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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ   
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ανόρυξη δύο υδρευτικών γεωτρήσεων σε 

περιοχές της Σαμοθράκης στην θέση Κούκος και Τρύπα , προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
επάρκεια και η ποιότητα του νερού ύδρευσης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 
Σαμοθράκης λόγο των καταστροφών που υπέστησαν δίκτυα και υδρομαστεύσεις κατά την 
πλημμύρα της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017. 

Ενδιαφερόμενος είναι ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και το έργο έχει σκοπό να καλύψει  τις 
υδρευτικές ανάγκες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σαμοθράκης που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ύδρευσης, τόσο σε ποσοτικό επίπεδο όσο και σε ποιοτικό επίπεδο.   

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη χρηματοδότηση ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ (ΣΑΕ 055). 
 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
Β.1 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ  
 
Οι  γεωτρήσεις θα ανορυχθούν στην Σαμοθράκη  Τ.Κ.  68100  και συγκεκριμένα: 
 

 Ανόρυξη μιας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ‘’ Κούκος Χώρας΄΄ της Τ.Κ. 68100  

 Ανόρυξη μιας υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ‘Τρύπα Καμαριώτισσας΄΄ της Τ.Κ. 68100 
 
 

Οι θέσεις των γεωτρήσεων με τις συντεταγμένες, είναι: 
   

     A)   Κούκος Χώρας Σαμοθράκης  Χ= 629307,355   Ψ= 4480972,812 
Β)  Τρύπα Καμαριώτισσας  Χ= 625989,205   Ψ= 4481511,144  

 
Επιφανειακά θα διατρηθούν μαλακοί σχηματισμοί του Νεογενούς και Τεταρτογενούς . 

 

Τεχνικές προδιαγραφές:  
Οι γεωτρήσεις θα εκτελεστούν με γεωτρύπανο τύπου αερόσφυρας διότι τα πετρώματα που θα 
διατρηθούν ανήκουν στην κατηγορία των σκληρών. Αναλυτικότερα: 
 
Γεώτρηση στη θέση ‘’Κούκος Χώρας’’  

 Προβλεπόμενο βάθος  200 μ. 

 Διάμετρος αρχικής διάτρησης  9 5/8’’ ίντσες. 



 Διάμετρο διεύρυνσης 14’’ ίντσες. 

 Διεύρυνση για τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα διαμέτρου 16 ιντσών. 

 Τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα διαμέτρου 16 ιντσών και πάχους 5 χλστ. 

 Βάθος τοποθέτησης περιφραγματικού σωλήνα 12μ. 

 Τσιμέντωση του δακτυλίου εξωτερικά του περιφραγματικού σωλήνα με τσιμεντένεμα. 

 Τοποθέτηση χαλύβδινων γαλβανισμένων σωλήνων διαμέτρου 85/8’’ ιντσών, πάχους 5 χλστ. 

 Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου 1’’   ίντσας. 

 Βάθος τοποθέτησης πιεζομετρικού σωλήνα 120 μ. 

 Ανάπτυξη με AIR LIFT. 

 Δοκιμαστική άντληση 90 ωρών. 

 Εκτέλεση γεωφυσικής διασκόπισης (Logging) αμέσως μετά την αρχική διάτρηση  
 
Γεώτρηση στη θέση ‘’ Τρύπα Καμαριώτισσας’’  

 Προβλεπόμενο βάθος  150μ. 

 Διάμετρος αρχικής διάτρησης  9 5/8’’ ίντσες. 

 Διάμετρο διεύρυνσης 14’’ ίντσες. 

 Διεύρυνση για τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα διαμέτρου 18 ιτσών. 

 Τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα διαμέτρου 18 ιντσών και πάχους 6 χλστ. 

 Βάθος τοποθέτησης περιφραγματικού σωλήνα 30μ. 

 Τσιμέντωση του δακτυλίου εξωτερικά του περιφραγματικού σωλήνα με τσιμεντένεμα. 

 Τοποθέτηση χαλύβδινων γαλβανισμένων σωλήνων διαμέτρου 85/8’’ ιντσών, πάχους 5 χλστ. 

 Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου 1’’   ίντσας. 

 Βάθος τοποθέτησης πιεζομετρικού σωλήνα 90 μ. 

 Δοκιμαστική άντληση 90 ωρών. 

 Εκτέλεση γεωφυσικής διασκόπισης (Logging) αμέσως μετά την αρχική διάτρηση  
 
     

 Η τοποθέτηση του περιφραγματικού σωλήνα και η τσιμέντωση θα γίνουν εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από την επίβλεψη κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Το βάθος τοποθέτησης 
των περιφραγματικών σωλήνων είναι ενδεικτικό και μπορεί να αυξηθεί εφόσον προκύψει 
αναγκαιότητα για την προστασία της γεώτρησης από τυχόν καταπτώσεις ή την απομόνωση 
υδροφόρων στρωμάτων. 
        Ο χρόνος άντλησης που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του έργου είναι ενδεικτικός και 
μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο για την πληρότητα του έργου, 
σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας.   
       Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων (φίλτρων και τυφλών) στο έργο θα διαπιστώνεται από 
την επιβλέπουσα υπηρεσία η ποιότητα του χαλύβδινου ελάσματος και το γαλβάνισμα των 
σωλήνων, με την αποστολή δείγματος σε διαπιστευμένο εργαστήριο και με δαπάνες του 
αναδόχου του έργου.   
       Θα γίνει κατασκευαστικός έλεγχος της κάθε γεώτρησης μετά το πέρας όλων των εργασιών. 
Οι δαπάνες για την χρήση των οργάνων μέτρησης, που θεωρούνται απαραίτητα από την 
επιβλέπουσα υπηρεσία για τον έλεγχο, θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.    
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  
 
   Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι 4 (τέσσερις ) μήνες, αρχομένης από της υπογραφής 
του συμφωνητικού. 
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  77.318,56 € (πλέον ΦΠΑ 24%  18.556,45 

€).  
  Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, το 
Π.Δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε, το Π.Δ. 171/1987, του Ν. 3263/2004,  την ΚΥΑ με αριθμ. 
ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 (ΦΕΚ 292/Β/2003) και τις οδηγίες της  επιβλέπουσας υπηρεσίας.  
 
 Το έργο χρηματοδοτείται από την έκτακτη χρηματοδότηση ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ (ΣΑΕ 055). 
 
 

                                ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 17-01-2018 
 
        
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 
 

 

 
 

Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Η Προισταμένη της Τ.Υ. Π. & Π.Ζ 
Του Δ. Σαμοθράκης     

 
Παρθένα Ρωμανίδου  
Αρχ. Μηχανικός ΠΕ4                                                 

      
 

Κασκαμπάνης Δημήτριος 
Γεωλόγος ΠΕ 
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