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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
         Με το  παρών Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. προτίθεται να προβεί σε εργασίες 
σύνδεσης των παροχών του τριτεύοντος νέου δικτύου ύδρευσης με τους υπάρχοντες 
υδρομετρητές στα φρεάτια των υδρομετρητών καθώς και εργασίες σύνδεσης του υπάρχοντος 
δικτύου που επεκτείνεται στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές με το νέο δίκτυο της πόλης.  
Επίσης περιλαμβάνονται εργασίες προσαρμογής των παροχών εντός των φρεατίων στις 
περιπτώσεις στις οποίες οι παροχές βρίσκονται σε απόσταση από τα φρεάτια καθώς και 
αποκατάσταση των πεζοδρομίων όπου αυτό απαιτείται ή προκύψει από την εκτέλεση των 
εργασιών.  
 
 
Α. Για τις εργασίες σύνδεσης των υδρομετρητών:  
   
         Αρχικά θα γίνεται διερεύνηση και έλεγχος από αρμόδιο συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για τον 
τρόπο σύνδεσης των υδρομετρητών είτε πρόκειται για απλή σύνδεση (ένα υδρόμετρο) , είτε 
πρόκειται για πολλαπλή σύνδεση (υδρόμετρα συνδεδεμένα σε συλλέκτη) για την επιλογή του 
τρόπου σύνδεσης ,  του χώρου όπου θα τοποθετηθεί ο νέος συλλέκτης τον τρόπο στερέωσης , τη 
δυνατότητα αφαίρεσης ή απομόνωσης του παλαιού κλπ.    
        Θα γίνεται  αποσύνδεση του υδρομετρητή από το παλαιό δίκτυο και  αυτό θα ταπώνεται.   Θα 
αφαιρείται ο παλαιός συλλέκτης (ή θα  απομονώνεται) και κατόπιν θα γίνεται η εργασία σύνδεσης 
του υδρομετρητή με το νέο δίκτυο. Η συνδεσμολογία θα γίνεται από σωλήνες και μικρουλικά από 
πολυπροπυλένιο σταθερά συνδεδεμένα.  Για τη  σύνδεση των υδρομετρητών θα προσαρμόζεται 
στην υπάρχουσα παροχή από πολυαιθυλένιο ρακόρ μαστός  φ25 ή φ32 θα γίνεται  εγκατάσταση 
σωλήνα πολυπροπυλενίου , τοποθέτηση  συστολής για προσαρμογή  στην  κατάλληλη διατομή  
(1/2’’) , και  τοποθέτηση διακόπτη πριν από τη  σύνδεση του υδρομετρητή.  
        Στις περιπτώσεις όπου η υπάρχουσα παροχή απέχει από τη θέση των υδρομετρητών θα 
γίνεται επέκταση του δικτύου με σωλήνα πολυαιθυλενίου φ32. Θα γίνεται καθαίρεση της 
πλακόστωσης πλάτους 0,30 μ (μιας πλάκας) κατασκευή αυλακιού διατάσεων 0,20 χ 0,20 στην 
υπόβαση της πλακόστρωσης εγκατάσταση των παροχών και επαναφορά των πεζοδρομίων στην 
αρχική του κατάσταση με υλικά όμοια με τα προυπάρχοντα. 
        Για τα φρεάτια που δεν φέρουν ικανές διαστάσεις  θα εκτελεστούν εργασίες ανακατασκευής  
των φρεατίων έτσι ώστε αυτά να αποκτήσουν ελάχιστες ικανές διαστάσεις 40 χ 40 εκ. για να είναι 
δυνατή η σύνδεση των υδρομετρητών. Θα γίνεται καθαίρεση των παρειών (δύο πλευρές) του 
φρεατίου σε πάχος 0,20 μ για μήκος 0,40 μ και σε βάθος 0,60 μ  (για επιπλεόν εκσκαφή δεν θα 
καταβάλλεται αμοιβή). Κατόπιν ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί τη σύνδεση των υδρομετρητών 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. με πλήρη απομόνωση του παλαιού δικτύου και 
σύνδεση με το νέο δίκτυο όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.   Οι εργασίες 
θα ολοκληρώνονται με την κατασκέυη του φρεατίου με διαμόρφωση των παρειών με σκυρόδεμα ή 
οπτόπλινθους και την τοποθέτηση  του καλύματος στο ύψος του πεζοδρομίου. Όπου είναι εφικτό 
προτείνεται να διατηρείται το υπάρχον κάλυμμα φρεατίου εφόσον αυτό διαθέτει επαρκείς 
διαστάσεις σε διαφορετική περίπτωση θα τοποθετείται χυτοσιδηρό διαστασεων 40*40 εκ 
        Τα υλικά που θα αφαιρούνται (βάνες , μικρουλικά , σιδηροσωλήνες , υδρόμετρα , σπιράλ , 
καπάκια φρεατίων ) θα παραλαμβάνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.  
        Σε περιπτώσεις που η σύνδεση με τους υδρομετρητές απαιτούν τεχνικές και υλικά που δεν 
περιγράφονται στη παρούσα τεχνική έκθεση , τότε αφού γίνει επιλογή της κατάλληλης τεχνικής 
λύσης τα υλικά θα δίδονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και ο ανάδοχος θα εκτελεί μόνο την εργασία της 
σύνδεσης (π.χ. σε περιπτώσεις που υπάρχουν σωληνώσεις συλλέκτη φ50  ή άλλων διατομών που 
δεν συμπεριλαμβάνονται στο τιμολόγιο).  
 
 



  

 

   
 
 

 
Β. Για τις εργασίες σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές εκτός σχεδίου:  
 
     Εκεί όπου υφίσταται δίκτυο ύδρευσης που  επεκτείνεται σε περιοχές εκτός σχεδίου το δίκτυο 
αυτό θα πρέπει να απομονωθεί στα όρια της πόλης και το υφιστάμενο εκτός σχεδίου να συνδεθεί 
με το νέο δίκτυο ύδρευσης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομόνωση του παλαιού δικτύου στα 
όρια της πόλης , την  εγκατάσταση των απαραίτητων υλικών ( ταφ , δικλείδων) και τη  σύνδεση με 
το νέο δίκτυο από το οποίο πλέον θα τροφοδοτείται.  
 
  
   

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου και στα συμβατικά τεύχη , τις ισχύουσες 440 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ), τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν φάσμα εργασιών των ΝΕΤ που δεν 
καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ και άρα ισχύουν, τον κανονισμό σκυροδέματος και τις έγγραφες ή 
προφορικές εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ισχύει η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα». Οι ΕΤΕΠ είναι 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων .pdf με εμφανές 
υδατογράφημα της ΓΓΔΕ και αποτελούν επίσημα εγκεκριμένο κείμενο της παρούσας μελέτης. 

Ισχύει η ΚΥΑ ΥΠΑΝ-ΥΠΥΜΕΔΙ με αριθμ. 6690 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1914Β/15-6-
2012 σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα που διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές 
κατασκευές στην Ελληνική Επικράτεια οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε 
προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα 
Τυποποίησης (hEN) και φέρουν τη σήμανση CE. 

        
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.ggde.gr/


  

 

   
 
 

 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ     

      

      

Α.Τ. Περιγραφη εργασιων μ.μ.  
Τιμή 

μονάδας 
Ποσότητα Σύνολο 

3.10.02.01 
Εκσκαφή ορυγμάτων για βάθος ορύγματος έως 4,00 m με 
μεταφορά των προιόντων εκσκαφής 

m3 9,05  22 199,10 

3.10.01.01 
Εκσκαφή ορυγμάτων με πλευρική απόθεση των προιόντων 
εκσκαφής για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

m3 6,70  18 120,60 

22.20.02 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

m2 11,20  1556,4 17431,68 

22.10.02 
Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος με χρήση  κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 

m3 113,62  167,64 19047,26 

Ν16.12 
Επισκευή (ανακατασκευή προσαρμογή) φρεατίων παροχών 
ύδρευσης 

τεμ 37,50  400 15000,00 

5.04 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, 
με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  

m3 1,55  36 55,80 

5.07 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

m3 13,58  35,2 478,02 

4.10 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

m2 25,80 1556,4 40155,12 

4.09 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

m2 18,50  150 2775,00 

9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 m3 82,00  105,34 8637,88 

11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) kg 2,90 4800 13920,00 

11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία kg 2,10 400 840,00 

77.55 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

m2 6,70 20 134,00 

12.14.01.41 Αγωγός πολυαιθυλενίου ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 16 atm m 3,30 3767 12431,10 

ΝΤΚ2 Σύνδεση παροχής τριτεύοντος δικτύου - απλή τεμ 18,00 1134 20412,00 

ΝΤΚ3 Σύνδεση παροχής τριτεύοντος δικτύου -πολλαπλή τεμ 20,00 3527 70540,00 

12.14.01.44 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm m 6,10  84 512,40 

12.14.01.46 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm m 9,60  84 806,40 

13.03.03.02 
Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές ονομαστικής διαμέτρου DN 80 
mm 

τεμ. 196,00  22 4312,00 

16.10 Απομόνωση παροχής  ύδρευσης από τον κρουνό συνένωσης. τεμ. 3,70  22 81,40 

16.19.01 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο 
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση 
ειδικού τεμαχίου.(Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ90 - 
110 mm)  

τεμ. 103,00  22 2266,00 

16.20.01 
Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το 
δίκτυο.(Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 90 - 110mm) 

τεμ. 51,50  22 1133,00 

16.18.01 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση 
υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει 
απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. (Για 
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100) mm 

τεμ. 124,00  22 2728,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 234016,75 

  
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24% 56164,02 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 290180,77 

 



  

 

   
 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

 
  

Αρθρο  3.10  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες  

 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’’.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του 
άρθρου.  
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 
αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα 
εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή 
κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
 
3.10.01  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

 
3.10.01.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εννέα ευρώ και πέντε λεπτά 

  Αριθμητικώς:     9,05 

 
 



  

 

   
 
 

 
3.10.02  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. 
 

3.10.02.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι ευρώ και εβδομήντα 

  Αριθμητικώς:   6,70 
 
 
22.20  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, 
σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το 
κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε 
κανονικά σχήματα. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά  
 Αριθμητικά:     11,20          
 

  
 
Αρθρο 22.10  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου 
δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 
προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις 
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 
 

 
22.10.02 Με χρήση  κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαρύς 
εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των παρειών του 
παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς 
χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση αεροσφυρών διαφόρων 
τύπων (βαρέων έως ελαφρών). 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς 
καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου    
22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του 
Εργου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 
 

 



  

 

   
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν δέκα τρία ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 
  Αριθμητικώς:    113,62  

  
 
 
Αρθρο 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν 
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 

προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 

διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί 

τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά 

φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς:    1,55 

 
Αρθρο 5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκατρία ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτά 

 Αριθμητικώς:   13,58 

 

  
Αρθρο Ν.16.12 Επισκευή (ανακατασκευή  , προσαρμογή) φρεατίου παροχής ύδρευσης 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4 
Ανακατασκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης για να αποκτήσει επαρκείς διατάσεις έτσι ώστε να 
προσαρμόζονται οι υπάρχοντες υδρομετρητές . 
 



  

 

   
 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η εκσκαφή – καθαίρεση περιμετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από 

σκυρόδεμα σε πλάτος τουλάχιστο 20 εκ , η αναδιάταξη του μεταλλικού πλαισίου στήριξης στην 
απαιτούμενη νέα σταθμη  , η κατασκευή των παρειών  του φρεατίου περιμετρικά με σκυρόδεμα 
ή οπτόπλινθους. 

β.  Η τοποθέτηση και στερέωση του καλύμματος του φρεατίου (εφόσος αυτό διατηρείται) ή η 
αντικτάστασή του με άλλο διαστάσεων 40 χ 40 εκ ( με επιπλέον χρέωση)   

γ.  Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-
08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 

δ. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης 
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.. 

 
Τιμή ανά ανακατασκευαζόμενο φρεάτιο παροχής (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικώς:   37,50 
 

 
Αρθρο 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804    
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας 
μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"   
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :     
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του 

αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα    
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην 

προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)       
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 

λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδρομίου  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εικοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 Αριθμητικά:     25,80   
   
Αρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 
       
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 

1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις 
πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   

3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   



  

 

   
 
 

4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου 
πάχους έως 50 mm. 

5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής 
ασφαλτικής στρώσης   

       
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη 
μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση 
τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας 
(ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος 
των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 
 
4.09.01   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου 

πάχους 5 cm 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
  Αριθμητικώς:    18,50 

           
      
Αρθρο 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος  
 
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις 
διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση 
διάστρωσης. 

 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 



  

 

   
 
 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 
κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου.   

 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 

στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης.  

 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 

(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την 
ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
   

 
9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   
  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6327 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα δύο  
  Αριθμητικώς:    82,00 
 
Αρθρο 11.01 Kαλύμματα φρεατίων 
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας 
D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση 
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   
11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , 
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 



  

 

   
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δυο ευρώ και ενενήντα λεπτά  
 Αριθμητικά:     2,90               
 
 
Αρθρο 11.05  Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 

αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα 
διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των 
εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί 
τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, 
σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09). 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 
(α)  στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.   
(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου 

AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης 
φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.  

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και 
τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του 
παρόντος άρθρου.  
Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης 
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.    
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισμών του βάρους. 
 
11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία   

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που 
απαιτούν διάτρηση ή στραντζάρισμα. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 
0,20 €/kg 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δυο ευρώ και δεκα λεπτά  
 Αριθμητικά:     2,10              

77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά  
 Αριθμητικά:     6,70               
 
Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 

τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
 



  

 

   
 
 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής 
(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη 
εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών 
που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 
τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή 
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με 
το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου 
και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά 
τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2 
12.14.01.41  Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1  
 



  

 

   
 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά  
 Αριθμητικά:     3,30         
 

12.14.01.44  Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι ευρώ και δέκα λεπτά  
  Αριθμητικώς:  6,10 
 

12.14.01.46  Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 
  Αριθμητικώς:   9,60 
 

    
ΥΔΡ ΝΤΚ.2  Σύνδεση παροχής τριτεύοντος δικτύου - απλή.   
 

Κωδ. αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1  100,00%  
       Πλήρη σύνδεση υδρομετρητή , με την προσκόμιση όλων των απαραίτητων  υλικών σύμφωνα 
με τις υποδείξεις και τις τεχνικές μεθόδους όπως αυτές θα γίνουν από τη  ΔΕΥΑΜ στην παροχή 
(αναμονή φ25) του νέου δικτύου. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

1. Αποσύνδεση του υδρομετρητή από το υπάρχον δίκτυο. 
2. Απομόνωση του υπάρχοντος παλαιού δικτύου με τοποθέτηση πώματος 
3. Κατασκευή της νέας παροχής με συστολή (όπου απαιτείται), ρακόρ, βάνα, σωλήνα 

πολυπροπυλενιου ( μέχρι μήκος 30 εκ) και τη σύνδεσή του στο υδρόμετρο. 
Σε περίπτωση που απαιτείται κατασκευή επιπλέον δικτύου από πολυαιθυλένιο Φ25 δεν 
περιλαμβάνεται στην τιμή. 
Η κατασκευή θα στερεώνεται στο φρεάτιο , θα καταγράφεται  σε έντυπο από τη ΔΕΥΑΜ και θα 
δίνεται επι τόπου σε λειτουργία.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) υδρομέτρου  πλήρους εγκατεστημένης σύνδεσης παροχής, κατά τα 
ανωτέρω.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Δεκαοκτώ ευρώ   
       Αριθμητικά:     18,00      
 
       
ΥΔΡ ΝΤΚ.3  Σύνδεση παροχών τριτεύοντος δικτύου -  πολλαπλή.   
 

Κωδ. αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1  100,00%  
      Η πλήρη σύνδεση των υδρομετρητών , με την προσκόμιση των υλικών σύμφωνα  με τις 
υποδείξεις και τις τεχνικές μεθόδους όπως αυτές θα γίνουν από τη  ΔΕΥΑΜ στην παροχή 
(αναμονή φ25 ή φ32) του νέου δικτύου στις περιπτώσεις που απαιτείται η κατασκευή συλλέκτη για 
τον αντίστοιχο αριθμό υδρομετρητών  από θερμοκολλητό σωλήνα πολυπροπυλενίου η οποία  θα 
περιλαμβάνει: 

4. Αποσύνδεση των υδρομετρητών από το υπάρχον δίκτυο 
5. Απομόνωση του παλαιού δικτύου είται με την αφαίρεση του υπάρχοντος συλλέκτη από το 

φρεάτιο είτε μεμονωμένα με την τοποθέτηση πώματος σε κάθε έξοδό του (ανά υδρόμετρο)  
6. Κατασκευή συλλέκτη πολλαπλών παροχών από σωλήνα φ25 ή φ32 με διαμόρφωση των 

συνδέσεων  με ταφ, συστολή, ρακόρ, βάνα, σωλήνα πολυπροπυλενίου (μέχρι μήκος 30 εκ)  
και τη σύνδεσή του στο υδρόμετρο. 

Σε περίπτωση που απαιτείται κατασκευή επιπλέον δικτύου από πολυαιθυλένιο Φ25 ή Φ32 δεν 
περιλαμβάνεται στην τιμή. 
Η κατασκευή θα στερεώνεται στο φρεάτιο , θα καταγράφεται  σε έντυπο από τη ΔΕΥΑΜ και θα 
δίνεται επι τόπου σε λειτουργία.  

 



  

 

   
 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρους εγκατεστημένης σύνδεσης παροχής, κατά τα ανωτέρω.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:      Είκοσι ευρώ   
       Αριθμητικά:     20,00    
 
 
Αρθρο 13.03  Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
13.03.03 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1  
13.03.03.02 Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

 
ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    Εκατόν εννενήντα έξι ευρώ 
           Αριθμητικώς:    196,00 
 

Αρθρο 16.10 Απομόνωση παροχής  ύδρευσης από τον κρουνό συνένωσης. 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4  
Απομόνωση υφιστάμενης παροχής ύδρευσης από τον κρουνό συνένωσης για την διακοπή της 
υδροδότησης., μετά από εντολή του Φορέα Υδρευσης (εντοπισμός της προς απομόνωση παροχής με 
βάση τα στοιχεία του μετρητή, κλείσιμο του κρουνού, αποσύνδεση και τάπωμα του άκρου του σωλήνα 
σύνδεσης).  
Τιμή ανά επέμβαση (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά   
 Αριθμητικώς:   3,70 
 
Αρθρο 16.18  Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από 

οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση 
ειδικών τεμαχίων   

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6611.1 (30%)  + ΥΔΡ 6622.1 (70%) 
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς χρήση 
ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου αγωγού από το 
δίκτυο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την συναρμογή 

του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι κοχλίες κλπ)., ανάλογα 
με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού.. 

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση του (όταν 
δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία. 

γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων 
σύνδεσης των δύο αγωγών 

 
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως εξής: 
 
16.18.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 



  

 

   
 
 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Εκατό είκοσι τέσσερα ευρώ  
  Αριθμητικώς:   124,00 

 
   
Αρθρο 16.19  Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε 

υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με 
τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου 

  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6622.1  
Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο αγωγό 
επίσης από πολυαιθυνένιο, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικού τεμαχίου 
(ταυ). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ) και  συνδέσμων 

καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφες κλπ) 
β. Η  προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η άντληση του περιεχομένου στο δίκτυο νερού με 

υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου και η σύνδεσή του.. 
γ. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση των απαιτουμένων συσκευών συγκόλλησης σωλήνων και 

ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρμογής ηλεκτρομουφών. 
 
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως εξής: 
 
16.19.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 
 

      ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατό τρία ευρώ  
  Αριθμητικώς:   103,00 
 
 
Αρθρο 16.20 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6630.1 (35%)  + ΥΔΡ 6611.1 (65%) 
Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο ύδρευσης. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται  
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), 

με την αντίστοιχη φλάντζα, τος γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης άι το ελαστικό παρέμβυσμα 
στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για το τάπωμα του 
αγωγού (ανάλογα με το υλικό κατακευής του).. 

β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του και η άντληση 
των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία). 

γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθέτα προς τον 
άξονά του ή υπό γωνία έως 45 (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η τοποθέτηση του ειδικού 
τεμαχίου πωματισμού (τάπας). 

Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής: 
 
16.20.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 mm 
 

      ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά   
  Αριθμητικώς:   51,50 
             
 
 
 
 



  

 

   
 
 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η δημοπράτηση των εργασιών , η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή διέπονται από τις 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, προσαρμοσμένης στο Κοινοτικό Δίκαιο, που αφορούν την 
εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο διεξαγωγής της 
δημοπρασίας και υποβολής προσφοράς από τον ανάδοχο.  
 

Άρθρο 2ο :                                      Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας 
 

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας ορίζονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας. 
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβατικών στοιχείων, το επικρατέστερο είναι αυτό που 
προηγείται στην σειράς εγγραφής στον πίνακα αυτών. 
Τα τεύχη της ανάλυσης τιμών και των όποιων προμετρήσεων δεν αποτελούν συμβατικά 
στοιχεία της εργολαβίας. τα ακόλουθα κατά σειρά προτεραιότητας ισχύος των σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των. 
 

Άρθρο 3ο : Εγγυήσεις 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται μεταξύ άλλων η από τον ανάδοχο παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Συγκεκριμένα : 
1. το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και 
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει 
2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. 
3. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
4. Η εγγύηση του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
(ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
3. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.  μπορεί να αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά, την πρόταση της εκδότριας που περιέχεται 
στην εγγυητική, ενώ σε περίπτωση μη αποδοχής του περιεχομένου της επιστολής, δικαιούται να 



  

 

   
 
 

την επιστρέψει στην εκδότρια ταχυδρομικώς και επί συστάσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 
(δέκα) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της, τάσσοντας ταυτόχρονα με τον προσφορότερο 
τρόπο εύλογη προθεσμία 10 (δέκα) ημερών στον εγκριθέντα ανάδοχο για τη διόρθωση ή 
συμπλήρωση των επ’ αυτής τυχόν ελλείψεων . Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της άνω 
προθεσμίας που θα ταχθεί, η Προϊστάμενη Αρχή έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει σε βάρος του 
αναδόχου τις κυρώσεις αρθ.4.2 εδ. β της διακήρυξης της δημοπρασίας, ανακαλώντας την 
απόφαση της κατακύρωσης και εγκρίνοντας την ανάθεση της κατασκευής στην αμέσως επόμενη, 
κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά τα ειδικώς στη διακήρυξη της 
δημοπρασίας αναφερόμενα . 
4. Πρόωρη λήξη της εκδοθείσας σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους εγγυητικής 
επιστολής για τον οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται, της τυχόν υλικής της απόδοσης στην εκδότρια 
περιλαμβανομένης, επερχομένης της πρόωρης λήξεως αυτών μόνον με έγγραφη απαλλαγή της 
Προϊστάμενης αρχής. Για λόγους διασφάλισης του κύρους της χορηγηθείσας εγγυητικής επιστολής, 
γίνεται μνεία του δικαιώματος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της και μέχρι την 
από τον ίδιο έγγραφη απαλλαγή της εκδότριας, μπορεί να θέτει οποιοδήποτε ζήτημα προς την 
τελευταία και ειδικώς οτιδήποτε είναι δυνατό να επηρεάζει το κύρος της εγγυητικής όπως λ.χ. αν το 
σώμα αυτής έχει τυχόν επιστραφεί στην εκδότρια με σκοπό την ακύρωσή της και την απαλλαγή της 
τελευταίας» . 
5. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως 
μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού 
λογαριασμού και μόνο με έγγραφο αποδέσμευσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

 
Άρθρο 4ο : Συνολική προθεσμία – τμηματικές προθεσμίες 
Οι εργασίες θα  πρέπει να ολοκληρωθούν  σε διάστημα οχτώ (8) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης . 
Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά ολοκληρωμένα τμήματα θα καθορισθεί με την 
έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Παράταση της προθεσμίας που καθορίζεται 
σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών 
συνθηκών της περιοχής. 

 
 
Άρθρο 5ο : Υλικά χορηγούμενα από τον εργοδότη 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά που του χορηγούνται από το εργοδότη 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ, προς ενσωμάτωση, αφαιρούμενης της αξίας των από το αντίστοιχο άρθρο του 
συμβατικού τιμολογίου. 
 
Άρθρο 6ο : Ποιότητα Εργασιών - Κακοτεχνίες 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις αναφερόμενες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, 
την περιγραφή και τους όρους κάθε άρθρου του Τιμολογίου, τα εγκεκριμένα σχέδια, τους κανόνες 
της τέχνης και τέλος τις έγγραφες εντολές και οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
Αν κατά την εκτέλεση των εργασιών ήθελε διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πλημμελείς ή 
κακότεχνες και όχι σύμφωνες με τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του 
Ν4412/16. 

 
Άρθρο 7ο : Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις 
Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις 
πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος 
εργασιών.  
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο 
χρονοδιάγραμμα, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλει την πληρωμή των επιπλέον 
εργασιών, ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν4412/16. 

 
Άρθρο 8ο : Απολογιστικές εργασίες 
Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισμό ή προβλεπόμενες σε αυτόν αλλά μη 



  

 

   
 
 

δυνάμενες να επιμετρηθούν λόγω της φύσης τους, εκτελούνται απολογιστικά και αποτιμούνται 
κατά το απολογιστικό σύστημα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 154 του Ν4412/16. 

 
Άρθρο 9ο : Αυξομειώσεις εργασιών-νέες εργασίες 
Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης  παραστεί ανάγκη μεταβολής των εργασιών που αναφέρονται 
στον προϋπολογισμό ή προσθήκη νέων εργασιών, συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/16. 
Αν στο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα περιλαμβάνονται νέες εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές 
μονάδος, τότε αυτός συνοδεύεται απαραίτητα και με το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος 
νέων εργασιών.  

 
Άρθρο 10ο : Προκαταβολές 
Στην παρούσα εργολαβία καμία προκαταβολή στον ανάδοχο δεν χορηγείται. 

 
Άρθρο 11ο : Χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης  
Ο χρόνος εγγύησης για την παρούσα εργολαβία ορίζεται σε δεκαπέντε ( 15 ) μήνες, από την 
υποβολή του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα. 
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε 
βλάβη τους. 
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου ,που παραδόθηκε σε 
χρήση πριν από την παραλαβή του, με πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής, εκτελούνται μόνο με 
έγκριση (έγγραφη εντολή) της υπηρεσίας και για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των εργασιών 
αυτών, συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο, και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο. 
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο 
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιοδήποτε 
τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. 

 
Άρθρο 12ο : Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο 
       Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, 
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό 
του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

   
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΆΡΘΡΟ 1Ο       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 

Η παρούσα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 10 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος) και 

προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Tα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης 

περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

σύμβασης στην Τεχνική Περιγραφή. 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά τα 

συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 

ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. Η Διακήρυξη 

2. Η Υπογραφείσα Σύμβαση 

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5.  Η Τεχνική Έκθεση 

6. Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά 

ΆΡΘΡΟ 2Ο    ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Περιεχόμενο της σύμβασης  

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται στην Διακήρυξη της παρούσας και αφορά σε 

εργασίες συνδέσεων των παροχών του τριτεύοντος δικτύου με τους υπάρχοντες υδρομετρητές 

στην πολή της Καλαμπάκας καθώς και τη σύνδεση του νέου δικτύου ύδρευσης με τους παλαιούς 

αγωγούς ύδρευσης που επεκτείνονται έξω από τα όρια της πόλης.  

Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για την έγκριση της ανάθεσης προς τον 

Ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Το 

συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ο Πρόεδρος της επιχείρησης. 

2.3  Σύμβαση – Ορισμός εκπροσώπου 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο 

κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και 

κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 

2.4 Επίβλεψη της Σύμβασης 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα  ορίσει και θα γνωστοποιήσει εγγράφως  στον Ανάδοχο τα πρόσωπα 

που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. 

ΆΡΘΡΟ 3Ο       ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 

αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. 



  

 

   
 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο 

γι' αυτό προσωπικό. 

ΆΡΘΡΟ 4Ο     ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αμοιβή  

Ο Ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, όπως προκύπτει από την 

Οικονομική του Προσφορά και τις πιστοποιούμενες από την Υπηρεσία υπηρεσίες που έχουν 

παρασχεθεί ανά μήνα. 

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Τιμολόγιο το οποίο παραλαμβάνεται 

από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και πιστοποιεί την εκτέλεση των ανάλογων εργασιών 

 Το είδος των εργασιών. 

 Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. 

 Το πληρωτέο ποσό 

 Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Με την κατάθεση του τιμολογίου ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξη του: 

1. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για  νομικό  πρόσωπο. Οι συμπράξεις 

και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους. 

3. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που πιθανόν ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι: 

(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη 

και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, TEE κλπ. 

(β)  Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 

Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν 

η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τόκους υπερημερίας. 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπωςλειτουργικά έξοδα, έξοδα 

μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη εδώ 

και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για 

την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του) και το εργολαβικό 



  

 

   
 
 

του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Η πληρωμές που αναλογούν  στα τέλη 

απόθεσης των απορριμμάτων σε Σ.Μ.Α./Χ.Υ.Τ.Α. βαρύνουν αποκλειστικά τον Δήμο. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

4.3  Αναπροσαρμογή Τιμήματος 

Σε περίπτωση σημαντικής αύξησης του κόστους των καυσίμων, εργατικών, πρώτων υλών ή του 

πληθωρισμού, το μηνιαίο τίμημα δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις αυξήσεις αυτές και 

χωρίς να ξεπεράσει το δεκαπέντε (15) τοις εκατό της προσφερθείσας τιμής. Η προσαύξηση αυτή 

πραγματοποιείται μετά από σχετικό αίτημα και αιτιολόγηση από την πλευρά του Αναδόχου κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης της Οικονομικής Επιτροπής.  

4.4  Νόμισμα 

Tα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται 

από τον Δήμο θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. 

ΆΡΘΟ 5Ο      ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος του κάθε μήνα και το πολύ τριάντα (30) 

ημέρες από την έκδοση σχετικής τιμολογίου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες όπως περιγράφονται στην 

παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. έχει το δικαίωμα αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι συμφωνηθέντες όροι να 

κηρύξει με απόφασή της έκπτωτο τον ανάδοχο και να διενεργήσει νέα σε βάρος του δημοπρασία 

καθώς επίσης το δικαίωμα της κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  

εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η 

διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο. Σε 

κάθε περίπτωση εάν η πληρωμή του αναδόχου καθυστερεί άνω των τριάντα (30) ημερών από τη 

ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών μηνός, ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα 

παύσης των εργασιών που προβλέπει η διακήρυξη. Επίσης η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. θα επιβαρύνεται με 

τόκους υπερημερίας. 

ΆΡΘΡΟ 6Ο      ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη τήρηση των εργασιών όπως αυτές 

περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και την Διακήρυξη και αποτυπώνονται στην υπογραφείσα 

Σύμβαση. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης του Αναδόχου  θεωρείται ουσιώδης 

πλημμέλεια που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Η συστηματική 

υπαίτιος εκ μέρους του μη τήρηση της υποχρέωσης του αυτής είναι λόγος έκπτωσης αυτού 

σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 



  

 

   
 
 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφο του στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. αμέσως κάθε 

περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. Η απόδειξη της 

ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

ΆΡΘΡΟ 7ο     ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια 

και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτής  (της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) 

και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν 

συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

7.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε 

οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο προσωπικού 

του Αναδόχου. 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος (και 

οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους. 

7.3 Φορολογικές υποχρεώσεις Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του 

υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, κλπ., 

β) την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία  

γ) την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την  

δ) εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των 

εργαζομένων του. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων 

του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

7.4 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 



  

 

   
 
 

Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε ΙΚΑ, 

ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

7.5 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή 

τον Δήμο. 

7.6 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Tα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ' αρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 

ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

ΆΡΘΡΟ 8Ο   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 

8.1 Παράδοση πληροφοριών για τη σύμβαση 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες 

που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. 

8.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά 

τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Ε.Σ.Υ και το αργότερο σε 

τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση και θεώρηση του λογαριασμού πληρωμής. Στο βαθμό που σε 

ένα μήνα από την ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. , ο Ανάδοχος δεν έχει 

πληρωθεί, τότε έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή υπηρεσιών και να απαιτήσει τόκους, 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

ΆΡΘΡΟ 9Ο     ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

9.1 Συμβατικά τεύχη 

Tα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, 

κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ. της παρούσας. 

Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση του Δήμου να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι 

διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

9.2 Ανωτέρα Βία 

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα 

οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. 



  

 

   
 
 

Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών 

αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των 

άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από 

το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την 

εκτέλεση της σύμβασης, ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές 

διατάξεις του νόμου. 

ΆΡΘΡΟ 10Ο    ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων 

ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε 

κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα 

ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 

αλλοδαπή γλώσσα. 

 
     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμπάκα   06/05/2022  Καλαμπάκα   06/05/2022 Καλαμπάκα   06/05/2022 
     Ο   ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Ε. Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                                                                                             ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 

 
 

 
        ΤΣΟΓΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΥΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΜ. ΤΟΛΗΣ 
   Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός    Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 


