή αφορά σε βάθος γεώτρησης 100μ ±20%. 
 
 

Άρθρο 2  Χρόνος και τόπος παραδόσεως 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια είκοσι (20) ημερών 
 

Άρθρο 3  Λοιποί όροι 
Στις τιμές περιλαμβάνεται η αποζημίωση του εξειδικευμένου προσωπικού, η χρήση μηχανημάτων έργου και μέσων 

μεταφοράς με τα καύσιμα και τα λιπαντικά. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης: 
α) όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των εργασιών (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές, μίσθωση-διάθεση-εισκόμιση-

αποκόμιση κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού κλπ). 
β)  οι δαπάνες για τον καθαρισμό των γεωτρήσεων σε όλο τους το βάθος 
γ) η εισαγωγή και εξαγωγή της στήλης φυσήματος 
δ) Η δαπάνη μεταφοράς της πομόνας που θα αφαιρεθεί από τη γεώτρηση Γ6, στο εργοτάξιο του δήμου στο 

Δοξάτο. 
ε) Η δαπάνη για χρήση κατάλληλης ηλεκτρογενήτριας και αντλίας για τη δοκιμαστική άντληση 
στ) Η δαπάνη για την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση του μεταλλικού οικίσκου προστασίας της γεώτρησης 

 
 

Άρθρο 4. Τροποποίηση της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 με αυξομείωση 
των ποσοτήτων μεταξύ των εργασιών. Η προαναφερθείσα τροποποίηση δεν συνιστά ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης 
κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132.  

Καλαμπάκι, 15-4-2021 

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
 Ο Προϊστάμενος Ο Προϊστάμενος 
 Τμήματος Συντηρήσεων Δ/νσης Περιβάλλοντος 

   
   

Ηλίας Σοφιανός Αδάμ Βουζανίδης Αθανάσιος Λατσίνογλου 
ΔΕ Τεχνιτών ΔΕ Οδηγών Πολιτικός Μηχανικός 
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