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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     
Αντικατάσταση  γεώτρησης  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγ. 
Μαρίνας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   23/2015
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:    Πόροι ΔΕΥΑΛ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.500,00  € Χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
                                                                          

Η παρούσα μελέτη  αφορά  την  ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης σε αντικατάσταση της 
υφισταμένης υδρευτικής στη θέση Γήπεδο Αγ. Μαρίνας –Μυτιλήνης. Έχει σαν σκοπό την έρευνα 
της  παροχετευτικότητας  του  υδροφόρου  που  υδρομαστεύει  η  υφιστάμενη  γεώτρηση  η  οποία 
παρουσίασε αιφνίδια σημαντική μείωση της παροχής της σε νερό. Το έργο θα πρέπει να εκτελεστεί  
άμεσα καθότι η σημερινή απόδοση της γεώτρησης δεν μπορεί να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες 
του οικισμού.
       Η προτεινόμενη γεώτρηση επιλέχθηκε από το γεωλόγο της Περ. Β. Αιγάιου Λέσβου κ Δημήτρη 
Ακριώτη 
Η προσπέλαση στη θέση για τα μηχανήματα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξασφαλίζεται από τον 
εργοδότη που είναι η ο Δήμος Λέσβου.

Για την ολοκλήρωση του έργου θα γίνουν περιληπτικά οι παρακάτω εργασίες:
1) Ανόρυξη υδρογεωτρήσης συνολικού βάθους 115 περίπου μέτρων 
2) Διατρήση με διάμετρο  11 1/2  ίντσες στο βάθος αυτό.  
3) Τοποθέτηση περιφραγματικού  σωλήνα διαμέτρου 111/2’’  ιντσών στο αρχικό τμήμα αν κριθεί 

απαραίτητο.        
4) Τοποθέτηση τελικής στήλης σωλήνων και φίλτρων χαλύβδινων διαμέτρου 8 ιντσών.               
5) Τοποθέτηση πιεζομετρικής στήλης διαμέτρου 1 ίντσας αν κριθεί απαραίτητο.
6) Τοποθέτηση χαλικοφίλτρου.
7) Ανάπτυξη και καθαρισμός της σωληνωμένης γεώτρησης με συσκευή  AIR – LIFT.
8) Δοκιμαστική  άντληση  της  επιτυχούσας  γεώτρησης  με  υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότημα  2’’ 

διάρκειας 12 ωρών.
9) Τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας (στόμιο) και τσιμέντωση επιφανειακά και στην κεφαλή της 

γεώτρησης.

Οι  εκτελούμενες  εργασίες  θα  επιμετρούνται  από  κοινού  από  τον  ανάδοχο  και  τον 
επιβλέποντα κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και με ευθύνη του αναδόχου για την έγκαιρη 
προς τούτο πρόσκληση του επιβλέποντα. 

Για τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν θα γίνεται προσωρινή προμέτρηση αφανών 
εργασιών από τον  ανάδοχο προς αποφυγή υπερβάσεων, οι οποίες θα βαρύνουν αποκλειστικά 
εκείνον. 

Οι  τιμές  μονάδας  του  Τιμολογίου  της  Μελέτης  θα  ισχύουν  ανεξάρτητα  από  τη  θέση 
παραγωγής ή προμήθειας των ενσωματούμενων στο έργο υλικών (Σωληνώσεων) και ανεξάρτητα 
από μικρή ή μεγάλη ποσότητα εκτελούμενων εργασιών (Μέτρα και βάθος διατρήσεων).

Η ανάληψη κατασκευής του έργου από τον Ανάδοχο αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι αυτός 
γνωρίζει άριστα τις τοπικές συνθήκες του έργου, ότι τις αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και ότι δεν 
δικαιούται να επικαλεστεί λόγους έλλειψης υλικών για να δικαιολογήσει τυχόν καθυστερήσεις στην 
εκτέλεση των εργασιών και ότι αποδέχεται την ισχύ των συμβατικών τιμών ανεξάρτητα από τις 
τυχόν δυσκολίες και ειδικές συνθήκες που θα παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου.
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Το  συνολικό  οικονομικό  αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  είναι  17.980,00  Ευρώ  με 
Φ.Π.Α. και  15.500,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

                          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                 Η

                                                                                                  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ ΔΕΥΑΛ

           ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ

                  ΓΕΩΛΟΓΟΣ                                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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