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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Αντικείµενο – Σκοπός 
(1) Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ) περιέχει εγκεκριµένες από την Υπηρεσία προσθήκες ή/και 

αναθεωρήσεις της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΤΣΥ), που έχουν εφαρµογή µόνο σε ένα 
συγκεκριµένο έργο ή µικρό σύνολο έργων. Η ΕΤΣΥ αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης και εξειδι-
κεύει τις γενικές κατευθύνσεις, διαδικασίες και απαιτήσεις που περιέχει η ΓΤΣΥ για τις ανάγκες του κάθε έρ-
γου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι απαραίτητα για την ολοκληρωµένη και ποιοτική εκτέλεση των εργα-
σιών, άλλως δεν υπάρχει λόγος ύπαρξής τους. Μετά από την ανάθεση του έργου, δεν πρέπει να επιβάλλο-
νται στον Ανάδοχο πρόσθετες υποχρεώσεις ή περιορισµοί, χωρίς αντίστοιχη αναθεώρηση της Σύµβασης. 
Με την παράλληλη χρήση της ΓΤΣΥ και των ΓΣΥ, ΕΣΥ, το αντικείµενο της ΕΤΣΥ περιορίζεται σε πρόσθε-
τους τεχνικούς όρους ανά κατηγορία έργων / οµάδα εργασιών, κατά τα ανωτέρω, καθώς και σε ειδικούς τε-
χνικούς όρους για το συγκεκριµένο έργο. 

(2) Αντικείµενο της ΕΤΣΥ δεν αποτελούν µη τεχνικοί συµβατικοί όροι και συγκεκριµένα τα ακόλουθα: 
# Περιεχόµενο Τεύχος 
1 2 3 

1 Γενικοί και Ειδικοί Συµβατικοί  Όροι  ΓΣΥ, ΕΣΥ 
2 ∆ικαιώµατα, Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Εργοδότη ΓΣΥ, ΕΣΥ 
3 ∆ικαιώµατα, Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Επιβλέποντα ΓΣΥ, ΕΣΥ 
4 ∆ικαιώµατα, Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου ΓΣΥ, ΕΣΥ 
5 Γενικοί Όροι για τις εργασίες κατασκευής ΓΤΣΥ 

2. Περιεχόµενο, Ύφος, ∆οµή 

2.1 Περιεχόµενο 

2.1.1 Γενικά 
(1) Τα αναγραφόµενα στην ΕΤΣΥ αποτελούν συµπλήρωµα των κατασκευαστικών σχεδίων και των υπόλοιπων 

Συµβατικών Τευχών. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να επαναλαµβάνουν τις πληροφορίες που περιέχονται ήδη 
στα κατασκευαστικά σχέδια και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη.   Ειδικότερα: 
i. Με την επανάληψη πληροφοριών µεταξύ διαφορετικών τευχών -αν δεν χρησιµοποιούνται ακριβώς οι 

ίδιες εκφράσεις- υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθεί σύγχυση, ενώ όταν γίνεται χρήση των ίδιων εκ-
φράσεων, η επανάληψη της ίδιας πληροφορίας αποτελεί πλεονασµό.  

ii. Επιπλέον, η εκάστοτε τροποποίηση µιας πληροφορίας, εφόσον αυτή επαναλαµβάνεται, πρέπει να γί-
νεται σε κάθε σηµείο που η υπόψη πληροφορία εµφανίζεται και σε κάθε διαφορετικό τεύχος.  Εκτός 
από το επίπονο και χρονοβόρο αυτού του εγχειρήµατος, εγκυµονεί και τον κίνδυνο της παράλειψης 
µιας ή περισσότερων από τις απαιτούµενες τροποποιήσεις, µε αποτέλεσµα να εισάγονται ασυµφωνί-
ες µεταξύ των τευχών.  Εποµένως στην ΕΤΣΥ θα αναφέρονται µόνο όσα στοιχεία συµπληρώνουν ή 
έρχονται σε αντιδιαστολή µε τη ΓΤΣΥ. Για τα υπόλοιπα στοιχεία θα γίνεται αναφορά στη συγκεκριµένη 
παράγραφο ή εδάφιο της ΓΤΣΥ.  

iii. Στοιχεία που περιγράφονται αποτελεσµατικότερα στην ΕΤΣΥ δεν απεικονίζονται το ίδιο αποτελεσµα-
τικά στα σχέδια και το αντίστροφο. Π.χ., είναι περιττό να αναγράφονται στην ΕΤΣΥ οι θέσεις τοποθέ-
τησης όλων των υλικών, εφόσον αυτές απεικονίζονται σαφώς στα κατασκευαστικά σχέδια. Ελλοχεύει 
ο κίνδυνος να τροποποιηθεί κάποιο δεδοµένο στα σχέδια και η τροποποίηση αυτή να µην ενηµερω-
θεί ποτέ στην ΕΤΣΥ, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία αντιφάσεων.  Με δεδοµένο µάλιστα ότι η ΕΤΣΥ 
υπερισχύει συνήθως συµβατικά των σχεδίων της µελέτης, η αντίφαση αυτή µπορεί να δηµιουργήσει 
ανεπιθύµητες επιπλοκές. 

iv. Στα σηµεία που τα αναγραφόµενα στην ΕΤΣΥ αντιβαίνουν µε τα αναγραφόµενα στη ΓΤΣΥ, υπερισχύ-
ει η ΕΤΣΥ. 

(2) Τα βασικά σηµεία διαφοροποίησης της ΕΤΣΥ από τη ΓΤΣΥ είναι τα ακόλουθα:  
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- αναγραφή των συγκεκριµένων υλικών, εξοπλισµού και εξαρτηµάτων που τυχόν χρησιµοποιούνται 
στο υπόψη έργο, καθώς και των σχετικών προτύπων και προδιαγραφών, εφόσον αυτά δεν περιλαµ-
βάνονται ήδη στη ΓΤΣΥ, 

- εξειδίκευση του τρόπου κατασκευής, εφόσον απαιτείται,  
- ειδικές οδηγίες προς τον Ανάδοχο, 
- ειδικές µέθοδοι ελέγχου και απαιτήσεις ποιότητας, εφόσον υπάρχουν, 
- τυχόν εναλλακτικές επιλογές (π.χ. υλικών ή µεθόδων κατασκευής), εφόσον υπάρχουν, 
- διαφοροποίηση στις περιλαµβανόµενες δαπάνες µιας εργασίας ανάλογα µε τη σηµαντικότητα κάθε 

δαπάνης για το συγκεκριµένο έργο, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, 
- κατ’ αναλογία µε το προηγούµενο σηµείο, διαφοροποίηση στον τρόπο επιµέτρησης και πληρωµής µιας 

εργασίας, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, 
- ειδικότερες υποχρεώσεις, ευθύνες και δικαιώµατα κάθε συµβαλλόµενης πλευράς σχετικά µε το τεχνικό 

αντικείµενο του έργου. 
(3) Όλοι οι όροι θα πρέπει να ορίζονται και, ειδικά, κάθε όρος που είναι µέρος των απαιτούµενων εργασιών 

ευθύνης του Αναδόχου, καθώς και εκείνοι που επηρεάζουν την ποιότητα των εργασιών ή τη µέτρηση αυτής, 
ώστε ο Ανάδοχος να µην αναµένει να λάβει επιπλέον οδηγίες και να αποφεύγεται η υπερτιµολόγηση από 
φόβο «κρυµµένων» εργασιών. 

(4) Υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά συστήµατα σύνταξης Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων:  
i. Τεχνικές Συγγραφές Μεθοδολογίας: ορίζουν και επεξηγούν τις µεθόδους εργασιών ή τις διαδικασίες 

που πρέπει να εφαρµόζονται για την εκτέλεση κάθε εργασίας που περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις 
της σύµβασης. Οι τεχνικές συγγραφές µεθοδολογίας συχνά περιλαµβάνουν κάποια µέτρα ελέγχου 
και οδηγίες για την εργασία σύµφωνα µε τις απόψεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Τυπικό παρά-
δειγµα αποτελεί η περιγραφή του τρόπου δόµησης µιας τοιχοποιίας, όπου περιγράφεται η χρήση των 
πλίνθων και του κονιάµατος, οι αναλογίες του κονιάµατος, οι περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την α-
νέγερση, ο τρόπος δόµησης, η αρµολόγηση κτλ. Κατά αυτόν τον τρόπο ελέγχεται κάθε στάδιο της ερ-
γασίας. 

ii. Τεχνικές Συγγραφές ∆ιασφάλισης / Ελέγχου Ποιότητας / Τελικού Προϊόντος: ελαχιστοποιούν τη συ-
νταγολόγηση των µεθόδων, των αναλογιών των υλικών και του εξοπλισµού των εργασιών. Η επικέ-
ντρωση γίνεται στις ευθύνες του ποιοτικού ελέγχου και στη µέτρηση των παραµέτρων των επιµέρους 
υλικών και του τελικού προϊόντος, που επηρεάζουν τις επιδόσεις. Π.χ. περιγραφή εργασίας χρωµατι-
σµού: 
- Το πάχος ξηρού υµένα χρώµατος θα είναι α µm, 
- Η χρωµατισµένη επιφάνεια δεν θα εµφανίζει σηµεία κροκοδείλωσης ή ρωγµών, 
- Η τελική επιφάνεια θα παρουσιάζει αντοχή στην απόσχιση, ώστε το χρώµα να µην ξεκολλά µε αυ-

τοκόλλητη ταινία, κτλ. 
(5) Ενδείκνυται η αναφορά σε προδιαγραφές και πρότυπα υλικών, τρόπων κατασκευής ή µεθόδων δοκιµών, 

όπου αυτά υπάρχουν, δίνοντας όµως προσοχή στο γεγονός ότι πολλά πρότυπα αναφέρονται σε οριακές τι-
µές ή σε διαβαθµίσεις. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται σαφής αναφορά στην επιθυµητή διαβάθµιση και 
προσδιορισµός των επιπλέον απαιτούµενων ιδιοτήτων. Είναι δυνατόν να γίνεται χρήση εµπορικών επωνυ-
µιών συνοδευόµενων από τη φράση «ή ισοδύναµων και εγκεκριµένων από την Υπηρεσία». Για να αποφεύ-
γονται παρερµηνείες της φράσης αυτής, θα αναφέρεται επίσης το επιθυµητό αποτέλεσµα ή το σχετικό πρό-
τυπο ποιότητας / συµµόρφωσης ή θα προστίθεται κατάλογος µε τα ισοδύναµα εναλλακτικά υλικά, εφόσον 
είναι διαθέσιµος. 

(6) Η Υπηρεσία διασφαλίζει την υποβολή από τον Ανάδοχο των σχετικών πρόσθετων προτύπων και προδια-
γραφών που αναφέρονται στην ΕΤΣΥ, ώστε να υπάρχει πάντοτε ένα αντίγραφο στο εργοτάξιο για τη διευ-
κόλυνση των σχετικών ελέγχων. 

(7) Οι παράµετροι που εξετάζονται προκειµένου ένα υλικό ή ένας τρόπος κατασκευής να χαρακτηρίζονται ως 
άξια να συµπεριληφθούν στην ΕΤΣΥ είναι -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- οι ακόλουθες: 
- συµµόρφωση µε απαιτήσεις που διαφοροποιούνται από αυτές που περιγράφονται στη ΓΤΣΥ  
- ειδική λειτουργία 
- ειδική αισθητική 
- ειδική αντοχή στη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες 
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- συµβατότητα µε υλικά ή συνθήκες που διαφοροποιήθηκαν σε άλλα σηµεία στην ΕΤΣΥ 
- ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις 
- ειδικές απαιτήσεις συντήρησης 

(8) Στην ΕΤΣΥ γενικά δεν δίνονται επεξηγήσεις ή αιτιολογήσεις των απαιτήσεων ή των διαδικασιών που περι-
γράφονται. Επεξηγήσεις και αιτιολογήσεις για ενέργειες που διενεργούνται από την Υπηρεσία περιλαµβάνο-
νται σε εγχειρίδια διοίκησης και κατασκευής έργων µόνο για χρήση από την Υπηρεσία.  

(9) Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται από την Υπηρεσία για τη διοίκηση της σύµβασης, την παρακολούθηση 
της κατασκευής, τον προγραµµατισµό των εργασιών, και τη δειγµατοληψία και κάθε δοκιµή συµµόρφωσης 
µε τις απαιτήσεις της σύµβασης, θα πρέπει να είναι συµβατές µε τις ΤΣΥ. Εφόσον µια χρησιµοποιούµενη 
διαδικασία αντιβαίνει στις ΤΣΥ, θα γίνεται αλλαγή είτε στις διαδικασίες είτε στις ΤΣΥ, ώστε να αποτρέπεται η 
ασυµφωνία. 

2.1.2 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
(1) Κάποιες φορές απαιτείται αναθεώρηση των διαδικασιών επιµέτρησης και πληρωµής που έχουν ήδη περι-

γραφεί στη ΓΤΣΥ. Περιγράφονται οι επιµετρούµενες ποσότητες καθώς και η µέθοδος πληρωµής είτε η επι-
µέτρηση γίνεται κατά τη διάρκεια της κατασκευής / επεξεργασίας είτε µετά.  

(2) Εάν οποιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών φέρει επιπλέον ευθύνες για ένα κονδύλιο µετά την επιµέτρη-
ση και πληρωµή, τότε η φύση και η έκταση αυτής της ευθύνης θα προβλέπονται στην ΕΤΣΥ. 

(3) Περιγράφεται επίσης ευκρινώς τυχόν απαιτούµενη συγκεκριµένη αλληλουχία επιµετρήσεων και σχετικών 
εγκρίσεων. 

(4) Περιγράφεται επίσης µε σαφήνεια η ευθύνη που αφορά στην αποξήλωση µη αποδεκτής εργασίας ή στην 
αποµείωση της τιµής πληρωµής της. Οι συνέπειες της µη αποδεκτής εργασίας, λόγω της οποίας επόµενη 
εργασία θα διαταράσσεται ή θα αποξηλώνεται, πρέπει επίσης να ορίζονται. 

2.2 Ύφος 
(1) Οι γενικές απαιτήσεις σχετικά µε το ύφος του κειµένου συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία: 

- Ευκρίνεια, σαφήνεια και περιεκτικότητα: ∆ίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες σχετικές πληροφορίες 
για κάθε στοιχείο, ώστε να µην µένουν κενά για παρερµηνείες. 

- Συντοµία και απλότητα διατύπωσης, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό. 
- Χρήση δόκιµων λέξεων, φράσεων και τεχνικής ορολογίας. 

(2) Η ορολογία που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι όµοια στα κατασκευαστικά σχέδια, στα υπόλοιπα Συµβατι-
κά Τεύχη και στην ΕΤΣΥ, ώστε να αποφεύγονται οι συγχύσεις όρων. 

2.3 ∆οµή 
(1) Συνιστάται η δοµή κάθε ενότητας της ΕΤΣΥ να είναι γενικά όµοια µε τη δοµή της ΓΤΣΥ. Ειδικότερα περιλαµ-

βάνονται τα ακόλουθα, εφόσον διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα περιεχόµενα της ΓΤΣΥ (ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά): 
i. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

- περιγραφή των επιµέρους εργασιών που συνθέτουν τη συνολική εργασία 
- περιγραφή σχετικών εργασιών που προδιαγράφονται σε άλλα κεφάλαια 
- ορισµοί  

ii. Υλικά 
- ποιότητα και τύπος χρησιµοποιούµενων υλικών 
- προδιαγραφές – πιστοποίηση 
- δειγµατοληψία 
- εγκεκριµένοι προµηθευτές / κατασκευαστές 
- εναλλακτικές επιλογές 

iii. Εκτέλεση Εργασιών 
- υποβολές 
- µεταφορά και αποθήκευση 
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- προετοιµασία – κατάσταση εργοταξίου 
- εξοπλισµός 
- απαιτήσεις κατασκευής 
- δείγµατα κατασκευής 
- κατασκευή / ανέγερση / εγκατάσταση / ενσωµάτωση υλικών 
- ανοχές 
- ανάµιξη υλικών 
- επιθεώρηση / έλεγχος 
- προστασία 
- καθαρισµός 

iv. Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
- δαπάνες που υπεισέρχονται σε κάθε εργασία 
- διευκρινίζεται, αν κάποια δαπάνη δεν περιλαµβάνεται στη συγκεκριµένη εργασία, αλλά υπάγεται 

σε άλλο κεφάλαιο.  
v. Επιµέτρηση: Αναφέρεται η µονάδα και ο τρόπος επιµέτρησης της τελειωµένης εργασίας. 
vi. Πληρωµή: Περιγράφεται ο τρόπος πληρωµής για όλες τις επιµέρους εργασίες που συνθέτουν τη συ-

νολική εργασία. 
(2) Με σκοπό την υπενθύµιση στον Ανάδοχο της ύπαρξης των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών που είναι αλ-

ληλένδετα µε την ΕΤΣΥ, ενδείκνυται να γράφεται στην αρχή κάθε ενότητας ότι «οι εργασίες του παρόντος θα 
ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέ-
δια». 

(3) Οι µέθοδοι κατασκευής που προτείνονται στο κεφάλαιο «Εκτέλεση Εργασιών» θα περιέχουν όλες τις σχετι-
κές λεπτοµέρειες και θα συµπληρώνουν ή/και ακόµα θα αναιρούν αντίστοιχα άρθρα της ΓΤΣΥ, εφόσον αυτά 
δεν είναι εφαρµόσιµα στο έργο. 

(4) Είναι δυνατόν κάποιες από τις παραγράφους (π.χ. τα «Υλικά» ή η «Εκτέλεση Εργασιών») να µην απαιτείται, 
διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη διαφοροποίηση από τη ΓΤΣΥ. Για λόγους οµοιοµορφίας και για τη διατήρηση 
της συνέχειας του κειµένου, συνιστάται η υπόψη παράγραφος να µην παραλείπεται τελείως αλλά να συ-
µπληρώνεται µε τη φράση «Κενό». 

3. Αναθεωρήσεις 
(1) Η διαδικασία αναθεώρησης των ΕΤΣΥ από έργο σε έργο θα είναι συνεχής, ώστε να λαµβάνονται υπόψη 

επιπτώσεις από νέους όρους και διαδικασίες, νέα υλικά και τρόπους κατασκευής. 
(2) Η Υπηρεσία θα τηρεί ένα περιεκτικό σύστηµα αρχείων, ώστε να υπάρχει βάση αναφοράς για τη σύνταξη και 

την ανανέωση των ΕΤΣΥ ανά οµάδα παρόµοιων έργων. Το αντικείµενο και η ηµεροµηνία της αναθεώρησης 
θα σηµειώνονται, ώστε να επισηµαίνονται οι αλλαγές στο χρήστη. 

(3) Οι αναθεωρηµένες ΕΤΣΥ είτε θα αρχειοθετούνται κατά αντικείµενο, είτε θα αναθεωρούνται ως ειδικοί ή συ-
µπληρωµατικοί όροι και θα διατηρούνται σε ένα κύριο αρχείο. 

(4) Θα τηρείται επίσης από την Υπηρεσία αρχείο µε τη σχετική νοµοθεσία (π.χ. κανονισµοί, διατάξεις για την 
υλοποίηση των έργων). Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην εκκαθάριση και την ενηµέρωση των αρχείων αυ-
τών. 

4. Παράδειγµα 
Στο άρθρο 122 «Χωµατουργικές Εργασίες – Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων» της ΓΤΣΥ γίνεται αναφορά 
στις αντλήσεις (παρ. 122.3.4 «Έλεγχοι Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων») και στις ξυλοζεύξεις (παρ. 122.3.6, 
122.3.7), που θεωρούνται δύσκολα προµετρήσιµες και επιµετρήσιµες επιµέρους εργασίες των εκσκαφών και, για 
το λόγο αυτόν, το κόστος τους περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή των εκσκαφών. Στις περιπτώσεις που οι αντλή-
σεις και  οι ξυλοζεύξεις εκτιµάται ότι αποτελούν σηµαντικό κοστολογικό παράγοντα των εκσκαφών, συνιστάται αυ-
τές να επιµετρούνται και να πληρώνονται χωριστά. Για το λόγο αυτό, συντάσσονται τα άρθρα 122Α και 122Β και 
εντάσσονται στην ΕΤΣΥ (βλ. κατωτέρω), τα περιεχόµενα των οποίων συµπληρώνουν και αντιδιαστέλλουν τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 122 της ΓΤΣΥ, ως προς τα επίµαχα σηµεία.  
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5. Ενδεικτικά έντυπα εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιµών 
Εφόσον είναι επιθυµητή από την Υπηρεσία η τυποποίηση της τεκµηρίωσης των εργαστηριακών δοκιµών που θα 
εκτελεστούν στα πλαίσια ενός έργου, συνιστάται η προσάρτηση µέρους ή όλου του σχετικού τεύχους στην ΕΤΣΥ.  
Το υπόψη τεύχος υπάρχει στον οδηγό Ποιοτικών Ελέγχων Κατασκευών, µέρος Γ, τµήµα 6 (κωδικός τεύχους ΠΕ-Γ-
6). 
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122Α. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
122Α.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Το παρόν άρθρο αφορά στις αντλήσεις υπογείων υδάτων από σκάµµατα κατασκευής αγωγών, ορύγµατα κατα-
σκευής φρεατίων κτλ.  Οι εργασίες του παρόντος άρθρου θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπό-
λοιπα Συµβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέδια. 
Η σχετική παράγραφος της ΓΤΣΥ 122.3.4 «Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων» συµπληρώνεται µε τα 
αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους. Όπου υπάρχει ασυµφωνία, ισχύει η παρούσα ΕΤΣΥ. 

122Α.2 Υλικά 
Κενό 

122Α.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Εφόσον οι προς άντληση ποσότητες υπογείων υδάτων είναι σηµαντικές, θα ανορυχθούν φρέατα στα χαµηλότερα 
σηµεία της χάραξης των αγωγών, πλησίον αλλά εκτός των σκαµµάτων. Στα φρέατα αυτά θα καταλήγουν τα προς 
αποχέτευση υπόγεια ύδατα των σκαµµάτων. 
Ο πυθµένας των φρεάτων θα είναι κατά 60 cm χαµηλότερα από την κατωτάτη στάθµη των σκαµµάτων των αγω-
γών. 
Στο φρέαρ θα εγκατασταθεί κατάλληλο αντλητικό συγκρότηµα, του οποίου η παροχή και το µανοµετρικό ύψος θα 
συµφωνείται από κοινού µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας, (µε βάση τις καµπύλες λειτουργίας ή/και επί 
τόπου δοκιµές), που θα διατηρείται σε λειτουργία όσο χρόνο απαιτείται για την κατασκευή του έργου «εν ξηρώ». 
Μετά το τέλος της εργασίας το φρέαρ θα επιχωθεί επιµελώς µε εγκεκριµένα υλικά. 
Οι αντλήσεις θα βεβαιώνονται ως «αφανείς εργασίες» από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της 
πραγµατοποίησής τους. ∆εν γίνονται δεκτές για επιµέτρηση αντλήσεις, η πραγµατοποίηση των οποίων δεν είχε 
εγκαίρως βεβαιωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

122Α.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Τα αναγραφόµενα σχετικά µε τις αντλήσεις υπογείων υδάτων στην αντίστοιχη παράγραφο 122.4 της ΓΤΣΥ συ-
µπληρώνονται µε τα ακόλουθα εδάφια. 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού, εργασία, καύσιµα και όποια άλλα υλικά απαιτού-
νται για την αποτελεσµατική, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη, εκτέλεση των εργασιών άντλη-
σης υπογείων υδάτων. 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 
• την ανόρυξη φρεάτων, διαρρυθµίσεων εκσκαφών για την προς τα φρέατα καθοδήγηση των υπογείων υδά-

των, κτλ. 
• τη µεταφορά επί τόπου, χρήση, φθορά και αποκοµιδή του απαιτούµενου εξοπλισµού (αντλητικών συγκρο-

τηµάτων, σωληνώσεων, κτλ.) 
• τα καύσιµα ή την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται, 
• τη συντήρηση, λιπαντικά, κτλ. του απαιτούµενου εξοπλισµού, 
• την εργασία που απαιτείται, περιλαµβανοµένης υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις γιορτές και 

αργίες. 

122Α.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 122.5 της ΓΤΣΥ σχετικά µε τις αντλήσεις υπογείων υδάτων συµπληρώνονται 
µε τα ακόλουθα εδάφια. 
Οι αντλήσεις υπογείων υδάτων θα επιµετρούνται και θα πληρώνονται µόνον εφόσον το βάθος του νερού από τον 
πυθµένα του ορύγµατος, µετά από µία άντληση το 24ωρο, υπερβαίνει τα 30 cm. 
Οι αντλήσεις επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα αντληθέντος υπόγειου ύδατος, που προκύπτει από την παροχή του 
αντλητικού συγκροτήµατος και τις πραγµατικές ώρες λειτουργίας του.  Για τούτο µε µέριµνα του Αναδόχου θα τη-
ρείται πρωτόκολλο µε τα στοιχεία των πραγµατικών ωρών λειτουργίας που θα προσυπογράφει ο Επιβλέπων, το 
οποίο θα χρησιµοποιείται για τη σύνταξη των επιµετρήσεων. 
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Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση τον κατά τα ανωτέρω επιµετρούµενο αριθµό κυβικών µέτρων αντλούµενου υπό-
γειου ύδατος επί την αντίστοιχη τιµή µονάδος του Τιµολογίου.
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122Β. ΞΥΛΟΖΕΥΞΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 

122Β.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Περιλαµβάνεται η εκτέλεση ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων των παρειών των ορυγµάτων για την τοποθέτηση αγωγών 
ή την κατασκευή τεχνικών έργων στις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος καταπτώσεων ή καταρρεύσεων των πα-
ρειών του ορύγµατος.  Οι εργασίες του παρόντος θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα 
Συµβατικά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέδια. 
Οι σχετικές παράγραφοι της ΓΤΣΥ 122.3.6 «Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες)» και 122.3.7 «Ξυλοζεύξεις 
µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες)» συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγρά-
φους. Όπου υπάρχει ασυµφωνία, ισχύει η παρούσα ΕΤΣΥ. 

122Β.2 Υλικά 
Ξυλεία και λοιπά υλικά κατάλληλης ποιότητας για το σκοπό που θα χρησιµοποιηθούν, τα οποία θα παραµείνουν 
στην κυριότητα του Αναδόχου. 

122Β.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Οι ξυλοζεύξεις θα βεβαιώνονται ως «αφανείς εργασίες» από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της 
πραγµατοποίησής τους. ∆εν γίνονται δεκτές για επιµέτρηση ξυλοζεύξεις, η πραγµατοποίηση των οποίων δεν είχε 
εγκαίρως βεβαιωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

122Β.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Τα αναγραφόµενα σχετικά µε τις ξυλοζεύξεις στην αντίστοιχη παράγραφο 122.4 της ΓΤΣΥ συµπληρώνονται µε το 
ακόλουθο εδάφιο. 
Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την παροχή όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, 
εφοδίων, υλικών και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των αντιστηρίξεων. Στις υποχρεώσεις του Ανα-
δόχου περιλαµβάνεται η διάθεση της απαιτούµενης ξυλείας και των άλλων υλικών (όπως σύνδεσµοι, ήλοι κτλ.), η 
κατασκευή των ξυλοζεύξεων σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις εντολές της Υπηρεσίας καθώς και η 
αποσύνδεση και αποµάκρυνση για επαναχρησιµοποίηση των υλικών των ξυλοζεύξεων µετά το τέλος των εργα-
σιών. 

122Β.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 122.5 της ΓΤΣΥ συµπληρώνονται µε τα ακόλουθα εδάφια. 
Η επιµέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα της σε επαφή µε τις παρειές του 
σκάµµατος επιφάνειας της ξυλείας. Για τούτο µε µέριµνα του Αναδόχου θα τηρείται πρωτόκολλο µε τα στοιχεία των 
εργασιών που θα προσυπογράφει ο Επιβλέπων, το οποίο θα χρησιµοποιείται για τη σύνταξη των επιµετρήσεων. 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε βάση την επιφάνεια που επιµετράται επί την τιµή του Τιµολογίου για «α-
ντιστήριξη παρειών σκάµµατος µε ξυλοζεύγµατα».  
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