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ΤΝΟΠΣΙΚΗ  ΣΕΥΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 
 
 

1.  Ανηικείμενο Εργολαβίας. 
 
 Με ηελ εξγνιαβία "Καηαζθεπή αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο αλαηνιηθήο εηζόδνπ 
Λακίαο" πξνβιέπεηαη, θπξίσο, λα θαηαζθεπαζηεί ν αγσγόο νκβξίσλ ηεο νδνύ ηπιίδαο, 
ζηε Λακία ζην ηκήκα ηεο πνπ πιεκκπξίδεη θαηά ηελ δηάξθεηα βξνρόπησζεο.. 
Δηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ν αγσγόο νκβξίσλ ζην ηκήκα ηνπ δξόκνπ από 
ηνλ νηθηζκό Μεγάιεο Βξύζεο κέρξη ηνλ νηθηζκό ηεο Νέαο Μαγλεζίαο όπνπ παξαηεξνύληαη 
ηα πιεκκπξηθά θαηλόκελα. 
Σαπηόρξνλα θαη σο ζπλνδά έξγα ζα θαηαζθεπαζηνύλ - αληηθαηαζηαζνύλ ηκήκαηα αγσγώλ 
αθαζάξησλ θαη ύδξεπζεο ώζηε λα απνθεπρζεί ε κειινληηθή επαλεθζθαθή ηνπ 
νδνζηξώκαηνο ζην ηκήκα απηό ηνπ δξόκνπ. 
Σέινο κε ηελ εξγνιαβία πξνβιέπεηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζύκθσλα κε 
πθηζηάκελε εγθεθξηκέλε κειέηε. 
 Γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ζηα ξείζξα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ώζηε ηα βξόρηλα λεξά λα 
νδεγνύληαη ζηνλ αγσγό νκβξίσλ θαζώο θαη ε θαηαζθεπή θξεαηίσλ επίζθεςεο, ζπκβνιήο, 
αιιαγήο θιίζεο θαη αιιαγήο θαηεύζπλζεο, ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο. 
 Η θαηαζθεπή ησλ αγσγώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα 
ζρέδηα θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο «ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΤΓΑΣΩΝ ΠΟΛΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ 
ΤΝΟΙΚΙΜΟΤ ΚΑΛΤΒΙΩΝ - ΜΔΛΔΣΗ ΑΡ. 15 - ΔΡΓΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΔΓ. ΒΡΤΗ 
ΚΑΙ ΡΟΓΙΣΑ» ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. κε ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 
 Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ηα ζρέδηα θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο «ΜΔΛΔΣΗ 
ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΓΟΤ ΤΝΓΔΗ ΠΟΛΗ ΛΑΜΙΑ ΜΔ ΣΟΝ 
ΝΔΟ ΚΟΜΒΟ Δ.Ο.» ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ κε ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 
 
 

2.  Έρεσνες και ζσμπληρωμαηικές εργαζίες  
 
 Γηα ηελ κειέηε ησλ αγσγώλ ζε ζηάδην νξηζηηθήο κειέηεο έγηλαλ νη απαξαίηεηεο 
γεσινγηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο (θαηά κήθνο ηνκέο θαη ηαρπκεηξηθή απνηύπσζε). Η 
αθξίβεηα όισλ ησλ ζπγθεληξσζέλησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε ζρεηηθά κε 
ηα πθηζηάκελα δίθηπα πξέπεη λα ειεγρζεί κε επί ηόπνπ κεηξήζεηο θαη πξέπεη λα γίλνπλ 
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εξεπλεηηθέο ηνκέο από ηνλ αλάδνρν κε ηηο νπνίεο ζα εμαθξηβσζεί ε πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο, 
ώζηε λα πξνγξακκαηηζζνύλ έγθαηξα ε κέζνδνο θαηαζθεπήο ή ηα κέηξα πνπ ρξεηάδνληαη. 
 Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πην πάλσ έξεπλαο ζα ζπληαρζεί, όπνπ ρξεηάδεηαη, κειέηε 
εθαξκνγήο από ηνλ αλάδνρν κε δαπάλε ηνπ, ζύκθσλα κε ζρεηηθή εληνιή πνπ ζα δνζεί 
από ηε Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 
 
 

3.  Σετνικά ταρακηηριζηικά ηων αγωγών ακαθάρηων 
 
3α. Υάξαμε ησλ αγσγώλ. 
 Η ράξαμε ησλ αγσγώλ αθαζάξησλ θαίλεηαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία ηεο εγθεθξηκέλεο 
κειέηεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. θαη θαιύπηεη ηελ πεξηνρή πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ. 
3β. Τιηθό – δηαηνκέο αγσγώλ αθαζάξησλ. 
 Σν πιηθό θαηαζθεπήο ησλ αγσγώλ αθαζάξησλ είλαη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζεηξάο 41 
από P.V.C.  
 Οη δηάκεηξνη ησλ αγσγώλ είλαη Φ.200 ριζ., Φ.250 ριζ., Φ.315 ριζ. θαη Φ.315 ριο. 
 Η έδξαζε - επίρσζε (κέρξη 30 cm) ησλ αγσγώλ πξνβιέπεηαη ηύπνπ Γ-1 δειαδή κε 
άκκν πιήξσο θνξεζκέλε όπσο θαίλεηαη ζηηο κεθνηνκέο θαη ζηα ζρέδηα ηππηθώλ δηαηνκώλ 
αγσγώλ αθαζάξησλ. 
 Οη θιίζεηο ησλ αγσγώλ αθαζάξησλ είλαη δηάθνξεο θαη θαίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 
κεθνηνκέο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ.  

 

 

4.  Σετνικά ταρακηηριζηικά ηων αγωγών ομβρίων 
 
4α. Υάξαμε ησλ αγσγώλ. 
 Η ράξαμε ησλ αγσγώλ νκβξίσλ θαίλεηαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία ηεο εγθεθξηκέλεο 
κειέηεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. θαη θαιύπηεη ηελ πεξηνρή πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ. 
4β. Τιηθό δηαηνκέο αγσγώλ νκβξίσλ. 
 Οη δηαηνκέο ησλ αγσγώλ είλαη από Φ.400 ριζ. έσο. θαη Φ.1000 ριζ. 
Οη θιίζεηο θαζώο θαη ηα βάζε εθζθαθήο θαίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο κεθνηνκέο ηεο 
εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 
 Οη ζσιήλεο κε ηηο νπνίεο ζα θαηαζθεπαζηνύλ νη αγσγνί είλαη ηζηκεληνζσιήλεο 
νκβξίσλ κε θώδσλα .100 (ΦΔΚ 253/24-4-84 - ΔΛΟΣ ΔΝ 1916). 
 Η έδξαζε - εκηεγθηβσηηζκόο ησλ αγσγώλ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ηύπνπ 1 δειαδή κε 
ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, όπσο θαίλεηαη ζηηο κεθνηνκέο θαη ζηα ζρέδηα ηππηθώλ δηαηνκώλ 
αγσγώλ νκβξίσλ. 
 
 

5.  Σετνικά ταρακηηριζηικά ηων αγωγών ύδρεσζης. 
 
5α. Υάξαμε ησλ αγσγώλ. 
 Η ράξαμε ησλ αγσγώλ ύδξεπζεο θαίλεηαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία ηεο εγθεθξηκέλεο 
κειέηεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Λ. θαη θαιύπηεη ηελ πεξηνρή πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ. 
5β. Τιηθό – δηαηνκέο αγσγώλ ύδξεπζεο. 
 Σν πιηθό θαηαζθεπήο ησλ αγσγώλ ύδξεπζεο πξνβιέπεηαη λα είλαη πιαζηηθνί 
ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 3

εο
 γελεάο (ύδξεπζεο). 

 Οη δηάκεηξνη ησλ αγσγώλ είλαη από Φ.90 ριζ. έσο. θαη Φ.200ριζ. 
 Η έδξαζε θαη ν εγθηβσηηζκόο ησλ αγσγώλ ύδξεπζεο πξνβιέπεηαη λα γίλεη κε άκκν 
πιήξσο θνξεζκέλε (100 % πνζνζηό πγξαζίαο). 
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 Σα βάζε ηνπνζέηεζεο ησλ αγσγώλ ύδξεπζεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ δηάκεηξν 
από 1,00 m. κέρξη 1,20 m. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ εηδηθά ηεκάρηα επίζεο από ΡΔ εθηόο ησλ 
πεξηπηώζεσλ ζύλδεζεο κε πθηζηάκελα δίθηπα, όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ρπηνζηδεξά 
εηδηθά ηεκάρηα. Οη δηθιείδεο είλαη ηύπνπ ζύξηνπ ειαζηηθήο έκθξαμεο. 
 
 

6.  Σετνικά έργα ζηοσς αγωγούς ακαθάρηων 
 
 Θα θαηαζθεπαζηνύλ θξεάηηα επίζθεςεο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ζηηο ζέζεηο πνπ 
πξνβιέπεη ε κειέηε (ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ 
ΤΓΑΣΩΝ ΠΟΛΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΝΟΙΚΙΜΟΤ ΚΑΛΤΒΙΩΝ - ΜΔΛΔΣΗ ΑΡ. 15 - ΔΡΓΑ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΔΓ. ΒΡΤΗ ΚΑΙ ΡΟΓΙΣΑ). 
 Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηνύλ νη ζπλδέζεηο παξνρώλ θαη ηα θξεάηηα πεδνδξνκίσλ 
από ηνλ αγσγό αθαζάξησλ κέρξη ηα όξηα ησλ ηδηνθηεζηώλ θαη νη ζέζεηο ηνπο ζα 
εμαζθαιηζηνύλ νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Όιεο νη 
πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη πνπ θαηαιήγνπλ ζε πθηζηάκελνπο αγσγνύο 
ζα αλεπξεζνύλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ ζε όιν ην κήθνο ηνπο από ην όξην ηεο 
ξπκνηνκηθήο γξακκήο κέρξη ηνπο αγσγνύο αθαζάξησλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ. 
 
 

7.  Σετνικά έργα ζηοσς αγωγούς ομβρίων. 
 
 Θα θαηαζθεπαζηνύλ : 
 1) Φξεάηηα επίζθεςεο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ε 
κειέηε (ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΤΓΑΣΩΝ 
ΠΟΛΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΝΟΙΚΙΜΟΤ ΚΑΛΤΒΙΩΝ - ΜΔΛΔΣΗ ΑΡ. 15 - ΔΡΓΑ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΔΓ. ΒΡΤΗ ΚΑΙ ΡΟΓΙΣΑ). 
 2) Φξεάηηα δηαρσξηζκνύ ξνήο θαη ηερληθά ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο ίδηαο κειέηεο. 
 3) Φξεάηηα πδξνζπιινγήο ηύπνπ Τ1 θαη ηύπνπ Τ2 ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο ίδηαο 
κειέηεο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζύκθσλα κε ηηο νξηνγξακκέο ησλ κεθνηνκώλ 
ηεο νδνπνηίαο. 
 
 

8. Σετνικά έργα ζηοσς αγωγούς ύδρεσζης 
 
Θα θαηαζθεπαζηνύλ : 
 1) Φξεάηηα βαλώλ θαη δηαθιαδώζεσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ζηηο ζέζεηο πνπ 
πξνβιέπεη ε κειέηε: «Οξηζηηθή Μειέηε Δζσηεξηθνύ Γηθηύνπ Ύδξεπζεο πόιεο Λακίαο». 
 2) Γηαθιαδώζεηο θαη ζπλδέζεηο δηθιείδσλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο ίδηαο κειέηεο. 
 Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηνύλ νη ζπλδέζεηο παξνρώλ από ηνλ λέν αγσγό ύδξεπζεο 
κέρξη ηα όξηα ησλ ηδηνθηεζηώλ όπνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ θαη ηα θξεάηηα ησλ πδξνκέηξσλ. 
Όιεο νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζα αλεπξεζνύλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνύλ 
ζε όιν ην κήθνο ηνπο από ην όξην ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο κέρξη ηνπο λένπο αγσγνύο 
ύδξεπζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ. 
 
 

9. Αποκαηαζηάζεις οδοζηρωμάηων - έργα οδοποιίας. 
 
 Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ νκβξίσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ αγσγώλ ησλ 
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο (θπξίσο) αιιά θαη ιόγσ ηεο επηζθεπήο - αληηθαηάζηαζεο ησλ 
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ππόινηπσλ δηθηύσλ (ύδξεπζε - αθάζαξηα) ην νδόζηξσκα ζα έρεη ππνζηεί πνιύ ζνβαξέο 
δεκηέο. Έηζη πξνθξίζεθε ε ζπλνιηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζύκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε «ΜΔΛΔΣΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΓΟΤ 
ΤΝΓΔΗ ΠΟΛΗ ΛΑΜΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΝΔΟ ΚΟΜΒΟ Δ.Ο.» ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 
ώζηε κε ηελ θαηαζθεπή ησλ θξαζπεδόξεηζξσλ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπγθέληξσζε ησλ 
βξόρηλσλ λεξώλ ζηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο θαη λα ιεηηνπξγήζεη αληηπιεκκπξηθά ην 
δίθηπν νκβξίσλ 
 Η εγθεθξηκέλε κειέηε «ΜΔΛΔΣΗ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΓΟΤ 
ΤΝΓΔΗ ΠΟΛΗ ΛΑΜΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΝΔΟ ΚΟΜΒΟ Δ.Ο.» ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ 
πξνβιέπεη κηθξνηξνπνπνηήζεηο ηεο κεθνηνκήο ηνπ δξόκνπ, ελίζρπζε ηεο ππόβαζήο ηνπ 
θαη θαηαζθεπή θξαζπεδνξείζξσλ ακθίπιεπξα ζ’ όιν ην κήθνο ηεο επέκβαζεο. Σέινο 
πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή λεζίδσλ ζηνπο θόκβνπο ζπκβνιήο κε θάζεηνπο δξόκνπο. 
 
 

10.  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ – ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΥΟ. 
 
 α) Ο Δξγνιάβνο κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξεπλεηηθώλ ηνκώλ ή γεσηξήζεσλ θαη 
εξγαζηώλ όπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο παξνύζαο, ζα 
πξέπεη λα ζπλελλνεζεί κε ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο ησλ Οξγαληζκώλ ή Δηαηξεηώλ Κ.Ω. γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εκπνδίσλ θαηά κήθνο ησλ έξγσλ. 
 β) Δπεηδή ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζε δξόκν κεγάιεο 
θπθινθνξίαο επηβάιιεηαη ε ιήςε απζηεξώλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηελ πξόιεςε ηπρόλ 
αηπρεκάησλ ηόζν ζηνπο εξγαδόκελνπο όζν θαη ζηνπο δηεξρόκελνπο από ην ηκήκα ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (π.ρ. θαηάιιεια εκπόδηα γύξσ από ην εξγνηάμην πξνεηδνπνηεηηθά 
ζήκαηα ιεηηνπξγνύληα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θ.ιπ.) ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 
ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ, ησλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκ. Σάμεσο θαη ηεο 
Δπίβιεςεο. 
 Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ έξγσλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη, 
ζπλερώο θαη αδηάιεηπηα, ηκήκα ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηελ δηεξρόκελε θπθινθνξία. ε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο πνπ ζα απαηηεζεί πξόζθαηξε, ιίγσλ σξώλ, θαζνιηθή δηαθνπή ηεο 
θπθινθνξίαο, ζα εμαζθαιίδεηαη, πξνεγνπκέλσο, ε ύπαξμε θαη ρξήζε ελαιιαθηηθώλ 
δηαδξνκώλ θπθινθνξίαο κε θαηάιιειε θαη πιήξε ζήκαλζε ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη 
θπθινθνξηαθέο δπζρέξεηεο θαη γηα ηα δεκόζηα αιιά θαη γηα ηα ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο. 
Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηελ θπθινθνξία ζα ελεκεξώλεηαη πξώηα ην ηκήκα 
ηξνραίαο Λακίαο, ώζηε λα ιακβάλεηαη ε ζρεηηθή άδεηα. 
 Ο αλάδνρνο ππνρξεώλεηαη, ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε, κε ηελ 
απνπεξάησζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ λα απνθαζηζηά, έζησ θαη ηκεκαηηθά, ηα νδνζηξώκαηα, 
ώζηε λα δίλεηαη ζε επαλαθπθινθνξία ε νδόο ρσξίο όριεζε ησλ πεξηνίθσλ.  
 γ) Ο αλάδνρνο θαηά ηελ ζύληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ έρεη ιάβεη ππ’ όςε ηνπ όια ηα 
ππόγεηα εκπόδηα από πθηζηάκελα δίθηπα Ο.Κ.Ω. ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ πνπ είλαη πηζαλό 
λα επεξεάζνπλ ηνλ ρξνληθό πξνγξακκαηηζκό ηνπ έξγνπ. ε θακία πεξίπησζε ε ύπαξμε 
ησλ εκπνδίσλ απηώλ δελ ζηνηρεηνζεηεί ιόγν ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο 
πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ. 
 γ) Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηζρύνπλ νη 440 Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο όπσο 
εγθξίζεθαλ κε ηελ κε αξηζκό ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221Β/30-7-2012) 
Απόθαζε ηνπ Αλ. Τπνπξγνύ Αλ.Αλ.Τ.Μ.Γη. Γηα ηελ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ηζρύνπλ ηα 
αλαθεξόκελα ζην Σηκνιόγην ηεο Δξγνιαβίαο. 
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 ε ηκήκαηα ηνπ δξόκνπ όπνπ ζα εθηειεζηνύλ νη εξγαζίεο πηζαλόλ λα απαηηεζεί ε 
θαηαζθεπή ππόγεησλ δηθηύσλ άιισλ Ο.Κ.Ω. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα ππνρξεσζεί λα 
ζπλεξγαζηεί κε ηηο ππεξεζίεο ησλ παξαπάλσ Ο.Κ.Ω. γηα ηελ από θνηλνύ θαηαζθεπή ησλ 
δηθηύσλ ώζηε λα απνθεπρζεί κειινληηθή επαλεθζθαθή ηνπ νδνζηξώκαηνο. 
 Η πξνηεξαηόηεηα κε ηελ νπνία ζα εθηειεζζνύλ νη εξγαζίεο ζα δίλεηαη από ηελ 
Τπεξεζία, ζε ζρέζε θαη κε ηελ όριεζε πνπ ζα δεκηνπξγνύλ ηα έξγα, κε θξηηήξην ηελ 
απνθπγή ηαπηόρξνλνπ απνθιεηζκνύ από ηελ θπθινθνξία εθηεηακέλσλ πεξηνρώλ.  
 Δίλαη επίζεο δπλαηόλ λα εθηεινύληαη κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο εξγαζίεο 
ηαπηόρξνλα ζε πεξηζζόηεξεο από κία πεξηνρέο (κε ηνλ πεξηνξηζκό όζσλ αλαθέξζεθαλ 
πξνεγνύκελα), ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή αμίσζε ηνπ αλαδόρνπ γηα ην γεγνλόο 
απηό.  
 
            Λακία 12 - 12 - 2016 
              Ο  ζπληάμαο  
 
 
 
         ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ         Θεόδσξνο Υαδνύιεο 
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 Ο  Πξντζηάκελνο  Σ.Τ. 
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