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Αντιµετώπιση συνάντησης δικτύων
ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές

1.

ΠΕΤΕΠ

02-08-00-00

ANTIKEIMENO

1.1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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.
Η εκτέλεση των εκσκαφών καλύπτεται από τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ:
02-02-01-00, «Γενικές εκσκαφές»
02-03-01-00, «Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων»
02-04-00-00, «Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων»
08-01-03-02, « Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων»,
η δε εκτέλεση των εργασιών επιχώσεων ή επανεπιχώσεων ορυγµάτων από τις ΠΕΤΕΠ:
02-07-01-00, «Κατασκευή επιχωµάτων»
02-07-02-00, «Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων».

1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
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.
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-

2.

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΣΚΑΠΤΟΜΕΝΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ
Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά θα κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 02-0500-00 «∆ιαχείριση προϊόντων εκσκαφών – αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων».

3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚEΣ ΕΡΓΑΣIΕΣ
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 ∆ηµοτικές 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
οριζιντιογραφίας του έργου, σηµειώνοντας και την υψοµετρική τους στάθµη.

•

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
συµπεριλαµβάνονται 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.
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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. ΕΡΓΑΣIΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖOΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
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. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, «ΕΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Ή ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• 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.
• Η επανεπίχωση και προστασία του αγωγού θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
Μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 «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 ∆ΕΗ, κτλ), κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

4.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Ισχύουν τα περί ποιοτικών ελέγχων, που αναφέρονται στις ΠΕΤΕΠ:
• 02-07-02-00, «Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων»
• 02-03-00-00 , «Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων»
• 02-04-00-00, «Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων»
• 08-01-03-02, «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων»
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5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
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 επιτπώσεις.
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. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
- 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.
- 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
-
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Στη στέψη του ορύγµατος θα διατηρείται καθαρή λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 0,50 m
εκατέρωθεν, επί της οποίας δεν θα αποτίθενται προϊόντα εκσκαφών.

ΠΕΤΕΠ: 02-08-00-00

- 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 - ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
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 ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσχέρειες που µπορεί να προξενούν στην εκτέλεση
των εργασιών.
Οι εργασίες αντιµετώπισης των δυσχερειών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ θα επιµετρώνται σε κυβικά
µέτρα (m3) εκσκαφής, πλήρως περαιωµένης, σύµφωνα µε τη σχέση:
V = L x (Hα-Ηκ) x W
Οι παράµετροι της παραπάνω σχέσης ορίζονται ως ακολούθως:
L = Μήκος ορύγµατος το οποίο επηρεάζεται από το υπάρχον δίκτυο ΟΚΩ.
Hα = Άνω στάθµη ζώνης δυσχερειών, εκτεινόµενη µέχρι 1,00 m υψηλότερα από το ανωράχιο του
συναντωµένου αγωγού. Στην περίπτωση διέλευσης περισσοτέρων αγωγών εντός του ορύγµατος η
άνω στάθµη της ζώνης δυσχερειών εκσκαφής θα ορίζεται κατά βαθµίδες πλάτους και σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στη συνέχεια. ∆ιευκρινίζεται ότι, όταν επικαλύπτονται οι ζώνες δυσχερειών δύο
αγωγών εντός του ορύγµατος, ως άνω στάθµη επιµέτρησης λαµβάνεται η υψηλότερη.
W = Πλάτος ζώνης δυσχερειών ίσο µε την κάτοψη του περιγράµµατος του συναντωµένου δικτύου
πλέον 0,25m εκατέρωθεν. Σε περίπτωση δύο ή περισσοτέρων αγωγών ως πλάτος λαµβάνεται η
κάτοψη της δέσµης των αγωγών πλέον 0,25 m εκατέρωθεν.
Ηκ = Κάτω επιφάνεια ζώνης δυσχερειών, εκτεινόµενη µέχρι 2,00 m κάτω από το κατωράχιο ή τον
πυθµένα του δικτύου. Στην περίπτωση παράλληλων αγωγών, µε διαφορετική κάτω στάθµη, η
µορφή της κάτω επιφάνειας της ζώνης δυσχερειών θα καθορίζεται αντίστοιχα µε τα καθορισθέντα
για την άνω επιφάνεια.
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, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα (µε αναγραφή του εµβαδού που
αντιστοιχεί στη διατοµή).

6.2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η πληρωµή γίνεται ανά m3 εκσκαφής , σύµφωνα µε την παράγραφο 6.1 της παρούσας.
Στην τιµή µονάδος (m3) περιλαµβάνονται:
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• 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 µη παρουσιαζόµενους σε σχέδια αγωγούς επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δική του ευθύνη
και δαπάνες.

6.3. ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΥΠΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η πληρωµή γίνεται ανά m3 εκσκαφής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.1 της παρούσας και στην τιµή
µονάδος περιλαµβάνονται :
• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών της εκσκαφής, συµπεριλαµβανοµένης 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,
συµπεριλαµβανοµένης και τυχόν απαιτούµενης τροποποίησης του συστήµατος αντιστήριξης
των παρειών ορυγµάτων. Οι ειδικές (µη 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 ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία.
• Οι δαπάνες λήψης των απαιτουµένων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

6.4. ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΗΨΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Η πληρωµή γίνεται ανά m3 εκσκαφής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6.1 της παρούσας και στην τιµή
µονάδος περιλαµβάνονται :
•
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Οι δαπάνες, λόγω καθυστέρησης των εργασιών εκσκαφής.
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•

•
•

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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