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∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Θέµα : ∆ιευκρινήσεις που αφορούν τον διαγωνισµό για την προµήθεια ελαστικών για
την επισκευή γεώτρησης Σίνδου Σ16Ν

Σχετικά µε τον διαγωνισµό του θέµατος ενηµερώνουµε και διευκρινίζουµε τα κάτωθι:
Α) Σύντοµο ιστορικό της προς επισκευή γεώτρησης.
Στην υδρογεώτρηση Σ16Ν, την οποία αφορά η αιτούµενη υπηρεσία, ανιχνεύτηκε υψηλή
περιεκτικότητα σε άµµο στο παρεχόµενο νερό. Ως αιτία του ανωτέρω φαινοµένου
αναγνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2013 (κατά την διενέργεια καθαρισµού της µε air lift)
σχίσιµο στον φιλτροσωλήνα µεταξύ των -64µ και -67µ (το συνολικό βάθος της γεώτρησης
είναι -132µ, ενώ ίζηµα βρέθηκε στα -112µ περίπου, δηλαδή είχαν µπαζωθεί µε άµµο τα
τελευταία 20 µέτρα ).
Οι ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί είναι:
1. Έγινε εξαγωγή της υποβρύχιας αντλίας.
2. Με τη χρήση γεωτρύπανου κατέβηκε ειδικός κώνος διαµέτρου 8’’ µε σκοπό να
«επαναφέρει» τον φιλτροσωλήνα σε καλύτερη κατάσταση. Η εργασία υλοποιήθηκε
επιτυχώς.
3. Πραγµατοποιήθηκε εργασία airlift.
Για την επαναλειτουργία της γεώτρησης χωρίς τα προβλήµατα µε την εισερχόµενη, δια µέσου
του τραύµατος, άµµο απαιτείται εκ νέου σωλήνωση εσωτερικά µε σωλήνες µικρότερης
διαµέτρου 8’’ και 6’’ δεδοµένου ότι η παλιά γεώτρηση είναι τηλεσκοπική µε διαµέτρους
σωλήνων Φ14’’ και Φ12’’.
Β) ∆ιευκρινήσεις τεχνικών προδιαγραφών.
1. Η αιτούµενη παροχή υπηρεσίας επισκευής της ανωτέρω περιλαµβάνει τόσο την
προµήθεια των απαραίτητων υλικών όσο και την υλοποίηση των εργασιών της
νέας σωλήνωσης.
2. Οι αιτούµενες εργασίες τροποποιούνται ως εξής :
• τοποθέτηση σωλήνωσης
• χαλίκωση της γεώτρησης
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3. Στην παράγραφο µε τα απαιτούµενα υλικά και συγκεκριµένα στην σωλήνωση που θα
χρησιµοποιηθεί, προστίθεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τα συγκεντρωτικά
µήκη των σωλήνων που θα χρησιµοποιηθούν στην νέα σωλήνωση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όλες οι παραπάνω χρησιµοποιούµενες σωληνώσεις
αφορούν, επί ποινή αποκλεισµού, χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους εν θερµώ.
Γ) Πίνακας εργασιών
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να συµπληρώσουν τον
παρακάτω πίνακα:
Εργασίες
τιµή
Μεταφορά και εγκατάσταση γεωτρύπανου
κόστος προµήθειας σωλήνων
κόστος εργασίας τοποθέτησης σωλήνων
Κόστος χαλικόφιλτρου (προµήθεια µεταφορά και
τοποθέτηση)
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