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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 919 

 

“ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑΒ” 

C.P.V.: 90711500- 

 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

Αριθ. πρωτ. 1230-2021-02-162/24-02-2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : Στις Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα  «Α»), (α)  αναφέρεται 

ότι οι δύο (2) γεωτρήσεις των σαράντα (40) μέτρων θα είναι "δειγματοληπτικές". 

Για τις οκτώ (8) αβαθείς γεωτρήσεις αναφέρεται ότι θα είναι επίσης 

"δειγματοληπτικές με καρότο". Η ως άνω έκφραση δίνει την εντύπωση πως οι 

δύο (2)  γεωτρήσεις των σαράντα (40) μέτρων μπορεί και να μην είναι με 

καρότο.  

Διευκρινίστε  αν οι δύο (2) γεωτρήσεις των σαράντα (40) μέτρων θα είναι με 

καρότο ή με τρίμμα, διότι αλλάζει ριζικά η μεθοδολογία διάτρησης∙ 

Σε κάθε περίπτωση -και ιδιαίτερα αν οι δύο (2) γεωτρήσεις των σαράντα (40) 

μέτρων απαιτηθεί να γίνουν με λήψη καρότου - είναι απαραίτητο να μας 

γνωρίσετε,  σε γενικές τουλάχιστον γραμμές,  για τί πετρολογικό σχηματισμό 

πρόκειται;  

(β) Αναφέρεται ότι θα τοποθετηθεί πιεζόμετρο. Θα είναι χαλύβδινο ή 

πλαστικό;  Και αν είναι χαλύβδινο θα είναι μαύρο ή γαλβανιζέ;  

(γ) Αναφέρεται ότι η διάμετρος του πιεζομέτρου θα είναι 3''. Η εξωτερική ή η 

εσωτερική διάμετρος; 
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(δ) Τα πιεζόμετρα θα χαλικωθούν; Αν γίνει κάτι τέτοιο  τότε η  διάμετρος της γεώτρησης 

θα καθοριστεί όχι μόνο από τη διάμετρο του πιεζόμετρου αλλά και από το πάχος του 

χαλικόφιλτρου. Παρακαλούμε διευκρινίστε σχετικά. 

(ε) Είναι προσπελάσιμες οι θέσεις των γεωτρήσεων και πόσο περίπου απέχουν οι 

γεωτρήσεις μεταξύ τους; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :  

(α) Όπως αναφέρεται τόσο στο σώμα της Διακήρυξης όσο και στο Παράρτημα «Α» οι 

δύο (2) γεωτρήσεις των σαράντα (40) μέτρων θα είναι "δειγματοληπτικές" και αφορούν 

δείγματα υπογείων υδάτων στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι χημικές αναλύσεις 

παραμέτρων όπως σαφώς περιγράφονται. Εννοείται ότι η περίπτωση των δύο (2) 

αυτών γεωτρήσεων δεν αφορούν καρότα. Οι οκτώ (8) αβαθείς γεωτρήσεις που 

αναφέρονται θα είναι επίσης "δειγματοληπτικές με καρότο". Οι δειγματοληψίες εδώ 

αφορούν έδαφος για έλεγχο της ρύπανσης(του εδάφους). Οι χημικές αναλύσεις θα 

πραγματοποιηθούν στα δείγματα εδάφους/καρότα. 

(β) Τα πιεζόμετρα θα είναι από πλαστικό και θα είναι 90mm. 

(γ)  H εξωτερική διάμετρος του πιεζομέτρου θα είναι 90mm. 

(δ)  H συνήθης πρακτική σε ότι αφορά τα πιεζόμετρα είναι το χαλικόφιλτρο με την 

αντίστοιχη αύξηση της γεώτρησης.. 

(ε) Οι θέσεις όλων των γεωτρήσεων είναι εύκολα προσπελάσιμες και ευρίσκονται εντός 

του οικοπέδου της ΕΑΒ Α.Ε. 

 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 24/02/2021   

                                                                                    

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε. 

 

 

 

 

  

 


