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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(Τ.Σ.Υ.) 

 
1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
(ΟΚΩ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 

• (α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του 
Αναδόχου που ανακύπτουν στην περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας σε 
λειτουργία, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πάσης φύσεως εκσκαφών. 

• (β) Ως «αγωγοί» γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών 
συναντώµενοι αγωγοί εταιρειών ή/και οργανισµών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), 
οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος από την 
επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και οι συναντώµενοι 
αρδευτικοί αύλακες (υπερκείµενοι της επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς 
επένδυση). 

•  (γ) Ως «αγωγοί σε λειτουργία» ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να 
διατηρηθούν ή που κατά τη διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η 
έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας 
του αγωγού. 

• (δ) Ως «µετατοπιζόµενοι αγωγοί» ορίζονται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη 
θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι 
υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν ανακατασκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των 
λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 

• (ε) Ως «γνωστοί αγωγοί» ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί 
σχετικές µελέτες της επιρροής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη 
αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να 
ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή/και µελλοντικές ανάγκες. 

• (στ) Ως «άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν 
συνταχθεί οι ως άνω µελέτες αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 

1.2 Υλικά 
Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 121.2 και 
122.2. Τυχόν άλλα υλικά που θα απαιτηθούν (π.χ. τεµάχια σωλήνων, σκυροδέµατα κτλ.), θα 
είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας ΓΤΣΥ, της ΕΤΣΥ και των σχετικών 
εγκεκριµένων µελετών. 

1.3 Εκτέλεση εργασιών 

1.3.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

• (α) Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις 
εκσκαφές του έργου ή γειτνιάζει µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του 
υποχρεούται: 

Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του θέση  

Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 

 
ΕΡΓΟ:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΠΟΛΗΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  2017-2018» 
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Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του  

Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό µε την 
ανευρεθείσα κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη 
στη µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) 

Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να 
ενηµερώσει έγκαιρα γι’ αυτά την Υπηρεσία 

• (β) Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα 
πλαίσια της αξιολόγησης της λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα 
πραγµατική κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον οικείο 
ΟΚΩ και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά 
µπορεί να είναι: 

Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και 
λοιπών κατασκευών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση, εφόσον αυτό είναι 
δυνατό 

Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές της λειτουργίας του. 

Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις 
περιοχές εκσκαφών τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 

Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών 

• (γ) Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι 
έγκαιρα γνωστό και αποδεκτό από τον οικείο ΟΚΩ. 

1.3.2 Εργασίες µετατοπιζόµενων αγωγών 

• (α) Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς ΟΚΩ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, επί 
πλέον των υποχρεώσεών του, που περιγράφονται στην παρ. 123.3.1, περιλαµβάνονται : 

Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης 
µετατόπισης τόσο των «αγνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών», 
εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από την διαπιστωθείσα επί τόπου πραγµατική 
κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρµογή της υπάρχουσας µελέτης. Η 
υποχρέωση σύνταξης της ως άνω αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών 
αγωγών» περιλαµβάνει, εφόσον είναι αναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του 
µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορίων της συµβατικής αρχής και 
πέρατος του «γνωστού αγωγού».  
Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µελέτη εκπονείται µε πλήρη συνεννόηση και 
συνεργασία µε τον αρµόδιο ΟΚΩ και υπόκειται στην έγκρισή του, καθώς και στην 
έγκριση της Υπηρεσίας.Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα 
θέση τους, µαζί µε τις συνδέσεις τους, υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες 
των υπηρεσιών του οικείου ΟΚΩ Στις εργασίες της παρούσας παραγράφου 
περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση της 
λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών, κατά τη διάρκεια σύνδεσης των 
µετατοπιζοµένων «γνωστών και αγνώστων αγωγών»  µε τους υπάρχοντες αγωγούς, 
όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη 
διέλευσης του µετατοπιζόµενου αγωγού, (επανεπίχωση, αποκατάσταση υπάρχοντος 
οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κτλ.). 
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των «προσωρινών έργων», σε σχέση 
µε την υπάρχουσα µελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των 
«προσωρινών έργων» και των έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης 
κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώστων αγωγών». 

Για ορισµένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα µετατοπιζόµενα 
τµήµατα εκτείνονται σε µεγάλα µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των 
έργων της εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που 
περιλαµβάνεται στη σύµβαση, κάποια ενδιάµεσα σηµεία του µετατοπιζόµενου 
τµήµατος του «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του 



4 

Αναδόχου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ των ορίων τµήµατος του 
«γνωστού αγωγού», ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τµήµατα, θα αποτελούν 
υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος µπορεί να προωθήσει την κατασκευή 
τους µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιµο, αναλαµβάνοντας παράλληλα την 
υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την κατασκευή των σχετικών τµηµάτων, 
ώστε να µπορεί να λειτουργήσει έγκαιρα και ο µετατοπιζόµενος «γνωστός αγωγός» 

Στην παραπάνω περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει 
εγκαίρως την µελέτη µετατόπισης για όλο το τµήµα του αγωγού, 
περιλαµβανοµένων των τµηµάτων που ευρίσκονται έξω από τα «όρια του έργου» 
µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον υπάρχοντα αγωγό, προκειµένου να είναι δυνατή 
η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από τυχόν άλλη(ες) εργολαβία(ες). 

Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν 
τα αρµόδια συνεργεία των ΟΚΩ, οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των 
«αγνώστων αγωγών» θα γίνονται από τον Ανάδοχο. Όµως, ο Κύριος του Έργου 
διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµηση των εργασιών των παραλλαγών 
σηµαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει τµήµα τους, που δεν εµπίπτει 
στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον 
αυτή η κατάτµηση δεν δηµιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών 
του έργου. 

• (β) Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 

Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του 
µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, 
προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», χαρακτηριστικά κατ' ελάχιστον ίδια µε τα 
χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει 
ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον 
υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να 
ανταποκρίνεται σε αυτά. 

Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του 
µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, 
προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», λειτουργικότητα κατ' ελάχιστον ίδια µε τη 
λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει 
ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον 
υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να 
ανταποκρίνεται σε αυτή. 

Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κτλ. της έγκρισης 
του οικείου ΟΚΩ και της Υπηρεσίας. 

• (γ) Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε 
άκρα επιµέλεια και, εφόσον απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν 
παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέσεις θα επισηµαίνονται. 

• (δ) Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως 
κατασκευάσθη» επεκτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών ΟΚΩ και ο Ανάδοχος θα 
παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο ΟΚΩ. 

• (ε) Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα 
αρχίσουν πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - 
ανακατασκευασµένου αγωγού. Στην περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών και στην 
περιοχή του τµήµατος του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι απαραίτητη λόγω 
χρονοδιαγράµµατος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου 123.3.3. 

• (στ) Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες 
εκσκαφών στην περιοχή του αχρηστευθέντος πλέον τµήµατος. Για τα πάσης φύσεως 
καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), καθώς και τους πάσης φύσεως σωλήνες 
υδροδότησης, µεταφοράς υγρών καυσίµων και αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
µετά πάσης προσοχής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά τους, απόληψη των 
εντός της εκσκαφής τµηµάτων και παράδοση τους στις γειτονικότερες αποθήκες του 
οικείου ΟΚΩ, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν 
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απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια, ωστόσο, αν είναι δυνατή η απόληψη χρήσιµου υλικού, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαµβανόµενο χρήσιµο 
υλικό θα µεταφέρεται και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ µε 
µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

1.3.3 Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία 

• (α) Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται µε άκρα 
προσοχή, µε πολύ ελαφρά µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι 
για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσο της Υπηρεσίας όσο και του οικείου ΟΚΩ. 

• (β) Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη 
υποστήριξης ή αντιστήριξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα 
υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα κλπ) κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την 
διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά, µετά την τυχόν επαναπλήρωση του 
σκάµµατος. Όπου απαιτείται, µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της 
Υπηρεσίας, θα συντάσσεται ειδική µελέτη υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 

• (γ) Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα 
λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα: 

για την ασφαλή έδραση των αγωγών 

για την επανεπίχωση του σκάµµατος των αγωγών  

• (δ) Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά 
προστατευτικά έργα, όπως π.χ. προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα 
σκυροδέµατος κτλ. 

• (ε) Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται µε 
τη µέγιστη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών αυτών. 

• (στ) Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή 
λειτουργίας ορισµένων ειδών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ), κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για τη λήψη των σχετικών αδειών. 
Η Υπηρεσία θα βοηθήσει τον Ανάδοχο µε σχετική ενέργεια της αλλά δεν αναλαµβάνει 
ουδεµία ευθύνη αν θα γίνει ή όχι αυτή η διακοπή, ποια  θα είναι η διάρκεια της, ποια 
ώρα της ηµέρας ή της νύχτας κλπ. Εποµένως, ο Ανάδοχος, κατά τη µόρφωση της 
προσφοράς του, θα πρέπει να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώµενοι 
αγωγοί θα βρίσκονται σε λειτουργία. 

• (ζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη 
υπαρχόντων και διατηρουµένων στην θέση τους  αγωγών ΟΚΩ µε κατασκευές 
σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα να γίνεται δυσχερής η µελλοντική δυνατότητα επίσκεψης 
των αγωγών και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 0,50 m από 
την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω παρειά του υπάρχοντος 
υπόγειου αγωγού ή µικρότερη από 2,00 m  από την προσκείµενη πλευρά αρδευτικού 
αύλακα, τότε θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 

Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο 
αγωγός έως το βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν προσδιορίζεται στην 
µελέτη, οι σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή 
ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του θόλου. 

Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη 
ζηµιές ή, αν έχει υποστεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του 
Αναδόχου 

Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, σύµφωνα 
µε το άρθρο 125 της παρούσας ΓΤΣΥ, ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό 
σχήµα του προς κατασκευή του έργου, πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η 
επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε χρήση ξυλοτύπων. 
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Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες 
κατασκευές, π.χ. βάθρα γεφυρών, υψηλά επιχώµατα, τότε, πάνω από τη ζώνη του 
αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη 
ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να αποφευχθεί η µεταφορά 
φορτίων από την υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατασκευή 
από σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ µικρή απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο 
αγωγό, τότε θα πρέπει να πληρώνεται η µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του 
σκυροδέµατος και του αγωγού, µε την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα 
προαναφερθέντα µεγάλα φορτία στον αγωγό, π.χ. να χρησιµοποιείται στρώση 
διογκωµένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κτλ. 

Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του 
αγωγού ή αρδευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο 
των εκσκαφών. 

1.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 

• Οι δαπάνες εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών µετατόπισης ή/και 
αναπροσαρµογής των αγωγών, καθώς και των τυχόν µελετών αντιστήριξης και 
υποστήριξης των σηµαντικών αγωγών. 

• Οι δαπάνες συνεννοήσεων, διαδικασιών κτλ. για την λήψη των απαιτουµένων 
σχεδίων, αδειών, εγκρίσεων κτλ. από τους αρµόδιους ΟΚΩ. 

• Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων αποτύπωσης των συναντωµένων αγωγών ή 
οχετών υπό κατάλληλη κλίµακα και µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία, βάσει 
των οποίων θα γίνει και η επιµέτρηση των εργασιών (βλ. παρ. 123.5). 

• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών εκσκαφής, από τη χρήση ελαφρών µηχανικών 
µέσων εκσκαφών, δυσχέρεια που µπορεί να φθάσει και µέχρι την εκσκαφή µε 
τα χέρια, για να αποφευχθεί η βλάβη των υπαρχόντων αγωγών ΟΚΩ. 

• Οι δαπάνες αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, λόγω των δυσχερειών 
χρήσεως µηχανικών µέσων που µπορούν να φθάσουν σε αδυναµία, ή 
απαγόρευση προσπέλασης µηχανικού µέσου, και αποκοµιδή των προϊόντων 
εκσκαφής µε διαδοχικές αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρι αποµακρύνσεως από 
την περιοχή των αγωγών και εν συνεχεία αποκοµιδή των προϊόντων στις 
προσωρινές ή οριστικές θέσεις απόθεσης ή απόρριψης, σύµφωνα µε την 
προδιαγραφή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων, (βλ. 
κεφάλαιο 122 της παρούσας ΓΤΣΥ) 

• Οι δαπάνες για τα υλικά και εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, 
συµπεριλαµβανοµένης της φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του 
συστήµατος αντιστήριξης των παρειών ορυγµάτων κατά τρόπο συµβατό µε 
τους συναντώµενους αγωγούς ΟΚΩ 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς κατά 
την εκσκαφή ή κατά την τυχόν επανεπίχωση του σκάµµατος ως και την 
αποκατάσταση της στήριξης, επικάλυψης και προστασίας των αγωγών. 

• Οι  δαπάνες από δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων και 
λειτουργίας µηχανηµάτων. 

• Οι δαπάνες από δυσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για 
τις αντιστηρίξεις των παρειών των σκαµµάτων που µπορούν να φθάσουν και 
µέχρις ολικής απώλειας των υλικών αυτών ή και µέχρι σοβαρής προσαύξησης 
της απαιτούµενης εργασίας ανάκτησης των υλικών κτλ. 

• Οι δαπάνες προµήθειας από τους ΟΚΩ, µε µέριµνα και δαπάνη του  Αναδόχου, 
των λεπτοµερέστερων κατά το δυνατόν σχεδίων απεικόνισης των υπαρχόντων 
αγωγών ή οχετών για να διευκολυνθούν οι εργασίες των εκσκαφών. 
∆ιευκρινίζεται εδώ ότι τα χορηγούµενα σχέδια των αγωγών ή οχετών είναι 
απλώς ενδεικτικά και είναι δυνατόν να είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έτσι ο 
Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να διενεργεί τις εκσκαφές µε µέγιστη 
προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα 
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σχέδια και τυχόν ζηµιές που θα επιφέρει σε υπάρχοντες και µη 
παρουσιαζόµενους σε σχέδια αγωγούς ή οχετούς είναι οµοίως υποχρεωµένος 
να τις επανορθώσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες. 

• Οι τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
των εργασιών εκσκαφής από τους αρµόδιους υπαλλήλους των αρµοδίων ΟΚΩ, 
στις οποίες καθυστερήσεις θα περιλαµβάνονται και οι τυχόν καθυστερήσεις 
προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των ΟΚΩ ή και η εργασία αυτού 
του προσωπικού σύµφωνα µε το ωράριο της Υπηρεσίας του, παράγοντες που 
επηρεάζουν την απόδοση της εκτέλεσης των εργασιών όταν θα υποβληθεί από 
τους ενδιαφεροµένους ΟΚΩ η απαίτηση να παρευρίσκεται υπάλληλός τους 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κτλ. 

1.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 

• (α) Οι εργασίες αντιµετώπισης των δυσχεριών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ θα 
επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) εκσκαφής, πλήρως περαιωµένης. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• (β) Ο όγκος εκσκαφών, ο οποίος θα επιµετράται για την πληρωµή των δυσχερειών 
συνάντησης αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία, θα υπολογίζεται από τη σχέση: 
Vε = L x (Hα – Ηκ) x W - Vα 
όπου: 
Vε = όγκος εκσκαφών 
L = µήκος αγωγού 
Hα = στάθµη άνω επιφάνειας 
Ηκ = στάθµη κάτω επιφάνειας 
W = πλάτος αγωγού 
Vα = όγκος αγωγού 
Οι παράµετροι της παραπάνω σχέσης ορίζονται ως ακολούθως : 

Μήκος αγωγού: θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο οι εργασίες 
εκσκαφών του έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τµήµατα στα οποία θα 
εκτελέσει εργασίες µετατόπισης-ανακατασκευής αγωγών, οι οποίες ευρίσκονται στη 
ζώνη επιρροής υπαρχόντων αγωγών. 

Πάνω επιφάνεια: Θα ορίζεται µέχρι ένα µέτρο (1,00 m) ψηλότερα από τη στάθµη της 
πάνω επιφάνειας του αγωγού. Για αγωγούς που µέσα στην έκταση του σκάµµατος 
έχουν διαφορετική πάνω στάθµη, η µορφή της πάνω επιφάνειας θα θεωρείται 
βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι. Το κατακόρυφο 
σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε συνδυασµό µε την επάνω επιφάνεια του αγωγού. 
Και για τα σκαλοπάτια αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύµφωνα µε τον κανόνα του 
επόµενου εδαφίου. ∆ιευκρινίζεται ότι, όταν επικαλύπτονται οι ζώνες που 
επηρεάζουν δύο αγωγοί στο αντίστοιχο τµήµα, ισχύει η υψηλότερη πάνω επιφάνεια. 

Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες: Θα ορίζεται για οποιαδήποτε 
κατεύθυνση αγωγού σχετικά µε το σκάµµα, το πλάτος του αγωγού που συναντιέται, 
προσαυξηµένο και από τις δύο πλευρές, κατά 0,25 m σε κάθε πλευρά. Όταν 
συναντηθούν αγωγοί µε ελεύθερη µεταξύ τους οριζόντια απόσταση µικρότερη από 
0,25 + 0,25=0,50 m, τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς δεν θα είναι 
αθροιστικά µεγαλύτερη από το πλάτος που πραγµατικά υπάρχει. 

Κάτω επιφάνεια: Θα υπολογίζεται η πραγµατική επιφάνεια εκσκαφής, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη, που θα φθάνει το πολύ µέχρι δύο 2,00 m χαµηλότερα από τη 
στάθµη της κάτω επιφάνειας έδρασης του αγωγού. Για συναντώµενους 
παράλληλους αγωγούς µε διαφορετική κάτω στάθµη έδρασης, η µορφή της κάτω 
επιφάνειας θα καθορίζεται όπως προβλέπεται και για την πάνω επιφάνεια. 

•  (γ) Η επιµέτρηση θα συνοδεύεται από λεπτοµερειακή υψοµετρική οριζοντιογραφία 
των αγωγών, σε κλίµακα 1:500 ή ακόµα λεπτοµερέστερα σε κλίµατα 1:100 ή 1:200, 
όταν η πυκνότητα ή άλλα χαρακτηριστικά των αγωγών το απαιτήσουν και από 
χαρακτηριστικές τοµές κτλ., στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που 
συναντώνται (διάµετρος, υλικό κατασκευής εξωτερικού περιβλήµατος, αναγνώριση ΟΚΩ, 
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υψόµετρο του ανωτέρου και του κατώτερου σηµείου των αγωγών, πλάτος αγωγών 
κτλ.). 

• (δ) Οι εκσκαφές, επιθεώρησης επιµετρώνται και αµείβονται τόσο µε το οικείο 
άρθρο Τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων όσο και µε την πρόσθετη 
αποζηµίωση, σύµφωνα µε το παρόν. 

• (ε) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως 
αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την 
Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα 
ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

• (στ) Στην περίπτωση που προβλέπεται πληρωµή για τις δυσχέρειες από τη 
συνάντηση αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία, αυτή θα αποτελεί πρόσθετη αποζηµίωση, πέραν 
από την πληρωµή του αντίστοιχου είδους εκσκαφών που εκτελείται. ∆ιευκρινίζονται δε 
τα ακόλουθα: 

Με την παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση, ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζηµιώνεται 
µόνον για τις επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως αναπτύσσονται 
στο παρόν, ενώ για τις λοιπές εργασίες κατασκευής νέων αγωγών ή και αποκατάστασης 
της υπάρχουσας κατάστασης, όπως επίσης και κάθε άλλης συναφούς εργασίας της ζώνης 
αγωγών και µεταβατικών επιχωµάτων, επίχωση της περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγού 
µε υλικά επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά προστατευτικά έργα που απαιτούν οι διάφοροι 
ΟΚΩ, όπως προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα, µε πλάκα σκυροδέµατος ή µε 
ειδικές ταινίες κτλ., θα αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς του ή µε 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που δεν περιλαµβάνονται σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη 
κατασκευής ή και αποκατάστασής τους ανέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου οπότε η 
δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην παρούσα αποζηµίωση και ο Ανάδοχος δεν 
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για αυτές. 

Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών 
τοµών για τον εντοπισµών δικτύων ΟΚΩ, όπως επίσης και για τις εκσκαφές τοποθέτησης 
εγκάρσιων αγωγών και οχετών σε υπάρχουσα οδό (όχι εργοταξιακή), κάτω από 
ταυτόχρονα διερχόµενη κυκλοφορία.  

Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης 
εναέριων αγωγών ΟΚΩ (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες 
που µπορεί να δηµιουργηθούν στην εκτέλεση των εργασιών. 
 

 

1.6 Τεχνικές προδιαγραφές έργου 

Έχοντας υπόψη την µε Αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων  περί Έγκρισης τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή 
σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα», για το έργο του ∆ήµου Τρικκαίων µε τίτλο :«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ισχύουν οι ακόλουθες 
Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως φαίνονται ανά είδος εργασίας: 
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A/A Περιγραφή 
 

Αριθµός 
Τιµολογίου 

 

Τεχνική 
Προδιαγραφή 

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

    

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες 1.1 
 

1501-02-02-01-00 

2 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ηµιβραχώδες, Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, 
µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος 
ορύγµατος έως 4,00 m 

1.2 1501-08-01-03-01 

3 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε 
διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

1.3 1501-08-01-03-02 

4 
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεµα, µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων 
καθαίρεσης 

1.4 1501-15-02-01-01 

5 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) 
σε βάθος έως 4 cm 

1.5 1501-05-03-14-00 

2 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ 

 
  

1 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα 
C16/20 

2.1 

1501-01-01-01έως07-
00 
 

1501-01-03-00-00 
1501-01-04-00-00 
1501-01-05-00-00 

2 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων 2.2 1501-01-02-01-00 

3 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα 2.3 1501-05-02-01-00 

4 
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες 
 

2.4 1501-05-02-02-00 

5 
Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζοµένου πεζοδροµίου 
 

2.5 1501-08-06-08-03 

6 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονοµαστικής 
διαµέτρου D300 mm 
 

2.6 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
& 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

7 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονοµαστικής 
διαµέτρου D400 mm 
 

2.7 

8 Φρεάτιο υδροσυλλογής 2.8 
 

1501-08-06-02-02 
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9 
Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το 
δίκτυο οµβρίων 
 

2.9 
1501-08-06-02-02 

10 

Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 
ακαθάρτων από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικηµένων περιοχών, φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1,20 m 
 

2.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 

3 Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ   

1 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας 3.1 

1501-05-03-03-00 2 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 3.2 

3 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 3.3 

4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   

1 Ασφαλτική προεπάλειψη 4.1 

1501-05-03-11-01 
2 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 4.2 

3 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους 4.3 

1501-05-03-11-04 

4 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 
0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου 

4.4 

 
 
 
 

 
 
 

 

Τρίκαλα,     -     -2017   

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 

Η   Συντάξασα  Η ∆/ντρια Τ.Υ. 

 

Σοφία Κάλφα 

 

 

 

Φανή Τσαπάλα–Βαρδούλη 

    Πολ/κός  Μηχ/κός µε Β΄β  Αρχιτ. Μηχ/κός µε Α β. 

   

   

   

   

   

   

 


