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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Πρώτη έκδοση

05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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∆οκιµαστικές αντλήσεις
1.

ΠΕΤΕΠ

08-09-06-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στην διενέργεια δοκιµαστικών αντλήσεων σε παραγωγικές γεωτρήσεις.
Οι εργασίες διάνοιξης και διασωλήνωσης των υδρογεωτρήσεων καλύπτονται από την ΠΕΤΕΠ 0809-01-00.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Για την εκτέλεση των δοκιµαστικών αντλήσεων απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισµός:
-

Συσκευή Pitot ή υδρόµετρο για την µέτρηση των παροχών

-

Ηλεκτρικό σταθµήµετρο ακριβείας χωρητικού τύπου (capacitance level gange)

-

Αντλητικό συγκρότηµα εφοδιασµένο µε διάταξη ρύθµισης παροχής (π.χ. δικλείδα) ή µε την
δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας επί µακρού.

-

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εάν δεν είναι δυνατή η απευθείας τροφοδοσία από το δίκτυο)

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Υπηρεσία πλήρη φάκελο µε τα τεχνικά στοιχεία και χαρακτηριστικά
του ως άνω εξοπλισµού, ο οποίος υπόκειται στην έγκρισή της.
Τα όργανα µετρήσεων που θα χρησιµοποιηθούν θα φέρουν πιστοποιητικό αναγνωρισµένου
εργαστηρίου διαπιστευµένου κατά EN ISO/IEC 17025:2005-08 (General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των
εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση αναλυτικό πρόγραµµα των δοκιµαστικών
αντλήσεων, στο οποίο θα αναλύεται και θα τεκµηριώνεται η µεθοδολογία των µετρήσεων και θα
ορίζεται το προσωπικό που θα εκτελέσει τις εργασίες.
Το αντλούµενο νερό θα παροχετεύεται προς τον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη µε σωληνώσεις
από εύκαµπτους σωλήνες τουλάχιστον 4’’ (D100mm).
Η εκκένωση πλησίον του πεδίου των γεωτρήσεων δεν είναι επιτρεπτή, καθόσον µπορεί να
οδηγήσει σε αλλοίωση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές µε διαπερατά
επιφανειακά στρώµατα εδάφους.
Τα στοιχεία των µετρήσεων του παροχόµετρου και του σταθµήµετρου θα καταχωρούνται σε
προτυπωµένα έντυπα, συναρτήσει του χρόνου των µετρήσεων.
Θα τηρούνται επίσης (στα ίδια έντυπα) στοιχεία επαναφοράς της στάθµης του υδροφόρου
ορίζοντα, µετά την διακοπή της αντλήσεως.
Με βάση τα ως άνω στοιχεία θα προσδιορισθεί η παροχή για την οποία ο χρόνος άντλησης ισούται
µε τον χρόνο επαναφοράς της στάθµης. Η παροχή αυτή αποτελεί το µέγιστο δυναµικό της
υδρογεώτρησης.
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4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θεωρείται ολοκληρωθείσα µε την σύνταξη, υποβολή και έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης
∆οκιµαστικών Αντλήσεων, η οποία θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:

5.

-

Περιγραφή των γεωλογικών χαρακτηριστικών του πεδίου υδρογεωτρήσεων.

-

Περιγραφή της µεθόδου εκτέλεσης των δοκιµαστικών αντλήσεων και του εξοπλισµού που
χρησιµοποιήθηκε.

-

Πίνακες µε τα πρωτογενή στοιχεία µετρήσεων πεδίου.

-

∆ιαγράµµατα πτώσης / επαναφοράς στάθµης συναρτήσει του χρόνου.

-

Καθορισµό κρίσιµης παροχής και ωφέλιµης παροχής εκµετάλλευσης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

Καλωδιώσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήµατος.

-

∆ιακίνηση αντλητικού συγκροτήµατος (ανύψωση, καταβιβασµός).

-

Σύνδεσµοι σωληνώσεων υπό πίεση (έλεγχοι επαρκούς σύσφιξης).

5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

6.

-

Απαγωγή του νερού προς κατάλληλους (φυσικούς ή τεχνητούς) αποδέκτες

-

Εξασφάλιση υδρογεώτρησης από οποιαδήποτε ρύπανση κατά την εκτέλεση των εργασιών

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες των δοκιµαστικών αντλήσεων επιµερίζονται στα ακόλουθα επιµετρήσιµα αντικείµενα:
α. Εισκόµιση και αποκόµιση εξοπλισµού
Τιµή κατ’ αποκοπή ανά πεδίο υδρογεωτρήσεων, ανεξαρτήτως του αριθµού των γεωτρήσεων του
πεδίου.
β. Εγκατάσταση/ αποσυναρµολόγηση εξοπλισµού (αντλητικό συγκρότηµα, όργανα, σωληνώσεις,
καλωδιώσεις)
Τιµή κατ’ αποκοπή
συγκροτήµατος.

ανά

θέση

υδρογεώτρησης,

αναλόγως

του

προς

εγκατάσταση

γ. Λειτουργία αντλητικού συγκροτήµατος
Ανά ώρα, σύµφωνα µε τα στοιχεία των µετρήσεων. Η τιµή εφαρµόζεται αναλόγως του µεγέθους
του συγκροτήµατος και συµπεριλαµβάνει όλο τον βοηθητικό εξοπλισµό καθώς και τα όργανα
µετρήσεων ή / και καταγραφών.
δ. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης
Ως ποσοστό της δαπάνης (γ).
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