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ΑΡΘΡΟ 1ο: Σκοπός και αντικείµενο των εργασιών  

1.1. Αντικείµενο των εργασιών είναι η κατασκευή γεωτρήσεως για 

........................................................................................................

.  

1.2. Η γεώτρηση θα έχει αρχικώς ερευνητικό χαρακτήρα και θα διανοιχθεί µε 

κοπτήρα µικρής διαµέτρου (8 1/2’’). Το τελικό βάθος της θα εξαρτηθεί από 

τα γεωλογικά και υδρολογικά δεδοµένα κατά την πορεία της διατρήσεως. 

Εφ’ όσον τα ληφθέντα στοιχεία (∆είγµατα εκπλύσεως, τεστ περατότητας, 

παροχή, υδροστατική στάθµη, κ.λ.π.) είναι ευνοϊκά θα προχωρήσει στη 

διερεύνηση και σωλήνωση της γεώτρησης.  

1.3. Στις γεωτρήσεις θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες: λήψεις δειγµάτων 

εκπλύσεως και ενδεχοµένως πυρήνων. γεωφυσικές µετρήσεις (logging). -

δοκιµαστικές αντλήσεις µικρής ή µακράς διαρκείας (AIRLIFT ή τεστ 

περατότητας). τοποθέτηση σωλήνων και φίλτρων. τοποθέτηση 

πιεζοµετρικού σωλήνα πλευρικώς, εξωτερικά της κυρίας σωληνώσεως. -

τσιµεντώσεις. ανάπτυξη µε AIRLIFT ή µε JET και επεξεργασία µε οξέα ή 

πολυφωσφορικά άλατα. δοκιµές παροχής προς καθορισµό των υδραυλικών 

παραµέτρων, (Τ = µεταβιβαστικότητα, Κ = υδροπερατότητα, S = 

υδροχωρητικότητα, Q/m = ειδική ικανότητα) της κρίσιµης παροχής και 

εκµεταλλεύσιµης .  

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τοποθεσία  

Για την Υ 60: 
Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας  
Δήμος: Παλαμά  
Δημοτική Ενότητα: Φύλλου  
Τοπική Κοινότητα: Φύλλου  
Τοπωνύμιο: Κτήμα Χατζή  
Υδατικό διαμέρισμα: Θεσσαλίας (Κ.Α. 08)  
Λεκάνη απορροής: Πηνειού (Κ.Α. EL 16)  
Υπόγειο υδατικό σύστημα: Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030)  
Συντεταγμένες πηγής υδροληψίας (ΕΓΣΑ ‘87): Χ= 345346 , Ψ= 4364368  

 
Για την Υ 16: 

 
Περιφερειακή Ενότητα: Καρδίτσας  
Δήμος: Παλαμά  
Δημοτική Ενότητα: Φύλλου  
Τοπική Κοινότητα: Ορφανών  
Τοπωνύμιο: Μεριάδες- Κτήμα Λιαππη  
Υδατικό διαμέρισμα: Θεσσαλίας (Κ.Α. 08)  
Λεκάνη απορροής: Πηνειού (Κ.Α. EL 16)  
Υπόγειο υδατικό σύστημα: Πεδιάδας Νοτιοδυτικής Θεσσαλίας (EL0800030)  
Συντεταγμένες πηγής υδροληψίας (ΕΓΣΑ ‘87): Χ= 347370 , Ψ= 4362892  
  



 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Πετρώµατα  

3.1. ‘Ολα τα πετρώµατα εκτός των προνεογενών ασβεστολίθων, δολοµιτών, 

χαλαζιτών και εκρηξιγενών πετρωµάτων, όχι αποσαθρωµένων, θεωρούνται 

µαλακά ή µέσης σκληρότητας πετρώµατα. Τα παραπάνω πετρώµατα 

(προνεωγενείς ασβεστόλιθοι, δολοµίτες, χαλαζίτες και εκρηξιγενή) 

θεωρούνται και αυτά µαλακά σε περίπτωση που είναι εξαλλοιωµένα, 

αποσαθρωµένα.  

3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί στο τόπο του εργοταξίου ηµερήσιο 

ηµερολόγιο γεωτρήσεως στο οποίο θα αναγράφονται η διάµετρος και το 

βάθος διατρήσεως, η κατηγορία των διατρηθέντων πετρωµάτων, ο χρόνος 

διατρήσεως ανά στέλεχος, οι ατµόσφαιρες, οι απώλειες, καταπτώσεις, κ.λ.π. 

3.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία σε κάθε αλλαγή 

του πετρώµατος διατρήσεως για τη διάκρισή τους σε µαλακά ή σκληρά 

προκειµένου για τη σύνταξη των λογαριασµών. 

  

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτελέσεως των γεωτρήσεων  

Η γεώτρηση θα εκτελείται µε περιστροφικό γεωτρύπανο θετικής, αναστρόφου  

κυκλοφορίας ή µε γεωτρύπανο κρούσης και περιστροφής. Η διάτρηση θα γίνει µε 

τρίκωνους  

κοπτήρες ή όπου χρειάζεται µε άλλους κοπτήρες. Ανάλογα επιτρέπεται και η χρήση  

κρουστικού γεωτρυπάνου. Πιο κάτω αναφέρεται µία ενδεικτική σειρά εργασιών:  

1ο: ∆ιάτρηση γεωτρήσεως µε µικρή διάµετρο.  

2ο: Γενική ή µερική διεύρυνση της γεωτρήσεως.  

3ο: ∆οκιµαστική άντληση (AIRLIFT, TEST ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, κ.λ.π.).  

4ο: Τοποθέτηση σωλήνων, φίλτρων και πιεζοµετρικού σωλήνα.  

5ο: Προµήθεια και τοποθέτηση χαλικόφιλτρου.  

6ο: Πλήρεις εργασίες αναπτύξεως.  

7ο: Κατά περίπτωση και ανάλογα µε τη φύση του υδροφορέα, χηµικές 

επεξεργασίες διά πολυφωσφορικών αλάτων ή µε οξέα.  

8ο: ∆οκιµές παροχής και χηµικές αναλύσεις.  

 

9ο: Μετά το πέρας των εργασιών, τοποθέτηση πώµατος µε λουκέτο ασφαλείας.  

ΑΡΘΡΟ 5ο: Μέσα εκτελεσεως των Γεωτρήσεων  



5.1. Γενικά  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ιδιόκτητο µηχανικό εξοπλισµό ελεύθερο 

δέσµευσης για χρήση για την κατασκευή του έργου, ή να συνεργάζεται µε 

επιχείρηση που διαθέτει ιδιόκτητο µηχανικό εξοπλισµό. Όλα τα Μηχανήµατα -

Γεωτρύπανα και ο βοηθητικός εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθούν στην 

κατασκευή του έργου θα έχουν αριθµό µηχανηµάτων έργων και θα έχουν 

πληρώσει τα τέλη χρήσης των Μ.Ε. του τρέχοντος έτους. Κάθε τυχόν αλλαγή 

Μηχανήµατος Γεωτρυπάνου στην κατασκευή του έργου θα γίνεται µε αίτηση του 

εργολάβου και κατόπιν σύµφωνου γνώµης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και εφ' 

όσον συντρέχουν λόγοι κατασκευαστικοί και µόνο.  

1.2. Γεωτρύπανα  

  Με την υπογραφή του συµφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην 

Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση µε πίνακα όπου θα αναφέρεται ο τύπος του 

γεωτρυπάνου που θα χρησιµοποιηθεί µε τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του, 

π.χ. τις διατρητικές του ικανότητες, τον τρόπο λειτουργίας του (αερόσφυρα 

θετικής ή ανάστροφης κυκλοφορίας, κ.λ.π.), το δυναµικό των αεροσυµπιεστών 

σε P.S.I. ή c.f.p.min., καθώς επίσης, και το βοηθητικό εξοπλισµό µε τα τεχνικά 

στοιχεία εκάστου µηχανήµατος ή συσκευής όπως, π.χ. των παρακάτω 

αναφεροµένων:  

5.2.1. Αντλητικά συγκροτήµατα.  

5.2.2. Κοµπρεσέρ.  

5.2.3. Συσκευές ηλεκτρικής διασκόπησης (logging) και φωτοκαθετοµέτρησης, 

για τον έλεγχο της καθετότητας, καθώς και οµοιώµατα για τον έλεγχο 

της ευθυγραµµίας.  

5.2.4. Αυτοκίνητα.  

5.2.5. Γερανοί.  

5.2.6. Στελέχη και κοπτικά εργαλεία, ισορροπητές, οδηγοί διαφόρων διαµέτρων 

για κοπτήρες 81/2", 121/2", 151/2", 171/2", 20" και 22" µήκους 79 µέτρων.  

5.2.7. Πηλαντλία, ηλεκτροκολητές, κ.λ.π.  

Τα παραπάνω θα χρησιµοποιηθούν και θα βρίσκονται στον τόπο του έργου. Ο 

επιβλέπων Γεωλόγος έχει δικαίωµα στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν 

υπάρχει ο πιο πάνω εξοπλισµός στον τόπο του έργου να διακόψει τις εργασίες του 

εργοταξίου χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση.  



5.3. Προσωπικό  

Με την υπογραφή του συµφωνητικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

υπεύθυνη δήλωση του 1992/96 για το τεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που θα 

χρησιµοποιήσει στην κατασκευή της Γεωτρήσεως, µε παράλληλη υποβολή 

φωτοαντιγράφου της Άδειας ∆ιπλώµατος του Γεωτρυπανιστού Χειριστού του 

Γεωτρυπάνου.  

Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών η Υπηρεσία κρίνει ότι υπάλληλος του 

αναδόχου δεν διαθέτει τα προσόντα για την σωστή εκτέλεση των εργασιών 

δικαιούται να διατάξει την αντικατάστασή του. κάθε δαπάνη που θα προκύψει από 

την αντικατάσταση θα βαρύνει τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθορίσει 

το ηµερήσιο ωράριο εργασίας το οποίο θα ακολουθήσει και θα πρέπει να 

εξασφαλίσει συνεχή εργασία εφ’ όσον απαιτείται τούτο και ειδικά για τις δοκιµές 

της άντλησης, σωλήνωσης, χαλίκωσης, κ.λ.π. Το προσωπικό πρέπει να είναι 

αριθµητικώς επαρκές και πεπειραµένο σε συνεχή βάση. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ένα τουλάχιστο πεπειραµένο 

γεωλόγο επί τόπου του έργου ο οποίος θα παρακολουθεί συνεχώς τις 

εκτελούµενες εργασίες.  

5.4. Μεταφορά εγκατάσταση µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού στη θέση της 

γεωτρήσεως και αποκόµιση  

Θέση γεώτρησης σηµαίνει το τοπογραφικό σηµείο ανόρυξης της γεώτρησης, 

σε τοπογραφικό χάρτη 1:50000 µε τις συντεταγµένες x, y, z. Στην τιµή του 

τιµολογίου περιλαµβάνονται τα έξοδα για τη µεταφορά, εγκατάσταση και 

αποκόµιση όλου του γεωτρητικού εξοπλισµού για την εκτέλεση των 

γεωτρήσεων, την εξασφάλιση ύδατος και ενέργειας. Επίσης, η προµήθεια των 

απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση του περιγραφόµενου έργου, ως και τα 

έξοδα ταξιδιού των µηχανηµάτων, των γεωλόγων και των ειδικευµένων για τις 

διατρήσεις προσωπικού έως τη θέση της γεώτρησης καθώς και από τη θέση 

στην έδρα του Αναδόχου.  

Το κονδύλιο τούτο περιλαµβάνει επίσης την αξία µεταφοράς των 

ανταλλακτικών, του εξοπλισµού και τα έξοδα συντηρήσεως των µηχανηµάτων.  

5.5. Προµήθεια ύδατος  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια νερού στον τόπο του έργου, 



για την ανόρυξη γεώτρησης, για την πλύση της γεώτρησης θα χρησιµοποιηθεί 

διαυγές νερό. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγξει τις τοπικές συνθήκες και να λάβει 

γνώση των τοπικών δυνατοτήτων υδροδότησης.  

Κάθε δαπάνη προµήθειας ή κατασκευής έργου συλλογής ή καθαρού νερού 

βαρύνει τον Ανάδοχο.  

5.6. Προµήθεια ενέργειας  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε την προµήθεια στο εργοτάξιο καυσίµων και 

ηλεκτρικής ενέργειας, εάν τούτο κριθεί αναγκαίο.  

5.7. Προµήθεια υλικών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα υλικά και τις απαιτούµενες 

ποσότητες για την εκτέλεση, καθαρισµό, ανάπτυξη και άντληση των 

γεωτρήσεων.  

ΑΡΘΡΟ 6ο: Πολτοί Χηµικα πρόσθετα Σάπωνες και απώλειες τούτων  

        Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τους καταλληλότερους κατά την κρίση του, 

πολτούς µπετονίτου και χηµικά πρόσθετα πολτού ή σάπωνος για την καλή 

εκτέλεση των εργασιών.  

       Οι µετρήσεις της πυκνότητας και του ιξώδους στην περίπτωση χρήσεως 

µπετονίτου θα γίνεται µε τα παρακάτω όργανα που θα διατίθενται από τον 

ανάδοχο: Ιξωδόµετρο MARSH, Ζυγός τύπου Baroid.  

Η µέγιστη επιτρεπόµεη πυκνότητα για τον πολτό είναι 1,2 και το πάχος 

πλακούντος δεν θα υπερβαίνει τα 3χλστ. Η Υπηρεσία δύναται να εκτελέσει σε κάθε 

στιγµή συµπληρωµατικές µετρήσεις, οι οποίες θα θεωρούνται χρήσιµες. ‘Ολα τα 

όργανα µετρήσεως θα βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας.  

‘Ολες οι δαπάνες από την χρησιµοποίηση του πολτού, χηµικών πρόσθετων 

πολτού ή σάπωνος επιβαρύνουν τον ανάδοχο, ακόµη και στην περίπτωση ολικών 

απωλειών. Θεωρείται υποχρέωση του η µετέπειτα καταστροφή του πλακούντος µε 

ενδεδειγµένα µέσα.  

Σε περίπτωση ολικών απωλειών µέσα στα πετρώµατα πάνω από την στάθµη του 

υδροφόρου στρώµατος ο ανάδοχος πιθανόν να προβεί σε τσιµέντωση. Γενικά, 

καµία τσιµέντωση δεν θα µπορεί να εκτελεσθεί από τον ανάδοχο χωρίς 

προηγούµενη έγκριση από την επίβλεψη.  



ΑΡΘΡΟ 7ο: ∆ειγµατοληψία  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη δειγµάτων ανά µέτρο διατρήσεως όπως 

επίσης, και σε κάθε αλλαγή πετρώµατος µε σύστηµα δειγµατοληψίας εγκεκριµένο 

από την επίβλεψη. Μπορεί επίσης να ληφθούν και συµπληρωµατικά δείγµατα 

κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας στην περίπτωση αλλαγής της λιθολογικής 

σύστασης των σχηµατισµών.  

‘Ενα µέρος των δειγµάτων θα εκπλύνεται επιµελώς και τα δείγµατα ελαχίστου 

βάρους 500 χιλγ. θα τοποθετούνται µέσα σε πλαστικούς σάκους και εντός 

κιβωτίων 100 x 50 x 8 εκ.  

Στο εµπρόσθιο µέρος του κιβωτίου θα αναγράφεται το Νο της γεώτρησης, η 

ηµεροµηνία που έγινε καθώς και τα βάθη αρχής και τέλους εκάστης σειράς. Τα 

κιβώτια θα παραµείνουν κλειστά σηµειωµένα και εναποθηκευµένα στο εργοτάξιο 

στη διάθεση της Υπηρεσίας.  

Μετά το τέλος των εργασιών εκάστης γεωτρήσεως ο ανάδοχος θα µεταφέρει τα 

δείγµατα σε µέρος που θα υποδείξει ο επιβλέπων. ‘Ολη η εργασία και τα υλικά για 

την λήψη και τη συσκευασία των δειγµάτων περιλαµβάνεται στην τιµή της 

διατρήσεως.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΠΥΡΗΝΕΣ (ΚΑΡΟΤΤΑ)  

Η επίβλεψη µπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο την λήψη πυρήνων από 

διάφορα βάθη της γεώτρησης.  

Η ελάχιστη διάµετρος των πυρήνων θα είναι 101mm µε δειγµατολήπτη διπλού 

τοιχώµατος και µήκους 2µ. Η εκλογή της κορώνας, η παροχή του εισπιεζοµένου 

ύδατος, η ταχύτητα περιστροφής, το εξασκούµενο βάρος της στήλης, πρέπει να 

εξασφαλίζουν την µέγιστη απόληψη πυρήνα. Το ελάχιστο ποσοστό (επιτρεπτό) 

απόληψης δεν θα είναι  



µικρότερο των 75 %.  

Στην περίπτωση που η πυρηνοληψία είναι µικρότερη από το αντίστοιχο ποσοστό 

και η κατ’ αποκοπή τιµή µειώνεται κατά ποσοστό αντίστοιχο της µείωσης της 

ελάχιστης συµβατικής πυρηνοληψίας, µε την προϋπόθεση ότι καλύτερη 

πυρηνοληψία ήταν δύσκολη λόγω της φύσης του πετρώµατος. Η εξαγωγή των 

πυρήνων θα γίνεται επιµελώς και θα απαγορεύεται η διαβίβαση νερού µε µεγάλη 

πίεση µέσα στον πυρηνοσυλλέκτη.  

ΑΡΘΡΟ 9ο: ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΟΣ  

Η επίβλεψη µπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο την εκτέλεση δοκιµών 

περατότητος. Το νερό που θα διοχετεύεται στις γεωτρήσεις θα είναι απολύτως 

καθαρό για να αποφευχθεί µείωση της περατότητος των ασβεστολίθων. Για κάθε 

δοκιµή περατότητος απαιτούνται 1820 m3 νερού. Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα 

µε πρόγραµµα που θα εκδοθεί από την επίβλεψη. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται 

µετά το πέρας της δοκιµής περατότητος να επεξεργασθεί τα στοιχεία και να τα 

υποβάλλει στην Υπηρεσία για την περαιτέρω συνέχιση των εργασιών. Για τις 

εργασίες δοκιµών περατότητος ο ανάδοχος θα πληρωθεί όπως αναφέρεται στο 

τιµολόγιο. Στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνεται η εγκατάσταση και εξαγωγή 

στελεχών, η αργία του γεωτρητικού συγκροτήµατος για τη διεξαγωγή της δοκιµής 

περατότητος, καθώς και η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση νερού. Οι δοκιµές 

περατότητος θα γίνονται από το Γεωλόγο του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  

Για την επιλογή των καταλλήλων φίλτρων και του χαλικοφίλτρου και για την 

κατασκευή του τεχνικού φίλτρου θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο και µε δικές 

του δαπάνες, κοκκοµετρικές αναλύσεις των λαµβανοµένων δειγµάτων συγχρόνως 

µε την διάτρηση ώστε στο τέλος της διατρήσεως να έχει συνταχθεί η αντίστοιχη 

καµπύλη.  

Ευνόητο είναι ότι οι κοκκοµετρικές αναλύσεις, τρεις ανά γεώτρηση, θα 

εκτελεσθούν µόνο εφ’ όσον οι σχηµατισµοί συνίστανται από άµµους και µικρούς 

χάλικες. Οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνονται στην τιµή διατρήσεως.  

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ (LOGGING)  

Εντός ορισµένων γεωτρήσεων και κατόπιν εντολής της επιβλέψεως θα 

εκτελεσθούν γεωφυσικές µετρήσεις οι οποίες αποσκοπούν, σε συνδυασµό µε την 



λιθολογική τοµή (ληφθέντα δείγµατα) της γεωτρήσεως, στην καλύτερη ερµηνεία 

των παρατηρήσεων κατά την διάρκεια της διατρήσεως και στην ορθή τοποθέτηση 

των φίλτρων. Οι µετρήσεις θα εκτελεσθούν αµέσως µετά το πέρας της διατρήσεως. 

Η κυκλοφορία του πολτού δέον όπως διατηρηθεί µέχρι της στιγµής εκτέλεσης των 

γεωφυσικών µετρήσεων. Οι γεωφυσικές µετρήσεις που θα εκτελεσθούν είναι οι 

παρακάτω:  

• Ηλεκτρική αντίσταση (µεγάλη κανονική οβίς των 64’’, µικρή κανονική οβίς 

των 16’’, πλευρική).  

• Ιδίου δυναµικού.  

• Ακτίνες GAMMA (γ).  

• Ηχητικές Μετρήσεις στην περίπτωση ασβεστολίθων.  

 

Για να είναι συγκρίσιµα τα ληφθέντα εκ των µετρήσεων θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ενιαία µετρική κλίµακα στο διάγραµµα. Η εκτέλεση των µετρήσεων 

θα λαµβάνει χώρα εκ του πυθµένος της γεωτρήσεως προς την επιφάνεια.  

Οι γεωφυσικές µετρήσεις θα εκτελεσθούν προ της σωληνώσεως της γεώτρησης. 

Εις εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η εκτέλεση ραδιενεργών µετρήσεων εντός 

επενδυµένων διά σωλήνων γεωτρήσεων, κατόπιν εντολής της επιβλέψεως. Η 

ταχύτητα µετακινήσεως της οβίδας (SONDE) θα είναι 2µ/λεπτό κατά την διάρκεια 

καταγραφής των ακτίνων GAMMA (γ). ‘Ολες οι σχετικές δαπάνες για την εκτέλεση 

των γεωφυσικών µετρήσεων, η προµήθεια, η προσαγωγή, εγκατάσταση, 

λειτουργία και αποµάκρυνση του µηχανικού εξοπλισµού θα πληρωθούν µε µία κατ’ 

αποκοπή τιµή µη συµπεριλαµβάνουσα την ακινητοποίηση του Γεωτρυπάνου 

(µηχανή εν στάσει).  

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  

12.1. Προσωρινή Σωλήνωση  

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση 

προσωρινής σωλήνωσης στη γεώτρηση όπου κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση 

προσωρινής άντλησης µε αντλία µε σκοπό τον προσδιορισµό της παροχής της 

γεωτρήσεως. Ο ανάδοχος θα πληρωθεί βάσει των τιµών Τιµολογίου.  

12.2. Τελική Σωλήνωση Γεωτρήσεων  

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα της προµήθειας των απαιτούµενων 

σωλήνων (τυφλών και φιλτροσωλήνων). Εν εναντία περιπτώσει ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση της τελικής 



σωληνώσεως (σωλήνες τυφλοί, φιλτροσωλήνες).  

12.2.α. Οι σωλήνες και τα φίλτρα να είναι κατασκευασµένα από χαλύβδινο 

έλασµα ποιότητας ST 372 σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 17.100.  

12.2.β. Οι σωλήνες και τα φίλτρα να είναι συγκολληµένοι κατά τη γενέτειρα 

µε ευθεία αφανή ραφή κατά τη µέθοδο Electric Resistance Welded with high 

frequency (ERW/HF) ή κατά τη µέθοδο duble side submerged arc fusion (SAW) 

σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 1626 χωρίς εγκάρσια ραφή.  

12.2.γ. Τα φίλτρα να είναι τύπου γέφυρας και να έχουν άνοιγµα από 13 

mm σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου. Τα χαρακτηριστικά των 

γεφυριών να είναι σύµφωνα µε το DIN 4922 Part 1. Η ελεύθερη 

επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της επιφάνειας του 

φίλτρου.  

12.2.δ. Το ωφέλιµο µήκος των σωλήνων να είναι 6 µέτρα, των δε φίλτρων 

να είναι 6 ή 3 µ. (∆εν προσµετράται το αρσενικό σπείρωµα).  

12.2.ε. Οι σύνδεσµοι των ανωτέρω σωλήνων και φίλτρων όπου απαιτούνται 

να είναι κατασκευασµένοι από το ίδιο ποιοτικό υλικό και να έχουν 

µήκος τουλάχιστον 100 mm και πάχος 12 mm. Να είναι 

κοχλιοτοµηµένοι µε σπείρωµα ηµικυκλικής διατοµής µε δύο σπείρες 

ανά ίντσα και σε βάθος τουλάχιστον 70 mm από τα άκρα και να 

υπάρχει απόλυτη συνεργασία του αρσενικού µε του θηλυκού 

συνδέσµου. Οι σύνδεσµοι να είναι συγκολληµένοι στα άκρα των 

σωλήνων µε συνεχή ραφή εξωτερικά και (έστω και µερική) 

εσωτερικά και να είναι απόλυτα οµόκεντροι ως προς τον άξονα του 

σωλήνα.  

12.2.στ. Οι σωλήνες και τα φίλτρα να είναι γαλβανισµένοι εν θερµώ.  

12.2.ζ. Το πάχος των τοιχωµάτων των σωλήνων και των φίλτρων να είναι 4 

mm για διάµετρο 6 3/4’’και 5mm ή 6 mm για διαµέτρους 8 5/8’’, 

10 3/4’’, 12 3/4’’ και 14 3/4". Οι σωλήνες θα πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφονται τα 

αποτελέσµατα των δοκιµών ως προς τα παρακάτω:  

• χηµική ανάλυση υλικού  

• µηχανικές δοκιµές  

• υδραυλική δοκιµή  

• ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων  

• το γαλβάνισµα θα γίνεται µε κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας 



(αµµοβολή) το δε πάχος της επένδυσης θα είναι τουλάχιστον 0,5 mm. 

    Το πορώδες των φίλτρων πρέπει να είναι ίσο µε το πορώδες του υδροφόρου για 

να µην έχουµε πρόσθετες απώλειες φορτίου κατά την κίνηση του νερού µέσα σε 

αυτά.  

    Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και υποβολή σχεδίου επενδύσεως 

(σωλήνες φίλτρα) της γεώτρησης σύµφωνα µε τη γεωλογική τοµή της γεώτρησης, 

τα ληφθέντα δείγµατα εκπλύσεως, τις κοκκοµετρικές αναλύσεις, τα logging. Το 

σχέδιο θα καθορίζει τα βάθη της κορυφής και της βάσης των φίλτρων, τα 

ανοίγµατα των προς χρησιµοποίηση φίλτρων, τις διαστάσεις των χαλίκων, το ύψος 

τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου, το ύψος στο οποίο η σωλήνωση θα τσιµεντωθεί. 

Εάν χρειασθεί κοπή και επανασυγκόλληση τούτο θα γίνει από τον ανάδοχο δια 

δαπάνης του.  

Για την οµόκεντρη τοποθέτηση της στήλης των φίλτρων µέσα στη 

γεώτρηση ο ανάδοχος θα προµηθευτεί και θα τοποθετήσει οδηγούς ανά 12 

µέτρα στους τυφλούς σωλήνες φιλτροσωλήνες, για να επιτευχθεί κατακόρυφη 

σωλήνωση και κανονική χαλίκωση της γεώτρησης. Οι οδηγοί αυτοί µορφούνται 

µε ελάσµατα που να έχουν καµφθεί κατάλληλα και τα οποία θα προσαρµοσθούν 

στους χαλυβδοσωλήνες ή PVC τουλάχιστον 3 ελάσµατα σε γωνία 120ο µεταξύ 

τους για κάθε οδηγό ή τέσσερα ελάσµατα σε γωνία 90ο µεταξύ τους για κάθε 

οδηγό και µε εσωτερική διάµετρο λίγο µικρότερη από τη διάµετρο της 

γεώτρησης.  

Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι γαλβανισµένο για να µη δηµιουργεί 

κινδύνους διάβρωσης στους γαλβανισµένους σωλήνες.  

Η διάµετρος της τελικής σωλήνωσης θα καθορισθεί από την υπηρεσία µε 

βάση την εκµεταλλεύσιµη παροχή της γεώτρησης. Σηµειώνουµε ότι η αύξηση 

της διαµέτρου της σωλήνας δεν είναι ευθέως ανάλογη της παροχής και γι’ αυτό 

χρειάζεται προσοχή στη διάµετρο της τελικής σωλήνωσης. Ενδεικτικά 

παραθέτουµε τον παρακάτω πίνακα ελαχίστων διαµέτρων κατά την διάρκεια 

εκτελέσεως εργασιών.  

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ                             ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ                             ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 

 

12 1/2"                                     6 5/8" 

15 1/2"                                     8 5/8" 

15 1/2’’ ή 17 1/2’’                       10 3/4" 

17 1/2’"                                    12 3/4" 

20"                                          14 3/4" 

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και µπορεί να αλλάξει κατά την εκτέλεση του έργου. 



Επειδή η ορθή τοποθέτηση των σωλήνων και ιδιαίτερα των φιλτροσωλήνων είναι 

µία από τις σηµαντικότερες εργασίες διότι έτσι όχι µόνο εξασφαλίζεται η είσοδος 

του νερού από τα υδροφόρα στη γεώτρηση αλλά και αυξάνει η ζωή των 

υδρογεωτρήσεων οι εργασίες θα γίνονται σε συνεργασία µε τον αρµόδιο γεωλόγο 

της ΤΥ∆Κ.  

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  

Στις γεωτρήσεις θα τοποθετηθεί πιεζοµετρικός σωλήνας 1 ή 1 1/4" για 

µετρήσεις της στάθµης του νερού. Ο σωλήνας θα τοποθετηθεί έξω της τελικής 

σωληνώσεως εντός δακτυλοειδούς χώρου. Και το κατώτερο άκρο του θα 

επικοινωνεί µε το εσωτερικό της κυρίας σωληνώσεως. Στο στόµιο του φρέατος ο 

πιεζοµετρικός σωλήνας θα προστατεύεται µε πώµα (τάπα σωλήνος) και κλείθρου 

ασφαλείας σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος 

για την σωστή τοποθέτηση των πιεζοµετρικών σωλήνων. Η λειτουργία των 

πιεζοµέτρων θα ελεχθεί κατά την διάρκεια των δοκιµαστικών αντλήσεων. Αν 

διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωµα που θα οφείλεται σε κακοτεχνία, παράληψη και 

γενικά υπαιτιότητα του αναδόχου αυτός είναι υποχρεωµένος µε δικά του µέσα και 

προσωπικό χωρίς καµία ιδιαίτερη αµοιβή να αποκαταστήσει την λειτουργία του. 

Τυχόν παραίτηση του από την αµοιβή για την τοποθέτηση των πιεζοµετρικών 

σωλήνων δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση αποκατάστασης της λειτουργίας 

των. Η µη αποκατάσταση της λειτουργίας των πιεζοµέτρων έχει σαν συνέπεια την 

µη αποδοχή (και παραλαβή) των γεωτρήσεων και την υποχρέωση του αναδόχου 

για την διάνοιξη άλλων γεωτρήσεων χωρίς την καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ  

14.1. Οι γεωτρήσεις θα επενδυθούν µε χάλικες στην εξωτερική επιφάνεια της 

τελικής σωλήνωσης.  

14.2. Το χαλικόφιλτρο θα είναι θαλάσσιας προέλευσης και θα εγκρίνεται από 

την υπηρεσία πριν την χρησιµοποίηση του. Θα έχει εξωτερικά λεία και 

στρογγυλεµένη επιφάνεια.  

14.3. Θραυστά υλικά λατοµείου, ασβεστολιθικοί χάλικες θα γίνονται δεκτά για 

ειδικές περιπτώσεις (µπάζωµα γεωτρήσεως) και µετά από εντολή 

επιβλέψεως.  

14.4. Η κοκκοµετρία των χαλίκων θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις της 

κοκκοµετρικής αναλύσεως και της καµπύλης του υδροφόρου η οποία 



προκύπτει από την ανάλυση των ληφθέντων δειγµάτων.  

14.5. Οι προς χαλίκωση χρησιµοποιούµενοι χάλικες δεν πρέπει να είναι της 

αυτής διαµέτρου αλλά να παρουσιάζουν µία κοκκοµετρική κλίµακα της 

οποίας η µεγαλύτερη διάµετρος να είναι ίση προς το 3πλάσιο του 

ανοίγµατος των φίλτρων, η δε ελάχιστη κατά το 1/3 µεγαλύτερη του 

ανοίγµατος τους.  

14.6. Ο διάκενος χώρος της χαλίκωσης πρέπει να κυµαίνεται από 2 έως 4 

ίντσες, δηλαδή η διαφορά διαµέτρου, σωληνώσεως και οπής να είναι 4 6 

ίντσες.  

14.7. Επειδή το χαλικόφιλτρο είναι από τις σηµαντικότερες εργασίες, γιατί αφ’ 

ενός συγκρατεί κατά την άντληση την άµµο που υπάρχει στον υδροφόρεα 

και αφ’ ετέρου επιτρέπει την κατακόρυφη κίνηση του νερού µέχρις ότου 

εισέλθει στα φίλτρα συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση διάρκειας ζωής της 

γεώτρησης, οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας.  

14.8. Το χαλίκι πρέπει να πλένεται στο εργοτάξιο πριν την τοποθέτησή του 

εντός της γεωτρήσεως. Το χαλικόφιλτρο θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε 

τους κανόνες της τεχνικής, και ειδικότερα δια θετικής ή ανάστροφης 

κυκλοφορίας του πολτού ανάλογα µε την µέθοδο διατρήσεως ώστε να 

αποφευχθεί ο σχηµατισµός γεφυρών (τάπας).  

Η πλύση της γεωτρήσεως, χρησιµοποίηση αντλιών ή άλλων κατάλληλων µέσων 

κατά την χαλίκωση αποτελούν µέρος της εργασίας της χαλίκωσης και δεν θα 

πληρωθούν χωριστά. Η πληρωµή γίνεται για κάθε κυβικό µέτρο τοποθετούµενου 

χαλικόφιλτρου.  

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΕΙΣ  

Κατόπιν εντολής της επίβλεψης θα τσιµεντωθεί τµήµα της γεώτρησης για 

προστασία της γεώτρησης από καταπτώσεις, επιφανειακές µολύνσεις ή για 

αποµόνωση διαφόρων οριζόντων. Το µήκος της τσιµέντωσης θα δοθεί υπό της 

επιβλέψεως και είναι υποχρεωτική διά τον ανάδοχο. Η µέθοδος τσιµέντωσης µε 

σωλήνα, µε βαλβίδα ή µε άλλο τρόπο θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα και η 

τιµή αναφέρεται στο υπάρχων τιµολόγιο. Πριν την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου 

πρέπει να υπάρχει τσιµεντένια βάση στη θέση της γεώτρησης εφ όσον το έδαφος 

δεν είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση αυτού. Η πληρωµή γίνεται βάση του 

υπάρχοντος τιµολογίου για κάθε κ.µ. τσιµέντο. Από την ώρα που θα τελειώσει η 



τσιµέντωση και µέχρι ώρα 15 µ.µ. της ίδιας ηµέρας πληρώνεται το γεωτρύπανο εν 

στάσει.  

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  

Μέθοδοι  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την γεώτρηση:  

Με διαυγές νερό απαλλαγµένο στερεών ουσιών π.χ. άµµου, αργίλου, µπετονίτου, 

κ.λ.π. και όταν ακόµη αντλείται η µεγίστη παροχή αυτής και χωρίς ίζηµα σε όλο 

το βάθος της.  

Με κανονικές απώλειες πίεσης εντός των φίλτρων και του χαλικοφίλτρου κατά τη 

διάρκεια της άντλησης. Για τη επίτευξη του σκοπού αυτού ο ανάδοχος υποχρεούται 

να προβεί στην πλύση και στην ανάπτυξη της γεώτρησης και την χρήση 

πολυφωσφορικών ή αναλόγων ουσιών εφ’ όσον είναι απαραίτητο. Η ανάπτυξη 

αυτή περιλαµβάνει τις κάτωθι εργασίες ή µέρος αυτών αναλόγως της 

περιπτώσεως:  

Ανάπτυξη της γεώτρησης µε AirLift.  

Ανάπτυξη της γεώτρησης δι’ εµβολισµού, ανάπτυξη µε πολυφωσφορικά άλατα ή µε 

οξέα (υδροχλωρικό οξύ). Στην περίπτωση ανάπτυξης της γεώτρησης µε 

πολυφωσφορικά άλατα ή  

οξέα, η εγκατάσταση στελεχών πληρώνεται βάσει των τιµών των τιµολογίων. 

Αντληση µε διπλό ΠΑΚΕΡ κατά τµήµατα 2 µ. περίπου µε αντλία εµφυσήσεως αέρος 

(AirLift) ή αντλία εκτοξεύσεως νερού. Αντληση µε αντλία κατακόρυφου άξονα ή µε 

υποβρύχιο ανάλογα µε το βάθος.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για όλες τις 

εργασίες αναπτύξεως των γεωτρήσεων. Η ανάπτυξη πρέπει να εκτελεσθεί 

σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής. Η άντληση θα εκτελείται µε πολύ συχνές 

διακοπές και ταυτόχρονα θα επιδιώκεται να αντληθεί νερό απαλλαγµένο από 

στερεά υλικά.  

Σε όλη τη διάρκεια της αναπτύξεως πρέπει να µετράται η παροχή και η 

στάθµη του νερού σε κανονικά διαστήµατα. Η πληρωµή για την ανάπτυξη µε Air-

Lift ή JET µε εµβολισµούς και διπλό PACKER ή µε αντλία καθώς και η ανάπτυξη µε 

οξέα και πολυφωσφορικά, εφ’ όσον απαιτούνται θα γίνεται βάσει των τιµών του 

τιµολογίου.  

16.1. ‘Ελεγχος περιεκτικότητας σε άµµο  



Ο ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως της 

γεωτρήσεως, την περιεκτικότητας του νερού σε άµµο και να µετρά την 

ποσότητα των στερεών υλικών ανά λίτρο νερού κάθε 10 λεπτά. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε γεωτρύπανο για τις µετρήσεις αυτές, 

τουλάχιστο ένα (1) κώνο IMHOFE του ενός (1) λίτρου µε την εξής 

βαθµονόµηση:  

        100-40 ανά 2 κυρ. εκατοστά του µέτρου  

          40-10  ’’    1  ’’        ’’                 ’’  

          10-2    ’’  0,4 ’’        ’’                 ’’  

            2-0   ’’   0,1 ’’       ’’                 ’’  

Ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εργασιών 

αναπτύξεως η οποία δεν θα θεωρείται ως περαιωθείσα παρά µόνο εφ’ όσον από 

την δοκιµή παροχής αποδειχθεί ότι δεν παρασύρονται άλλα στερεά αιωρήµατα 

και ότι δεν υφίστανται ασυνήθεις απώλειες πιέσεως (φορτίου).  

 

16.2. ‘Ελεγχος απωλειών πιέσεως (φορτίου)  

       Οι απώλειες πιέσεως εντός των φιλτροσωλήνων και του χαλικόφιλτρου θα 

καθορισθούν κατά την τελική δοκιµαστική άντληση. Στην περίπτωση πολύ υψηλών 

απωλειών πιέσεως (φορτίου) η υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο την 

επανάληψη της αναπτύξεως, την χρήση πολυφωσφορικών αλάτων κ.λ.π., έως 

ότου οι απώλειες πιέσεως στη γεώτρηση κυµανθούν σε ανεκτά όρια.  

      Η ανάπτυξη δε θα θεωρηθεί ότι περατώθηκε παρά µόνο όταν εκ της δοκιµής 

παροχής αποδειχθεί ότι δεν έχει ξένα υλικά και ότι το νερό είναι διαυγές και δεν 

υπάρχουν ασυνήθεις απώλειες πιέσεως (φορτίου). Ο υπολογισµός των γραµµικών 

και µή γραµµικών n απωλειών φορτίου δίνεται από τον τύπο SW=BQ+CQ όπου 

SW=ολική πτώση στάθµης, PQ=απώλειες φορτίου του σχηµατισµού, CQ 
n

=απώλειες φορτίου υδρογεώτρησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΛΗΣΕΩΝ  

17.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση εντός των γεωτρήσεων 

προσωρινών δοκιµών αντλήσεως νερού. Γενικά, οι δοκιµές αυτές θα 

γίνουν προ της τοποθετήσεως της οριστικής σωληνώσεως και σύµφωνα µε 

τα παρακάτω βασικά διαγράµµατα που µπορούν να προσαρµοστεί 

ανάλογα σε κάθε ειδική περίπτωση.  



α) Θα γίνει προσωρινή σωλήνωση, εν συνεχεία δοκιµαστική άντληση µε ποµώνα ή 

υποβρύχιο, παράδοση των στοιχείων αντλήσεως για την παροχή και πτώση  

στάθµης του νερού, έπειτα εξαγωγή των σωλήνων και τέλος εφ όσον υπάρχει νερό 

θα προχωρήσουµε στην αξιοποίηση.  

β) ∆οκιµή προσωρινής αντλήσεως κατά υδροφόρο.  

Για τη χωριστή δοκιµή των υδροφόρων ο ανάδοχος υποχρεούται να 

κατασκευάσει και να τοποθετήσει σύστηµα αποµονώσεως που θα επιτρέπει την 

άντληση αποκλειστικά του ενός ή των περισσοτέρων υδροφόρων στρωµάτων 

που αποµονώθηκαν. Η µέθοδος µπορεί να περιλαµβάνει τη χρήση βυσµάτων 

(PAKER), τη µερική διεύρυνση της οπής της γεωτρήσεως και την τοποθέτηση 

προσωρινής σωληνώσεως. Εάν η προτεινόµενη από τον ανάδοχο µέθοδος δεν 

είναι αποτελεσµατική αυτός πρέπει να προτείνει και να δοκιµάσει άλλες 

µεθόδους µέχρι επιτεύξεως ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να µετρά την πτώση της στάθµης κατά την διάρκεια της 

αντλήσεως. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση συστήµατος ΡΙΤΟΤ 

συνεχούς µέτρησης της παροχής του αντλούµενου νερού ή άλλη µέθοδο 

µέτρησης της παροχής, π.χ. υδροµετρητή ή ογκοµετρική.  

γ) Ολική δοκιµή προσωρινής άντλησης.  

        Αυτή θα εκτελεσθεί βασικώς µε AirLift ή αντλητικό συγκρότηµα.  

        Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις µετρήσεις νερού της πτώσης στάθµης 

και της παροχής κατά τις υποδείξεις του επιβλέποντος γεωλόγου.  

Η επαναφορά της στάθµης του νερού µετά την διεξαγωγή της άντλησης θα 

µετρηθεί από τον ανάδοχο επί χρονικό διάστηµα που θα καθορισθεί από τον 

επιβλέποντα και όχι µεγαλύτερο του αντίστοιχου χρόνου της άντλησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ  

Η δοκιµή άντλησης είναι µία από τις σηµαντικότερες εργασίες και πρέπει να 

εκτελείται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις υποδείξεις της επιβλέψεως.  

Η δοκιµή άντλησης θα εκτελεσθεί αφού αποδειχθεί ότι δια των εργασιών 

αναπτύξεως έχει επιτευχθεί ο καθαρισµός της γεώτρησης.  

Η µέτρηση της στάθµης του νερού θα γίνεται µε ηλεκτρικό σταθµήµετρο 

ακρβείας, αριθµηµένο µε κλίµακα ανά cm, εντός του πιεζοµετρικού σωλήνα. Η 

παροχή νερού θα ρυθµίζεται µε δικλείδα (βάννα) η αλλαγή των στροφών του 

κινητήρα. Η παροχή µετράται µε παροχόµετρο (ΡΙΤΟΤ) ή άλλη µέθοδο. Ο 

ανάδοχος οφείλει να προµηθευθεί και χρησιµοποιήσει ενδεδειγµένη συσκευή για 



την µέτρηση της στάθµης του νερού στο εσωτερικό του φρέατος κατά την διάρκεια 

της αντλήσεως. Το νερό πρέπει να αποχετεύεται σε απόσταση τουλάχιστο 100 µ. 

ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος επαναδιηθήσεως και διαταράξεως της δοκιµής.  

Η κανονική δοκιµαστική άντληση θα γίνει σε τρία στάδια:  

  1ο Στάδιο: Προάντλησης  

Στο στάδιο αυτό θα γίνει άντληση µε διακοπές 25 λεπτά λειτουργία, 510 λεπτά 

παύση και στη συνέχεια, αφού καθαρίσει το νερό, θα γίνει 2ωρη δοκιµαστική 

άντληση µε το µέγιστο της παροχής και µετρήσεις επαναφοράς στάθµης, µέχρι 

επανόδου αυτής. 

 2ο Στάδιο: Άντληση κατά βαθµίδες  

Στο στάδιο αυτό θα γίνουν αντλήσεις σε βαθµίδες µε διάφορες παροχές. Μεταξύ 

των βαθµίδων θα γίνεται διακοπή µε χρονικό διάστηµα τέτοιο ώστε να επανέλθει η 

στάθµη στην αρχική της δοκιµής της βαθµίδας ή θα γίνεται άντληση κλιµακωτά, 

χωρίς διακοπή, σε διάφορες βαθµίδες. Η αλλαγή κάθε βαθµίδας θα γίνεται µέχρι 

ισορρόπησης στάθµης.  

Οι παροχές αντλήσεως σε κάθε βαθµίδα και η διάρκεια αυτών θα καθορίζεται 

από τον επιβλέποντα γεωλόγο της ΤΥ∆Κ.  

Τα στοιχεία των αντλήσεων θα καταχωρούνται σε ηµερολόγιο, τα δε 

αποτελέσµατα θα απεικονίζονται στο διάγραµµα της χαρακτηριστικής καµπύλης 

(παροχής πτώσης στάθµης) και θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία.  

3ο Στάδιο: Άντληση σταθεράς παροχής  

Στο στάδιο αυτό θα γίνει άντληση σταθεράς παροχής για την απεικόνιση της 

ευθείας πτώσης στάθµης συναρτήσεως του λογαρίθµου του χρόνου αντλήσεως για 

την εύρεση του συντελεστού υδαταγωγιµότητας των αντλούµενων υδροφόρων και 

για τον καθορισµό του κρίσιµου σηµείου παροχής. Η διάρκεια του σταδίου αυτού 

θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα γεωλόγο. Οι µετρήσεις της στάθµης (πτώσης 

και επανόδου) του ύδατος θα γίνεται µε ηλεκτρικό σταθµήµετρο ακριβείας, θα 

είναι συνεχείς και πυκνές. Στα πρώτα δέκα (10) λεπτά της ώρας οι µετρήσεις θα 

γίνονται ανά λεπτό, στα επόµενα 20 λεπτά οι µετρήσεις θα γίνονται ανά 2 λεπτά 

και στα επόµενα 30 λεπτά οι µετρήσεις θα γίνονται ανά 5 λεπτά, στα επόµενα 60 

λεπτά οι µετρήσεις θα γίνονται ανά 10 λεπτά, στα επόµενα 60 λεπτά οι µετρήσεις 

θα γίνονται ανά 15 λεπτά και στη συνέχεια ανά 30 λεπτά µέχρι τέλους της 

άντλησης. Ο ίδιος χρόνος θα ακολουθηθεί και για τις µετρήσεις της επαναφοράς 

στάθµης. Κατά τη διάρκεια της σταθεράς άντλησης να λαµβάνονται από τον 



ανάδοχο 3 δείγµατα νερού (κατά την έναρξη, κατά το µέσο και µε το πέρας της 

αντλήσεως) για χηµική ανάλυση. Για χρονικά διαστήµατα αναµονής επαναφοράς 

της στάθµης των υδροφόρων θα υπάρχει αποζηµίωση βάσει των τιµών του 

τιµολογίου. Ουδεµία αποζηµίωση δικαιούται ο ανάδοχος για το χρόνο δοκιµαστικής 

αντλήσεως και αναµονής επαναφοράς στάθµης εφ’ όσον έχει διακοπεί η άντληση 

από υπαιτιότητα του. ∆ιευκρινίζεται ότι το απαραίτητο επιστηµονικό και λοιπό 

προσωπικό, το απαιτούµενο για τις δοκιµές άντλησης και ελέγχου της στάθµης θα 

διατίθεται από τον ανάδοχο. Εάν κατά τη διάρκεια των δοκιµαστικών αντλήσεων 

επί τόπου του έργου υπάρχει και το γεωτρύπανο άνευ εντολής της επιβλέψεως 

ουδεµία αποζηµίωση δικαιούται ο ανάδοχος. Απαραίτητη είναι η ενεργός 

συµµετοχή του Γεωλόγου σε όλα τα στάδια της άντλησης.  

Οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες του επιβλέποντος θα γράφονται στο βιβλίο 

εντολών και θα εκτελούνται αµέσως. Και στα δύο στάδια θεωρείται απαραίτητη η 

παρουσία του αναδόχου γεωλόγου.  

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  

Οι χηµικές αναλύσεις θα περιλαµβάνουν PH, αγωγιµότητα, θερµοκρασία, Cl, 

SO4, NO3, NO2, HCO3, NH4, σκληρότητα, σίδηρος, αλκαλικότητα, Ca, Mg και Na  

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΜΙΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  

Στην επιφάνεια του εδάφους, πλάκα από τσιµέντο θα προστατεύει περιµετρικά 

την τελική σωλήνωση, το πιεζόµετρο και το σωλήνα χαλικοφίλτρου σε κάθε 

γεώτρηση. Η πλάκα θα έχει διαστάσεις 1 x 1 x 0,4 µ και θα κατασκευασθεί από 

σκυρόδεµα αναλογίας 350 χλγρ./m3. Επί πλέον ο ανάδοχος θα προµηθευτεί και θα 

εγκαταστήσει ένα σταθερό σύστηµα πώµατος το οποίο θα εµποδίζει την είσοδο 

ξένων σωµάτων τόσο στη γεώτρηση όσο και στο πιεζόµετρο και σωλήνα 

χαλικοφίλτρου και το οποίο δεν θα είναι δυνατό να ανοίγεται παρά µόνο από 

αρµόδια πρόσωπα.  

Το πώµα της γεωτρήσεως θα είναι βιδωτό και θα ασφαλίζεται µε λουκέτο 

ασφαλείας. Η πληρωµή θα γίνει βάσει των τιµών τιµολογίου.  

 
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΤΗΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  

21.1. Το κατακόρυφο και ευθύγραµµο της γεώτρησης θα ελέγχεται σε κάθε 

γεώτρηση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όργανο µετρήσεως του 

κατακορύφου της γεωτρήσεως (καθετόµετρο) και της ευθυγραµµίας 



οµοίωµα. Οι δοκιµές για το κατακόρυφο και ευθύγραµµο θα 

πραγµατοποιηθούν µετά την πλήρη κατασκευή της γεωτρήσεως και προ της 

παραλαβής αυτής. ‘Ολες οι δαπάνες για τις µετρήσεις ευθυγραµµίας και 

καθετότητας γίνεται βάσει τιµών τιµολογίου.  

21.2. Περιγραφή της δοκιµής: Ο επιβλέπων γεωλόγος θα καθορίσει τα βάθη 

µετρήσεως για τον έλεγχο της κατακορυφότητας (συνήθως, ανά 10 µέτρα). 

Η ευθυγραµµία θα ελέγχεται για της ελεύθερης διόδους σωλήνα µήκους 9 

µέτρων και εξωτερικής διαµέτρου κατά 1/2’’ µικρότερης της διαµέτρου της 

σωληνώσεως της γεωτρήσεως. Οι µετρήσεις καθετότητας εκτελούνται από 

τον ανάδοχο µε δικά του µέσα. Η πληρωµή γίνεται βάση των τιµών του 

τιµολογίου.  

21.3. Απαιτήσεις για το κατακόρυφο και το ευθύγραµµο των γεωτρήσεων: Ο 

άξονας της γεωτρήσεως πρέπει να είναι ευθύγραµµος και κατακόρυφος για 

να εξασφαλίζεται η αρίστη εγκατάσταση και κανονική λειτουργία του 

αντλητικού συγκ/ τος. Η κατακόρυφη απόκλιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

επιστηµονικά παραδεκτά όρια 1% του µετρηθέντος τµήµατος. Κάθε δαπάνη 

για τη διόρθωση του κατακορύφου και ευθυγράµµου της γεωτρήσεως 

βαρύνει τον ανάδοχο. Σε περίπτωση απόκλισης από την επιτρεπόµενη 

απόκλιση των 1% και  

Α. για βάθη µέχρι 250 µέτρα η γεώτρηση για να παραληφθεί πρέπει να πληρεί τα 

παρακάτω:  

1 Θα πρέπει να είναι ευθύγραµµος, προς τούτο θα γίνει έλεγχος µε την 

ελεύθερη δίοδο σωλήνα 1/2’’ µικρότερης από την ονοµαστική διάµετρο της 

σωληνώσεως και µήκους 9 µ (οµοίωµα).  

2 Θα πρέπει να είναι απαλλαγµένη άµµου και ιζήµατος η οποία θα µετρηθεί 

µε τον κώνο IMHOFF.  

3 Εάν παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο η γεώτρηση θα 

παραλαµβάνεται µε τις παρακάτω περικοπές εφ’ ολοκλήρου του ποσού, εφ’ όσον 

πληρεί τους παρακάτω όρους από πλευράς ευθυγραµµίας και άµµου.  

 

Από 1,011,5% περικοπή 5% επί όλου του ποσού 

      1,512,0% περικοπή 10%  

       2,012,5% περικοπή 20%  

Β. για βάθη µεγαλύτερα των 250 µέτρων, η περικοπή θα γίνεται µονάχα 

από τη διάτρηση και τη διεύρυνση.  



1. Αν η γεώτρηση έχει απόκλιση µεγαλύτερη του 3% δεν γίνεται αποδεκτή σε 

καµία περίπτωση και ο ανάδοχος υποχρεούται να την αντικαταστήσει µε δικές 

του δαπάνες. Η φωτοκαθετοµέτρηση θα γίνεται πριν την χαλίκωση.  

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ολοκληρώσει τη γεώτρηση ή φθάσει σε 

µικρότερο βάθος από το προβλεπόµενο ή εάν εγκαταλήψει την γεώτρηση λόγω 

απώλειας εργαλείων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία υποχρεούται όπως προβεί στην 

έµφραξη της γεώτρησης µε άργιλο ή τσιµέντο. Ουδεµία αποζηµιώσεως δικαιούται ο 

ανάδοχος γα τις εργασίες αυτές ή για οποιαδήποτε προηγούµενη εργασία που έγινε 

στη γεώτρηση.  

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Στις κατωτέρω περιπτώσεις η υπηρεσία έχει δικαίωµα να µη δεχθεί 

εκτελεσθείσες εργασίες ολικώς ή µερικώς ή να απαιτήσει την εκ νέου εκτέλεση 

αυτών µε δαπάνες του αναδόχου.  

23.1. Για τις γεωτρήσεις: ∆εν θα γίνει αποδεκτή η γεώτρηση όταν δεν πληρεί 

µία οποιαδήποτε από τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 α) Εάν δεν τηρηθούν οι τεχνικές, γενικές ή ειδικές οδηγίες που δόθηκαν από 

την επίβλεψη.  

β) Εάν η γεώτρηση παρουσιάζει απαράδεκτο απόκλιση από τους όρους του 

ευθύγραµµου πέρα από τις προβλεπόµενες ανοχές του άρθρου 20.3 του 

παρόντος τεύχους.  

γ) Εάν δεν επιτευχθεί το τελικό βάθος που η Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι 

αναγκαίο.  

δ) Εάν δεν τηρηθεί ορθώς το ηµερολόγιο της γεωτρήσεως και αν δεν επιτευχθεί 

η ζητηθείσα δειγµατοληψία.  

ε) Εάν η τελική διάµετρος είναι µικρότερη της ορισθήσας εκτός αν υπάρχει 

σύµφωνη έγγραφη γνώµη της επίβλεψης.  

ζ) Εάν δια οιασδήποτε αιτία (απόφραξη, απώλειες φορτίου, κ.λ.π.) η γεώτρηση 

δεν είναι πλήρως εκµεταλλεύσιµη.  

η) Εάν η τελική σωλήνωση δεν έχει τοποθετηθεί βάσει της δοθείσης τοµής 

σωλήνωσης της υπηρεσίας.  

θ) Εάν η τσιµέντωση της σωληνώσεως δεν επιτυγχάνει στεγανότητα µεταξύ 



των σωληνώσεως και του εδάφους. 

ι) Αν η γεώτρηση εκτελεσθεί σε εσφαλµένη θέση από υπαιτιότητα του 

αναδόχου.  

κ) αν η γεώτρηση δεν έχει επαρκώς αναπτυχθεί βάσει του προσδιορισµού των  

        απωλειών φορτίου.  

23.2. Για τις Αναπτύξεις: Εκτελεσθείσα ανάπτυξη δεν θα γίνει αποδεκτή:  

                α) Εάν τα αποτελέσµατα της αναπτύξεως δεν ανταποκρίνονται στις  

          προδιαγραφές.  

      β) Εάν ο χρησιµοποιηθείς εξοπλισµός δεν είναι κατάλληλος για την      

εκτέλεση των απαραιτήτων εργασιών αναπτύξεως.  

23.3. Για τις ∆οκιµές Αντλήσεως: 

 Οι εκτελεσθείσες δοκιµές αντλήσεως δεν θα γίνουν αποδεκτές:  

α) Εάν άρχισαν ή διεκόπησαν χωρίς έγγραφο εντολή της επιβλέψεως.  

β) Εάν δεν έγιναν κατά τον υποδειχθέντα υπό την επίβλεψη τρόπο.  

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  

 

Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί για κάθε γεώτρηση ηµερολόγιο εργασίας 

αριθµηµένο εις τριπλούν. Το ένα από τα τρία αντίτυπα θα τα παραδίδει στον 

επιβλέπονται κάθε µέρα. Κάθε ηµερήσιο δελτίο πρέπει να περιλαµβάνει τα 

παρακάτω στοιχεία (ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός για τα περισσότερα 

στοιχεία)  

 ηµεροµηνία, µετεωρολογικά στοιχεία (καιρικές συνθήκες)  

 αριθµός εκτελούµενης γεώτρησης  

 τύπος χρησιµοποιηµένου γεωτρυπάνου  

 ώρα αρχής και τέλους κάθε βάρδιας  

 σύνθεση προσωπικού  

 ώρες διάτρησης και µέθοδος εκτέλεσης  

 ώρα αρχής και τέλους κάθε εργασίας αφαίρεσης της τοποθέτησης στελεχών 

γεωτρυπάνου αναµονή µε ή χωρίς διαταγή της επίβλεψης.  

 διάµετρου χρησιµοποιηµένου κοπτικού  

 ταχύτητα διάτρησης  



 είδος πετρωµάτων που συναντιούνται κατά τη διάτρηση (συνοπτικά)  

 ολική ή µερική απώλεια πολτού ή σάπωνος  

 µήκος και διάµετρος σωλήνων και φίλτρων που χρησιµοποιήθηκαν  

 κάθε χρήσιµη πληροφορία για τα δείγµατα νερού και πετρωµάτων 

(ηµεροµηνία, βάθος, συνθήκες, παροχή πυραντλίας).  

 καταναλωθήσα ποσότητα µπετονίτη, βαρύτου, κροκιδοτικών υλικών και 

τσιµέντου  

 γενικά κάθε χρήσιµη πληροφορία για την ορθή ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της άντλησης  

 µέτρηση στάθµης νερού µέσα στη γεώτρηση από την έναρξη και τη λήξη της 

εργασίας εφ όσον είναι εφικτό  

 διπλότυπα βιβλίου εντολών.  

 δελτίο δοκιµής αντλήσεως. 

  µηνιαία ∆ιαγράµµατα.  

 τα διαγράµµατα αυτά συνιστούν µηνιαία γραφική παράσταση της προόδου 

ολοκλήρου της εργασίας των εκτελούµενων γεωτρήσεων. 

  το ηµερολόγιο εργασίας, το βιβλίο εντολών, τα  ηµερήσια δελτία 

γεωτρήσεως, το δελτίο δοκιµής αντλήσεως θα περιέχουν στοιχεία που θα 

αναφέρονται στην συγγραφή υποχρεώσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Αυτή θα περιλαµβάνει:  

25.1. Συνοπτική τεχνική έκθεση (βλέπε συνηµµένο έντυπο).  

25.2. Ακριβής τοποθέτηση του σηµείου ανόρυξης της γεωτρήσεως σε 

τοπογραφικό χάρτη κλίµακας 1:50.000 βάσει των συντεταγµένων (x, y, z)  

25.3. Λιθολογική τοµή σε κλίµακα 1:500  

25.4. Τεστ περατότητας και επεξεργασία αυτών εφ’ όσον έχουν γίνει  

25.5. Μετρήσεις πτώσεως και επαναφοράς στάθµης κατά τις βαθµίδες και 

σταθεράς παροχής (βλέπε συνηµµένο έντυπο).  

25.6. Καµπύλες αντλήσεως (καµπύλη κρίσιµης παροχής, καµπύλη πτώσεως 

στάθµης συναρτήσει λογαρίθµου χρόνου και καµπύλη επαναφοράς στάθµης 

συναρτήσει λογαρίθµου χρόνου) (βλέπε συνηµµένο έντυπο).  



25.7. Η τεχνική έκθεση εκτός τη λιθολογική τοµή, τη τοµή σωληνώσεως και τις  

καµπύλες αντλήσεως θα περιέχει στοιχεία όπως: της ταχείας προχωρήσεως του 

γεωτρυπάνου, την απώλεια της κυκλοφορίας, τη στατική στάθµη µετά την 

ανάπτυξη της γεωτρήσεως, την ωφέλιµη παροχή, τα αποτελέσµατα των 

ηλεκτρικών διασκοπήσεων ως και κάθε στοιχείο προβλεπόµενο από τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Η τεχνική έκθεση θα παραδίδεται σε πέντε (5) αντίγραφα.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  

Η επίβλεψη και ο έλεγχος θα γίνονται από την Υπηρεσία της ∆/ΝΣΗ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε όλα τα στάδια της γεώτρησης, τόσο 

συχνά όσο τούτο κρίνεται απαραίτητο, αλλά κατόπιν ειδοποιήσεως από τον 

Ανάδοχο και οπωσδήποτε στις κάτωθι εργασίες: ∆ειγµατοληψία. ‘Ελεγχο των 

χαρακτηριστικών του πολτού ή του σάπωνος. ‘Ελεγχο της οπής των γεωτρήσεων, 

βάθος, διάµετρος κοπτικού κατά την εξαγωγή στελεχών. Εργασίες σωληνώσεως, 

αναπτύξεως, κ.λ.π. Τσιµέντωση. Χαλίκωση. ∆οκιµαστική άντληση. ‘Ελεγχο της 

καθετότητας και της ευθυγραµµίας τελικής σωληνώσεως.  

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Ο Ανάδοχος οφείλει να εφοδιαστεί µε το κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό για 

να µπορέσει να εκπληρώσει τους όρους της συµβάσεως εντός της προβλεπόµενης 

προθεσµίας. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών καταστεί φανερό ότι η 

αποπεράτωση αυτών εντός του προβλεπόµενου χρόνου είναι αµφίβολος, η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να λάβει µέτρα για την επιτάχυνση των 

εργασιών ή να χρησιµοποιήσει και άλλες Εταιρίες µε δαπάνες του αναδόχου.  

Το χρονοδιάγραµµα εκτελέσεως των εργασιών πρέπει να υποβληθεί από τον 

Ανάδοχο µαζί µε τη σύµβαση συµφωνητικό έργου.  

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ειδικευµένο επιστηµονικό τεχνικό και 

βοηθητικό προσωπικό, όπως επίσης τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό, 

µεταφορικά µέσα και τα κατάλληλα όργανα για την άρτια εκτέλεση των εργασιών, 

µετρήσεων καιι δοκιµών που περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.  

 
 
 



ΑΡΘΡΟ 29ο: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος κατ’ αρχήν είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών 

που του ανατέθηκαν, τόσο αστικώς όσο και ποινικώς. 

 

ΑΡΘΡΟ 30ο: 

Οι αναθεωρήσεις διέπονται από τον νόμο 14/18 περί δημοσίων έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 31ο: 

Μετά το πέρας της ερευνητικής γεωτρήσεως και τον καθορισμό της παροχής της 

γεώτρησης (με τεστ περατότητας ή με AIR-LIFT) δύναται να γίνει λογαριασμός 

μέχρι το 70% του ποσού της ερευνητικής γεωτρήσεως εφ’ όσον παραδοθεί το 

σκαρίφημα της λιθολογικής τομής, το υπάρχων TEST περατότητας επεξεργασμένο 

και η πιθανή παροχή. 

Για να πληρωθεί η γεώτρηση (Διεύρυνση, Σωλήνωση, ‘Αντληση, κ.λ.π.) θα πρέπει 

να έχει γίνει μέτρηση ευθυγραμμίας και φωτοκαθετομέτρησης, παράδοσης πλήρης 

τεχνικής μελέτης που θα περιλαμβάνει λιθολογική τομή, τομή σωλήνωσης, 

υπάρχων TEST περατότητας, τεχνικά στοιχεία γεώτρησης, στοιχεία άντλησης, 

καμπύλες άντλησης (κρίσιμη παροχή, καμπύλη πτώσης στάθμης συναρτήσει 

χρόνου, καμπύλη επαναφοράς συναρτήσει χρόνου, καμπύλη παροχής συναρτήσει 

πτώσης στάθμης), χημικές αναλύσεις. Τοπογραφική απεικόνιση της θέσεως της 

γεώτρησης σε χάρτη κλίμακας 1:50.000. Η Τεχνική Εκθεση θα υποβάλλεται σε 

πέντε αντίγραφα. 
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