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1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΤΕΠ κλπ 
  
1.1.1  Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς 

συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους 
όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις 
κατασκευές του έργου. 

 
1.1.2 Ολες οι εργασίες θα εκτελεστούν με τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της 

Επιστήμης και της Τεχνικής και σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο 
παρόν τεύχος. 

 
1.1.3 Κατά την εκτελέση των εργασιών έχουν υποχρεωτική εφαρμογή οι 

εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: 
«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β / 
30-7-2012) και την υπ΄αριθ. Δ22/4193/22-11-2019 Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4607 Β’/13-12-2019, 
«Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». 

 
1.1.3 Οι ΕΤΕΠ παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και 

τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά στις εκτελούμενες εργασίες και στις 
υποχρεώσεις σήμανσης CE που προβλέπονται από τα Εναρμονισμένα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106. 

 
1.1.5 Για τα ενσωματούμενα υλικά, εργαστηριακούς ελέγχους κ.λ.π. ισχύουν οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων. 

 
1.1.6 Η ενσωμάτωση στα έργα, υλικών με σήμανση CEείναι επιβεβλημένη, 

ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των Συμβατικών Τιμολογίων, οι Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά 
ή όχι. 

 
1.1.7 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τεχνικών 

Προδιαγραφών από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την 
Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης 
των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

 
 Στην αντίθετη περίπτωση: 
 α.στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να 
συμπράξει με το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την 
Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του 
επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον 
εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 
 
 

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
1.2.1 Όσον αφορά στα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κ.λ.π.), όσα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις 
εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, 
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εξακολουθούν να ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις 
σχετικές ΚΥΑ. 

 
1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με 

διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη 
και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές 

εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την 
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα 
εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους 
εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - 
μέλος. 

 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του πρώην Ελληνικού 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων 
(Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και 
στις ΕΤΕΠ. 

 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές 

ISO (InternationalStandardsOrganization) και σε συμπλήρωση αυτών τα 
γερμανικά DIN και τα βρεττανικάBS, τα γαλλικά AFNOR και οι ASTM και 
AWWA των ΗΠΑ. Εφόσον δεν αναφέρεται χρονολογία εκδόσεως αυτών, 
νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση τους. 

 
 
 
1.3  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 
1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα 

καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. 
Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

 
1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της 

Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι 
κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε 
υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 

 
 
 
1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των παρόντων Τεχνικών 

Προδιαγραφών και των σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών 
/ κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική 
αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία 
συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά 
σε σχετικό άρθρο των Τεχνικών προδιαγραφών περί του αντιθέτου. 
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1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
 
1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της 

εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά 
είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής 
στο οποίο θα αναγράφεται:  
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένεςαντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά 

υλικά κλπ) 
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 
 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από 
τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

 
1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω 

δελτίο ζύγισής του. 
 
1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν 

στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού 
(π.χ. για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

 
 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής 

της Υπηρεσίας. 
 
1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 
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2. ΠΙΝΑΚΑΣ ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

α/α Αριθμός 
Τιμολογίου Είδος Εργασιών ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ                                         

1 ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m 02-04-00-00 

2 ΝΑΟΔΟ Α20 Κατασκευή επιχωμάτων 02-07-01-00 

3 ΛΙΜ 4.08.02 Φυσικοί ογκόλιθοι προελεύσεως λατομείου Γ' Κατηγορίας 
(Ατομικού βάρους 1.500-2.500kg) 09-06-01-00 

4 ΝΑΟΙΚ 
22.10.02 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 15-02-01-01 

5 ΝΑΟΔΟ 
Β29.4.4 

Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30 Μικροκατασκευές με 
σκυρόδεμα C20/25 

08-02-01-00 

6 ΝΑΟΔΟ 
Β65.1.3 

Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων 
συρματοκιβωτίωνΣυρματοπλέγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - 
αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al και πρόσθετη εξωτερική 
προστασία με επίστρωση βάσεως PVC 

08-02-01-00 

7 ΝΑΟΔΟ Β65.2 Κατασκευή φατνών 08-02-01-00 

8 ΝΑΟΔΟ Β65.3 Πλήρωση φατνών 08-02-01-00 

9 ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 

10 ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 05-03-03-00 

11 ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 

12 ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη - 

13 ΝΑΟΔΟ Δ06 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 
κατά βάρος 05-03-11-04 

14 ΝΑΟΔΟ Ε03.2 Αποξηλώσεις στηθαίων Αποξήλωση χαλυβδίνου στηθαίου 
γεφυρών  05-05-02-00 

15 ΝΑΟΔΟ 
Ε01.2.3 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας 
συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 

- 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η αναγραφή παύλας στην στήλη ΚΩΔ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών. 
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3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τεχνική Προδιαγραφή1 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της παρούσας ΤΠ είναι η κατασκευή προσωρινών γεφυρώσεων που θα 
εξυπηρετούν την κυκλοφορία των πεζών καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

 
2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών κτά την κατασκευή του έργου θα 
κατασκευαστούν προσωρινές γεφυρώσεις με ξυλοκατασκευές. Οι γεφυρώσεις θα διαλύονται 
και θα μεταφέρονται σε άλλες θέσεις.  

Πριν την τοποθέτηση οποιασδήποτε γεφύρωσης ορύγματος θα παρουσιάζεται από τον 
εργολάβο προς την Υπηρεσία σχέδιο της γεφύρωσης με στατικούς υπολογισμούς και πλήρη 
προμέτρηση του όγκου της ξυλεία που θα απαιτηθεί, για έλεγχο. Ο εργολάβος στο δάπεδο 
της γεφύρωσης ή σε χειρολαβές κλπ δύναται να χρησιμοποιήσει και μεταλλικές κατασκευές 
αποδεικνύοντας την στατική τους επάρκεια, πάντροτε όμως θα πληρώνεται με την τιμή της 
αντίστοιχης ξυλοκατασκευής.  

Κατά τα λοιπά ισχύον τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
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Τεχνική Προδιαγραφή 2 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η  παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίιες φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφορών των προϊόντων εκσκαφής ή υλικών επίχωσης. 

 
2. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απορρίπτονται μακριά από το έργο σε χώρο 
που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και εεφόσον αυτό επιτραπεί από την Αστυνομία 
και τον ιδιοκτήτη του χώρου απόρριψης. 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία διάγραμμα 
μεταφοράς από το οποίο να προκύπτει η μέση απόσταση μεταφοράς από την θέση 
του έργου ή τμήματος του έργου από τους χώρους απόρριψης. Θα επιλέγεται η 
συντομότερη απόσταση διαδρομής. 

 
Μετακινήσεις προϊόντων εκσκαφής έως 700 μ. σε θέσεις προσωρινής αποθεσης δεν 
αμοίβονται ιδιαίτερα επειδή η μεταφορά τους συμπεριλαμβάνεται στην τιμή εκσκαφής 
(εκτός αν στο Τιμολόγιο αναφέρεται διαφορετικά). 

 
3. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 
 

Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής και εν γένει άχρηστα υλικά πάσης φύσεως 
προερχόμενα από καθαιρέσεις, κατασκευές σχετικές με τις αποκαταστάσεις 
οδοστρωμάτων κ.λ.π. θα αποκομίζονται αμέσως χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή 
συγκέντρωσης μεγάλων ποσοτήτων  έστω και τμηματικά για την όσο το δυνατόν 
γρήγορη αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων κ.λ.π. 

 
Προϊόντα εκσκαφής παράλληλα και πλάι στο όρυγμα δεν θα αφήνονται, εκτός αν, 
μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, πρόκειται για εκσκαφές σε χωματόδρομους και 
εφόσον αυτό επιτρέπεται από το πλάτος του δρόμου και αφού τα προϊόντα εκσκαφών 
κριθούν κατάλληλα για επανεπίχωση.  

 
Τα προς μεταφορά υλικά είναι: 

 
1. Τα προερχόμενα είτε από εκσκαφές που γίνονται για την κατασκευή των 

δικτύων, είτε από δανειοθαλάμους στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται για 
το έργο.  

 
2. Τα λόγω του όγκου των σωλήνων και μονίμου επιπλήσματος, πλεονάζοντα 

προϊόντα εκσκαφών, των υπολοίπων προϊόντων χρησιμοποιουμένων κατ’ 
αρχήν για την επαναπλήρωση του ορύγματος, εφόσον αυτά είναι κατάλληλα 
για επιχωματώσεις. 

 
3. Τα εκ της καθαιρέσεως οδοστρωμάτων παλαιών σωληνώσεων ή φρεατίων 

προκύπτοντα άχρηστα προϊόντα εκσκαφής. 
 
4. Τα λόγω διαφόρων συναφών με το εκτελούμενο έργο κατασκευών 

προκύπτοντα πλεονάσματα (λιθόστρωτες υποδομές, αμμοχάλικα κ.λ.π.) 
προϊόντα εκσκαφών ή καθαιρέσεων και άχρηστα χυτοσιδηρά τεμάχια, 
οπλισμοί κ.λ.π. 

 
Τα προιόντα εκσκαφής που κρίνονται κατάλληλα για επανεπίχωση των ορυγμάτων 
θα μεταφέρονται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις σε χώρους προσωρινής απόθεσης 
("ντεπό").  
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4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ 
 

Οι φορτοεκφορτώσεις των προς μεταφορά προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται είτε με 
μηχανικά μέσα είτε με τα χέρια όταν τα μηχανικά μέσα δεν μπορούν να πλησιάσουν ή 
όταν η ποσότητα  των υλικών δεν είναι μεγάλη για να δικαιολογήσει την μετάβαση 
φορτωτικού μηχανήματος. Στην  εργασία εκφόρτωσης περιλαμβάνεται και η 
διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής σε χώρους και με τρόπο που εγκρίνονται από 
την Υπηρεσία. 

 
Ο Ανάδοχος δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα για την καθυστέρηση των μεταφορικών 
μέσων (σταλία) στην φορτοεκφόρτωση, επειδή η αμοιβή γι’ αυτή συμπεριλαμβάνεται 
στις τιμές της προσφοράς του. 
 

5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η φορτοεκόρτωση είτε με μηχανικά μέσα είτε με χειρονακτική εργασία και η μεταφορά 
δια αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε απόσταση επιμετράται σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου 
ορύγματος. 

 
Η πληρωμή θα γίνεται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας του Τιμολογίου ή σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται παραπάνω. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση, η 
σταλία του αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Η τιμή αυτή και η πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την 
παροχή όλων των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων  εφοδίων, 
υλικών και εργασίας. 
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Τεχνική Προδιαγραφή 3 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 
1. ANTIKEIMENO  

1.1. Πεδίο εφαρμογής 
Επιλαμβάνεται των θεμάτων, που αφορούν τις δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης 
αγωγών ΟΚΩ και την πρόσθετη αποζημίωση, που καταβάλλεται στον Ανάδοχο, λόγω των 
δυσχερειών αυτών.  

Έχει εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες έργων, τόσο εντός αστικών, όσο και εντός περιαστικών 
ή υπεραστικών περιοχών.  

 

1.2. Ορισμοί 
Η παρούσα προδιαγραφή έχει εφαρμογή σε όλους τους συναντώμενους κατά τη διενέργεια 
των εκσκαφών αγωγούς Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαμέτρου και 
είδους περιβλήματος, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και με 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και τους συναντώμενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή 
υπέργειους, με ή χωρίς επένδυση). 

Τα δίκτυα των ΟΚΩ χαρακτηρίζονται ως εξής:  

• «Γνωστοί αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που έχουν εντοπιστεί κατά τη φάση της Μελέτης ή πριν 
από την έναρξη των εκσκαφών.  

• «Άγνωστοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που συναντώνται κατά τη φάση των εκσκαφών, των 
οποίων η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή εκ των προτέρων.  

• «Μετατοπιζόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που μεταφέρονται σε άλλη θέση, εκτός 
εκσκαφής, μόνιμα ή προσωρινά.  

• «Μη μετατοπιζόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που διατηρούνται στη θέση τους κατά τη 
διάρκεια των εκσκαφών και διακρίνονται σε :  

- «Αγωγούς σε λειτουργία», που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών.  

- «Αγωγούς υπό αναστολή λειτουργίας» , που παραμένουν μεν στη θέση τους, αλλά 
κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών δε θα βρίσκονται σε λειτουργία.  

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

Τα εκσκαπτόμενα εδαφικά υλικά θα κατατάσσονται σύφωνα με τα οριζόμενα στην ΤΠ 
«Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων».  

 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1. Προκαταρκτικές εργασίες 
Πριν από την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις 
ακόλουθες εργασίες:  

• Θα έρχεται σε επαφή με τους ΟΚΩ, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για να 
ενημερωθεί για τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των 
εργασιών.  

• Θα εξακριβώνει τη φύση των συναντωμένων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις 
πινακίδες οριζοντιογραφίας του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη.  
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• Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.  

• Θα ανιχνεύει τη ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση των εκσκαφών με ανιχνευτές 
υπογείων δικτύων (ανιχνευτές μετάλλων, ανιχνευτές πεδίων, ραντάρ υπεδάφους κλπ 
σύγχρονο εξοπλισμό).  

• Θα προτείνει στην Υπηρεσία με οικονομοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» την 
διατήρηση ή τη μετατόπισή του.  

• Θα αξιολογεί την προβλεπόμενη από τη Μελέτη λύση αντιμετώπισης των «γνωστών 
αγωγών» σε συσχετισμό με τη διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν 
νέων εμποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη Μελέτη, διαφορετική υψομετρική και 
οριζοντιογραφική θέση κτλ.) και θα ενημερώνει σχετικώς την Υπηρεσία.  

Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίως ύδρευσης και αποχέτευσης, ενδεχομένως δεν 
συπεριλαμβάνονται στις σχετικές πινακίδες, οπότε απαιτείται επιπλέον έρευνα για τον 
εντοπισμό τους.  

Η απόφαση για την αντιμετώπιση «αγνώστων αγωγών» ή «γνωστών αγωγών» (στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης από τον Ανάδοχο της λύσης της Μελέτης σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα 
κατάσταση), θα λαμβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Οργανισμό και την 
Υπηρεσία.  

Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραμείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα αποφασίζεται 
από τον αρμόδιο Οργανισμό.  

Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η παραμονή του αγωγού στη θέση που συναντάται, 
με ή χωρίς προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του, όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το 
έργο, με οικονομοτεχνικά στοιχεία και με γνώμονα τη λειτουργία του ευρύτερου δικτύου.  

Μπορεί ακόμα να αποφασισθεί η μετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών 
μόνιμα ή προσωρινά.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργασιών του προς τον 
αρμόδιο Οργανισμό. Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας που δεν προβλέπεται να 
επαναχρησιμοποιηθούν (πράγμα που θα βεβαιώνει ο αρμόδιος φορέας), η εκσκαφή 
συνεχίζεται χωρίς λήψη μέτρων προστασίας του δικτύου.  

 

 

3.2. Εργασίες στην περιοχή μετατοπιζομένων αγωγών 
Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό μετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίζουν πριν από 
την έναρξη λειτουργίας του νέου μετατοπισμένου - ανακατασκευασμένου αγωγού, εκτός εάν 
με προσωρινά έργα καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου.  

Σε περιπτώσεις αχρηστευομένων δικτύων τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, 
τηλεφωνικά), και σωλήνες (υδροδότησης, μεταφοράς υγρών καυσίμων και αερίου), εάν 
απαιτηθεί από τον αρμόδιο ΟΚΩ, θα περισυλλέγονται με προσοχή από τον Ανάδοχο και θα 
παραδίδονται στις αποθήκες του οικείου ΟΚΩ.  

 

3.3. Εργασίες στην περιοχή μη ματατοπιζομένων αγωγών, «εν λειτουργία» ή αγωγών 
σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας 

• Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους 
αγωγούς, σε λειτουργία θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, με ή χωρίς χρήση μηχανικού 
εξοπλισμού.  

• Οι αποκαλυπτόμενοι ή υπακαπτόμενοι οχετοί, θα υποστηρίζονται ή θα αντιστηρίζονται 
μεταλλικά, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, τόσο κατά την διάρκεια 
της εκσκαφής όσο και μελλοντικά, μετά την επαναπλήρωση του ορύγματος.  

 Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική υποστήλωση ή αντιστήριξη θα συντάσσεται σχετική 
Μελέτη η οποία θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι απαιτούμενες εργασίες, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.  
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• Η επανεπίχωση και προστασία του αγωγού θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην Μελέτη και την ΤΠ «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων 
δικτύων».  

• Εάν απαιτηθεί πλευρική μετάθεση εύκαμπτων σωλήνων, οι εργασίες θα εκτελούνται με την 
μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί 
οποιαδήποτε ζημιά επί των αγωγών αυτών.  

• Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την λήψη των σχετικών αδειών, εάν λόγοι ασφαλείας, 
υπαγορεύουν τη διακοπή λειτουργίας ορισμένων αγωγών (π.χ. αγωγών ΔΕΗ, κτλ), κατά 
την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.  

 

4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ισχύουν τα περί ποιοτικών ελέγχων, που αναφέρονται στις ΤΠ:  

• «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων» 

• «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων»  

• «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων»  

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1. Επισήμανση κινδύνων 
Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σε ζώνες διέλευσης υπογείων δικτύων προσαυξάνει 
τους συνήθεις κινδύνους των εκσκαφών για το εργαζόμενο προσωπικό.  

Η ανεύρεση υπογείων δικτύων κατά την εκτέλεση των εκσκαφών σημαίνει ότι εκτελούνται κατ’ 
αρχήν σε χαλαρά εδάφη (έχει προηγηθεί εκσκαφή /επανεπίχωση κατά το παρελθόν).  

Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε υπόγεια καλώδια υπό τάση ή αγωγούς αερίου πόλεως 
συνεπάγεται σοβαρότατες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος (ηλεκτροπληξία, 
αναθυμιάσεις, έκρηξη).  

Η εκτέλεση εργασιών στην περιοχή δικτύων υπό πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτατη 
άνοδο της στάθμης του νερού εντός του ορύγματος.  

Η πρόκληση ζημιών σε δίκτυο ακαθάρτων έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Η πρόκληση ζημιών σε υπόγεια τηλεφωνικά καλώδια, δεν έχει μεν άμεσες επιπτώσεις στο 
προσωπικό, αλλά απαιτεί σημαντικές εργασίες αποκατάστασης της σύνδεσης (επανάπλεξη 
καλωδίων, τοποθέτηση μούφας από ειδικευμένο προσωπικό), υψηλού κόστους.  

 

5.2. Μέτρα προστασίας 
- Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα μελετώνται λεπτομερώς τα σχέδια των ΟΚΩ, θα 

διενεργούνται ερευνητικές τομές και θα σαρώνεται η ζώνη του προβλεπόμενου ορύγματος 
με ηλεκτρονικούς ανιχνευτές υπεδάφους.  

- Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός αυτός με τις τεχνικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί, είναι 
σήμερα υψηλής αξιοπιστίας και προσιτός. Ο Κύριος του Έργου μπορεί κατά συνέπεια να 
απαιτήσει τη σάρωση του υπεδάφους πριν από την έναρξη των εργασιών.  

- Η εκτέλεση των εργασιών με μηχανικά μέσα θα εκτελείται υποχρεωτικά με καθοδήγηση 
του χειριστή από έμπειρο χωματουργό εργαζόμενο εντός του ορύγματος. Απαγορεύεται η 
εκτέλεση εργασιών χωρίς την καθοδήγηση του χειριστή του μηχανήματος.  

- Οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την διαρκή επίβλεψη έμπειρου εργοδηγού, ο οποίος θα 
παρακολουθεί συνεχώς τις παρειές του ορύγματος, το αποκαλυφθέν δίκτυο και τα μέτρα 
ασφαλείας (ΜΑΠ προσωπικού, αντιστηρίξεις κτλ.).  

- Στο όρυγμα θα διατάσσονται ασφαλείς κλίμακες ανόδου καθόδου του εργαζόμενου 
προσωπικού.  
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- Επί τόπου του έργου θα υπάρχει επαρκές απόθεμα υλικών υποστήλωσης (καδρόνια, 
χαλύβδινα προφίλ, ιμάντες ανάρτησης, μεταλλικοί πάσσαλοι κλπ.) για την άμεση λήψη 
πρόσθετων μέτρων υποστήλωσης /αντιστήριξης των δικτύων.  

- Το εργαζόμενο προσωπικό θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα για τις 
εργασίες χανδάκων μέσα ατομικής προστασίας:  

• Κράνος 

• Προστατευτικά υποδήματα 

• Γάντια 

- Στη στέψη του ορύγματος θα διατηρείται καθαρή λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 0,50 m 
εκατέρωθεν, επί της οποίας δεν θα αποτίθενται προϊόντα εκσκαφών. 

- Το ανοικτό όρυγμα θα περιφράσσεται και κατά τις δυο λωρίδες.  

- Θα τηρούνται αυστηρά τα λοιπά μέτρα ασφαλείας /προστασίας, που προβλέπονται από το 
εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας του έργου (ΣΑΥ).  

 

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΜΗ 

6.1. Επιμέτρηση 
Οι εκσκαφές στην περίπτωση συνάντησης αγωγών, επιμετρώνται προς πληρωμή, τόσο με το 
αντίστοιχο περί εκσκαφών άρθρο του Τιμολογίου, όσο και με τα καθοριζόμενα παρακάτω στις 
παραγράφους 6.2, 6.3, και 6.4 (πρόσθετη αποζημίωση).  

Η πρόσθετη αποζημίωση δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις εναέριων αγωγών ΟΚΩ (π.χ. 
γραμμών ΔΕΗ), ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες που μπορεί να προξενούν στην 
εκτέλεση των εργασιών.  

Οι εργασίες αντιμετώπισης των δυσχερειών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ θα επιμετρώνται σε 
(m) εκσκαφής, πλήρως περαιωμένης, σύμφωνα με τoL = Μήκος ορύγματος το οποίο 
επηρεάζεται από το υπάρχον δίκτυο ΟΚΩ.  

Η επιμέτρηση θα συνοδεύεται από οριζοντιογραφία της ζώνης εκτέλεσης των εκσκαφών υπό 
κλίμακα 1:1500, στην οποία θα απεικονίζονται τα απαιντηθέντα δίκτυα και από 
χαρακτηριστικές διατομές, στις οποίες θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που 
συναντώνται (διάμετρος, υλικό κατασκευής, αρμόδιος οργανισμός) και θα απεικονίζεται η 
αναλογούσα ζώνη δυσχερειών. 

 

6.2. Πληρωμή προκαταρκτικών εργασιών 
Η πληρωμή γίνεται ανά m εκσκαφής, σύφωνα με την παράγραφο 6.1 της παρούσας.  

Στην τιμή μονάδος (m) περιλαμβάνονται 

• Οι δαπάνες όλων των ενεργειών, μελετών, σχεδίων κ.λ.π. που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3.1 της παρούσας.  

• Οι δαπάνες προμήθειας/αναπαραγωγής των πινακίδων απεικόνισης των υπαρχόντων 
δικτύων των ΟΚΩ.  

Επισημαίνεται ότι οι χορηγούμενες από τους ΟΚΩ πινακίδες των δικτύων είναι δυνατόν να 
είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε επιμελή έρευνα εντοπισμού τυχόν υπαρχόντων δικτύων 
με ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή δοκιμαστικές τομές και να εκτελεί εκσκαφές με μέγιστη προσοχή.  

Τυχόν ζημιές σε υπάρχοντες και η παρουσιαζόμενους σε σχέδια αγωγούς επιβαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις επανορθώσει με δική του 
ευθύνη και δαπάνες.  
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6.3.  Πληρωμή δυσχεριών εκσκαφών από αγωγούς σε λειτουργία ή υπό προσωρινή 
αναστολή λειτουργίας 

Η πληρωμή γίνεται ανά m³ εκσκαφής, σύφωνα με την παράγραφο 6.1 της παρούσας και στην 
τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :  

• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών της εκσκαφής, συπεριλαβανομένης της χρήσης ελαφρών 
μηχανικών μέσων (μικρής απόδοσης) και της χειρωνακτικής εκτέλεσης προς αποφυγή 
ζημιών επί των υπαρχόντων αγωγών ΟΚΩ.  

• Οι πρόσθετες δαπάνες αναπέτασης των προϊόντων εκσκαφής στη ζώνη των αγωγών, 
λόγω περιορισμένης χρήσης ή απόδοσης των μηχανικών μέσων. Η μετά την αναπέταση 
αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών στις προσωρινές ή οριστικές θέσεις απόθεσης ή 
απόρριψης εντάσσεται στο αντικείμενο του αντίστοιχου άρθρου των εκσκαφών.  

• Οι δαπάνες για τα υλικά και την εργασία σποραδικής αντιστήριξης ή υποστήριξης των 
αγωγών, συπεριλαβανομένης και τυχόν απαιτούμενης τροποποίησης του συστήματος 
αντιστήριξης των παρειών ορυγμάτων. Οι ειδικές (η σποραδικές) αντιστηρίξεις 
πληρώνονται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.  

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στους αγωγούς κατά την 
εκσκαφή.  

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

• Οι τυχόν καθυστερήσεις των εργασιών λόγω ελέγχου των εργασιών εκσκαφής από τους 
αρμόδιους ΟΚΩ (όταν οι ενδιαφερόμενοι ΟΚΩ απαιτούν Επίβλεψη των εργασιών από δικό 
τους προσωπικό). Οι καθυστερήσεις αυτές νοείται ότι θα είναι σε λογικό πλαίσιο και δεν θα 
ανατρέπουν το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
επιλαμβάνεται του θέματος η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.  

• Οι δαπάνες λήψης των απαιτουμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  

 

 

6.4.    Πληρωμή δυσχερειών εκσκαφών στην περίπτωση απόληψης υλικών 
καταργούμενων δικτύων 

Η πληρωμή γίνεται ανά m εκσκαφής, σύφωνα με την παράγραφο 6.1 της παρούσας και στην 
τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

• Οι δαπάνες, λόγω καθυστέρησης των εργασιών εκσκαφής 

• Οι δαπάνες χρήσης ελαφρών μηχανικών μέσων (μικρότερης απόδοσης), η χειρωνακτικής 
εκτέλεσης εν μέρει των εκσκαφών για την ανάσυρση και αποξήλωση των υφισταμένων 
δικτύων (σωλήνων ή καλωδίων) χωρίς να προξενηθούν ζημιές.  

• Οι τυχόν αποζημιώσεις των ΟΚΩ, σε περίπτωση καταστροφής των προς απόληψη 
υλικών.  

• Η προσωρινή φύλαξη των ανασυρόμενων υλικών των δικτύων και η μεταφορά τους στις 
αποθήκες, που θα υποδειχθούν από τον αντίστοιχο ΟΚΩ.  
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Τεχνική Προδιαγραφή4 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο ανακατασκευής των 
οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων στα οποία ανοίγονται ορύγματακ.λ.π. για την 
κατασκευή των έργων του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. 

Τα οδοστρώματα ανάλογα με τον τρόπο διάστρωσής τους διακρίνονται σε: 

1. Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα και υπόβαση από υλικά Ο-150 και Ο-155, σε 
Εθνικές ή Επαρχιακές Οδούς 

2. Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα και υπόβαση από σκυρόδεμα, σε Αστικές 
Οδούς. 

 
2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Συμπληρωματικά προς την παρούσα Προδιαγραφή και τα σχέδια της μελέτης θα ισχύουν οι 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές οι Τ.Σ.Υ. Έργων Οδοποιίας, σχετικά με την ποιότητα των 
υλικών υπόβασης και βάσης, τον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης και τις ανοχές και τον 
τρόπο εκτέλεσης γενικότερα, τα ασφαλτικά υλικά (είδος και ιδιότητες, θερμοκρασίες, 
ποσότητες και τρόπος εφαρμογής) και το αργό υλικό καλύψεως (διαβάθμιση, ποιότητα, 
ποσότητες και τρόπος εφαρμογής). 

 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΛΙΚΑ 

3.1.Γενικά 
Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει, εφόσον απαιτείται, από την 
Αρμόδια Υπηρεσία άδεια τομής του οδοστρώματος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας 
βαρύνουν τον Ανάδοχο επειδή θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές του Τιμολογίου (για 
τις εκσκαφές). 

Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας αυτής από υπαιτιότητα των αρμοδίων 
Υπηρεσιών έχει ως μόνη συνέπεια για τον Εργοδότη την έγκριση παράτασης της προθεσμίας 
εκτέλεσης του έργου και μόνον εφόσον ενημερώθηκε αμέσως εγγράφως ο Επιβλέπων του 
έργου για την καθυστέρηση πέραν της εβδομάδας. 

Άδειες τομής θα ζητούνται ακόμη και όταν πρόκειται για τομή σε χωματόδρομο ή 
αδιαμόρφωτο οδόστρωμα και γενικά για εκτέλεση εκσκαφών όπως αυτό απαιτείται από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν την ευθύνη των χώρων όπου θα εκτελεσθούν οι 
εργασίες. 

Πριν γίνει η τομή θα χαράζονται τα όριά της στο οδόστρωμα με κοπτικό όργανο (τροχός για 
την κοπή σε ευθεία γραμμή ή δίσκος). Η αποσύνθεση του οδοστρώματος θα γίνεται είτε 
χειρονακτικά είτε με μηχανικά μέσα, πάντως όμως με τέτοιο τρόπο ώστε  να  περιορίζεται όσο 
το δυνατόν ακριβέστερα στις διαστάσεις που προβλέπονται για την εκτέλεση του έργου. Στην 
εργασία αποσύνθεσης περιλαμβάνεται και η απόθεση των άχρηστων υλικών ή εκείνων που 
θα ξαναχρησιμοποιηθούν, σε θέσεις κοντά στα σκάμματα από όπου να είναι δυνατή η 
φόρτωσή τους για να απομακρυνθούν, ή η επαναχρησιμοποίησή τους. 

Όταν η τομή γίνεται εγκάρσια στην οδό, η καθαίρεση θα γίνεται πρώτα στο μισό πλάτος της 
και, αφού τελειώσει η εκσκαφή αυτού του τμήματος, θα γίνει η κατάλληλη αντιστήριξη των 
παρειών του ορύγματος και θα κατασκευαστούν, εφόσον απαιτούνται, ξύλινες ή μεταλλικές 
γεφυρώσεις πάνω από τα ορύγματα για την διέλευση των οχημάτων. Οι προσωρινές αυτές 
γεφυρώσεις δεν πληρώνονται ιδιαίτερα επειδή θεωρείται ότι η δαπάνη τους περιλαμβάνεται 
στις συμβατικές τιμές  μονάδας για εκσκαφές. Στην συνέχεια θα ανοιχτεί και το άλλο μισό του 
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πλάτους της οδού και αφού τοποθετηθει ο αγωγός το όρυγμα θα επιχωθεί σύμφωνα με την 
αντιστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Για την εκτέλεση της εργασίας επαναφοράς του οδοστρώματος απαιτείται η εντολή της 
Υπηρεσίας. Η εντολή αυτή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις πάσης φύσεως ευθύνες του 
ως προς την ποιότητα επίχωσης και οδοστρώματος μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου 
και όποιες άλλες. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα της επίχωσης και του 
οδοστρώματος μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση που θα εμφανιστούν 
καθιζήσεις στο οδόστρωμα ο Ανάδοχος οφείλει να αφαιρέσει και να κατασκευάσει το 
αντίστοιχο τμήμα με δαπάνες του. 

Για την συμπύκνωση της επίχωσης του σκάμματος ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή. Αν η Υπηρεσία το θεωρήσει απαραίτητο, μπορεί να διατάξει την υπερεπίχωση 
του ορύγματος μέχρι και 10 cm με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 και την συμπίεση του 
επιχώματος με επανειλημμένες διαβάσεις οδοστρωτήρα και σύγχρονο κατάβρεγμα. Στην 
συνέχεια θα γίνει αφαίρεση του υλικού που πλεονάζει ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του 
οδοστρώματος στο απαιτούμενο πάχος. Όλες οι παραπάνω εργασίες, δηλαδή η 
υπερεπίχωση και η αφαίρεση  του υλικού που πλεονάζει, αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις 
αντιστοιχες τιμές μονάδας (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Τιμολόγιο). 

Η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων που κάθε φορά τέμνονται θα γίνεται με τρόπο ανάλογο 
προς την κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του οδοστρώματος ώστε μετά την 
αποκατάσταση να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ παλαιού οδοστρώματος και του τμήματος 
που αποκαταστάθηκε. Η ανακατασκευή θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να εφάπτονται τέλεια τα 
όρια μεταξύ υφισταμένου και ανακατασκευαζομένου οδοστρώματος τόσο οριζοντιογραφικά 
όσο και υψομετρικά. 

‘Ετσι οι υποβάσεις των ασφαλτικών οδοστρωμάτων που ήταν από σκυρόδεμα θα 
αποκαθίστανται με νέο σκυρόδεμα μέσου πάχους 15 cm, που θα εδράζεται σε στρώση  
συμπυκνωμένου  αμμοχάλικου  τελικού πάχους 20 cmτουλάχιστον.  

Οι υποβάσεις - βάσεις από αργό υλικό θα αποκαθίστανται με στρώσεις θραυστού υλικού 
λατομείου 3Α, συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20 cm τουλάχιστον. 

Ο κύριος της οδού διατηρεί πάντως το δικαίωμα να απαιτήσει άλλο τρόπο αποκατάστασης 
του οδοστρώματος ή και να προβεί ο ίδιος στην αποκατάσταση του οδοστρώματος χωρίς την 
συνδρομή του Αναδόχου. Για τον λόγο αυτό πριν από την εκτέλεση της εργασίας 
αποκατάστασης του οδοστρώματος, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεννοηθεί με τον κύριο της 
οδού για τον τρόπο εργασίας και, ενεργώντας σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, να 
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του. 

 
3.2. Ασφαλτικά οδοστρώματα σε Εθνική ή Επαρχιακή Οδό 
Το ασφαλτικό οδόστρωμα αποτελείται από μια ή και περισσότερες στρώσεις ασφαλτικού 
τάπητος. Κάθε στρώση θα έχει τελειωμένο πάχος 5 cm. 

1. Πριν από την διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης βάσης θα γίνεται προεπάλειψη 
της ανασφάλτωτης επιφάνειας της βάσης από 3Α ( Π.Τ.Π. Ο-155 ) και των χειλέων 
της τομής του οδοστρώματος με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5, για να 
εξασφαλισθεί η σύνδεση του νέου  με το παλιό οδόστρωμα.  

2. Ακολούθως θα κατασκευάζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη με ασφαλτικό 
διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή με καθαρή άσφαλτο 180/220.  

3. Η διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης βάσης θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠ Α260 
και θα έχει τελειωμένο παχος5 cm.  

4. Μεταξύ της ασφαλτικής στρώσης βάσης και του τάπητα κυκλοφορίας θα γίνει 
επάλειψη ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην 
παρ. 2 της παρούσας. 
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5. Μετά την κατασκευή της ασφαλτικής συγκολλητικής θα γίνεται διάστρωση και 
συμπύκνωση του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας σύμφωνα με την ΠΤΠ Α265 
τελειωμένου πάχους 5 cm.  

6. Η βάση και η υπόβαση του ασφαλτικού οδοστρώματος θα έχει εκάστη το πάχος που 
προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια  ή που θα οριστεί από την Υπηρεσία. Για την 
κατασκευή τους ισχύουν αντίστοιχα οι προδιαγραφές  ΠΤΠ Ο-155 και  ΠΤΠ Ο-150. 

7. Για την επανεπίχωση του ορύγματος κάτω από την υπόβαση του ασφαλτικού 
οδοστρώματος ισχύουν τα όσα αντίστοιχα ορίζονται στην αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή. 

Στην εργασία κατασκευής ενός m2 ασφαλτικού οδοστρώματος περιλαμβάνονται και οι 
εργασίες συμπίεσης και καθαρισμού του οδοστρώματος, οι  προμήθειες, αναμίξεις και 
επαλείψεις των ασφαλτικών διαλυμάτων (προεπάλειψη, συγκολλητική), η προμήθεια και 
διάστρωση του ασφαλτομίγματος, μαζί με την  μεταφορά στο έργο από τον τόπο παραγωγής.  

 
3.3. Ασφαλτικά οδοστρώματα σε Αστική Οδό 
Για τις εργασίες καθαίρεσης των οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα ισχύουν όσα αναφέρονται 
στην παρ. 3.1 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται στις οικείες προδιαγραφές. Πάνω στα 
συμπυκνωμένα επιχώματα θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί στρώση από αμμοχάλικο 
τελικού πάχους τουλάχιστον 20 cm. Στην συνέχεια θα διαστρωθεί σκυρόδεμα C12/16 με μέσο 
πάχος 15 cm, το οποίο θα οπλίζεται με μία στρώση πλέγματος Τ131 (B500A/S220s). Πριν 
από τη διάστρωση  του σκυροδέματος ο πυθμένας της σκάφης και τα χείλη της θα 
καθαριστούν καλά και θα βραχούν με νερό. Στα χείλη του σκυροδέματος που κόπηκε πρέπει 
να εφαρμοστεί υδαρές διάλυμα τσιμέντου για να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση  του παλαιού 
με το νέο σκυρόδεμα. 

Τα παραπάνω αφορούν την υπόβαση από σκυρόδεμα. Για την κατασκευή του 
ασφαλτοτάπητα, αυτός θα έχει πάχος 5 εκ. τουλάχιστον και ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

Η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη και θα μορφωθεί με πήχυ, που θα εδράζεται στο παλιό 
οδόστρωμα και στις δυο μεριές της τάφρου, έτσι ωστε να συμπέσουν οι επιφάνειες του 
παλιού με το νέο οδόστρωμα. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώματος που αποκαταστάθηκε έως την 
οριστική παραλαβή. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις που θα 
συμβούν (με καθαιρεση και ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση επειδή η εργασία 
αυτή θεωρείται   ότι είναι συμβατική και περιλαμβάνεται στην υποχρέωση του Αναδόχου να 
συντηρήσει το έργο. 

 
4. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Οι εργαστηριακές δοκιμές που θα απαιτηθούν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την 
ποιότητα, τα μηχανικά χαρακτηριστικά των αδρανών και ασφαλτικών υλικών, την 
εργαστηριακή πυκνότητα μετά την συμπύκνωση κ.λ.π. θα εκτελεσθούν με μέριμνα και 
δαπάνες του Αναδόχου από εγκεκριμένα από την Υπηρεσία Εργαστήρια. 

Οι δαπάνες για δοκιμές ελέγχου της κατασκευής, όπως επίσης και για κάθε απαιτούμενη 
εργασία ανακατασκευής ή διορθώσεως, στην περίπτωση που θα αποδειχθεί κακοτεχνία, θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
5. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκευάζει αμέσως, χωρίς καμιά απολύτως καθυστέρηση και να 
συντηρεί γενικά τα επανακατασκευασμενα οδοστρώματα, με αποκλειστική ευθύνη του, 
φροντίδα και δαπάνες, μέχρι την τελική παράδοση του έργου στην Υπηρεσία. 

 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ" ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 

6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επιμέτρηση των εργασιών αποκατάστασης θα γίνεται σε μ2 επιφάνειας οδοστρωσίας. 
 
 

 
 

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
Την με αριθμό 1023/13-07-2022 (Απόσπασμα Πράξης 30/2022, 39ο Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελ/σου 
(ΑΔΑ: 6Π257Λ1-ΝΛΟ) 
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