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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  κατασκευή  παροχών  αποχέτευσης  στην  Δημοτική  Ενότητα  
Μυγδονίας  και  συγκεκριμένα  στους  οικισμούς  Λητής,  Δρυμού  και  Μελισσοχωρίου,  
προϋπολογισμού  24.759,51  ευρώ  με  Φ.Π.Α.   
Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης 
ακαθάρτων που περιλαμβάνει: Την σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου 
που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου ή με το φρεάτιο παροχετεύσεως 
που υπάρχει επί του πεζοδρομίου. 
Η θέση της σύνδεσης θα προσδιοριστεί επί τόπου μετά από συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των προς 
σύνδεση ακινήτων. Ο συνήθης τρόπος κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων είναι με 
πλαστικούς αγωγούς PVC με διάμετρο 160mm, με συνδέσεις που να παρουσιάζουν σχετική 
ελαστικότητα (μούφα με ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας) και εγκιβωτισμό του μέσα σε άμμο. Τα 
ειδικά τεμάχια των εξωτερικών διακλαδώσεων (καμπύλες ταυ, συστολές, κλπ.) είναι του ιδίου 
υλικού. Οι γωνίες πρέπει να αποφεύγονται για να διευκολύνεται η ροή στους αγωγούς. Οι σωλήνες 
των εξωτερικών διακλαδώσεων δεν πρέπει να έχουν διάμετρο μικρότερη των 160mm και κλίση 
μικρότερη από 2%. 
Συγκεκριμένα  προβλέπονται  : 
Χάραξη και τομή του οδοστρώματος με αρμοκόφτη, στη θέση που θα πραγματοποιηθεί η εκσκαφή 
του ορύγματος για την κατασκευή της διακλάδωσης, με επιμέλεια ώστε να αποφευχθούν οι βλάβες 
του υπόλοιπου τμήματος, εκτός ορύγματος οδοστρώματος. Τομή κρασπεδόρειθρων πεζοδρομίων, 
καθαίρεση πλακών πεζοδρομίων και κάθε εμποδίου που πρέπει να προηγηθεί της εκσκαφής. 
Εκσκαφή ορύγματος με κατάλληλο πλάτος για την ασφαλή και έντεχνη κατασκευή της διακλάδωσης 
σε οποιοδήποτε βάθος. Αντιστηρίξεις των πρανών του σκάμματος για την ασφαλή εκτέλεση του 
έργου, καθώς και των δικτύων ή εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. που συναντώνται προς αποφυγή ζημιών 
εξαιτίας των εργασιών σύνδεσης. Τοποθέτηση μέτρων ασφαλείας, σημάνσεις, προστατευτικά 
εμπόδια κλπ. Η διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου στον κεντρικό αγωγό. Η προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου του έργου, τοποθέτηση και στεγανή σύνδεση του σωλήνα της παροχής PVC Φ160 Σειράς 
41 με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένων και όλων των ειδικών τεμαχίων. Ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο λατομείου και η επίχωση του ορύγματος του κεντρικού αγωγού 
και της εξωτερικής διακλάδωσης με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου ή με κατάλληλα 
προϊόντα εκσκαφών. Επανακατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων και αγωγών που τυχόν 
καθαιρέθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της κατασκευής της διακλάδωσης. Πλήρης αποκατάσταση της 
τομής του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην προτέρα τους κατάσταση. Επανατοποθέτηση 
κρασπεδόρειθρων και πλακών πεζοδρομίου. Καθαρισμός της διακλάδωσης μετά την αποπεράτωση 
του όλου έργου, από σκουπίδια, τυχόν χώματα κλπ. ώστε να είναι έτοιμη για λειτουργία. 
 



 
 

Για  την  εκτέλεση  του  έργου    εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των  παρακάτω  νομοθετημάτων : 
Τις  διατάξεις  του  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  
(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  201/24/Ε  και  2014/25/ΕΕ)»,  για  την  διεξαγωγή  συνοπτικού  
διαγωνισμού. 
Τον  Ν. 1069/80  «Περί  κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης». 
Του  Ν. 3463/2006  «Δημοτικός  και  Κοινοτικός  Κώδικας». 
Οι  εργασίες  θα  εκτελούνται  σύμφωνα  με  τις  εντολές  και  υποδείξεις  της  Δ.Ε.Υ.Α.Ω.  και   με  τις  
πληροφορίες  που  θα  δοθούν  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών  απο  τον  επιβλέποντα  μηχανικό  επί  
τόπου  του  έργου.   Η  χρηματοδότηση  από  ιδίους  πόρους  και  η  πίστωση  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.  
11.02.03.0037  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2018  της  Δ.Ε.ΥΑ.Ω. 
CPV  45232300-8  Κατασκευαστικές  εργασίες  για  αγωγούς  ύδρευσης  και  αποχέτευσης. 
 

 
Μελισσοχώρι,   30-7-2018   
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ  

ΑΡΘΡΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕ- 
ΩΡΗΣΗΣ 

Μ.Μ. ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 Α. Χωματουργικά, Αντιστηρίξεις, , Εργασίες οδοποιϊας-οδοστρωσίας, λοιπές προστατευτικές κατασκευές 
 

Α.1 Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, 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, 
για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 

Α.Τ.1 ΥΔΡ 
3.10.02.01 

ΥΔΡ  
6081.1 m3 245,00 11,30 2.768,50 

 

Α.2 Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες, 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, 
για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 

Α.Τ.2 ΥΔΡ 
3.11.02.01 

ΥΔΡ 
 6082.1 m3 20,00 30,10 602,00 

 

Α.3 Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, 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, 
για βάθος ορύγματος 
από 4,01 έως 6,00 m 

Α.Τ.3 ΥΔΡ 
3.10.02.02 

ΥΔΡ  
6081.2 m3 3,00 14,60 43,80 

 

Α.4 Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε 
έδαφος βραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, με την φόρτωση 
των προϊόντων 

Α.Τ.4 ΥΔΡ 
3.11.02.02 

ΥΔΡ 
 6082.2 m3 2,00 32,60 65,20 

 



 
 

εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου 
και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση, 
για βάθος ορύγματος 
από 4,01 έως 6,00 m 

Α.5 Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, 
για συνολικό πάχος 
επίχωσης έως 50 cm 

Α.Τ.5 ΥΔΡ 
5.05.01 

ΥΔΡ  
6068 m3 70,00 14,30 1.001,00 

 

Α.6 Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, 
για συνολικό πάχος 
επίχωσης άνω των 50 
cm 

Α.Τ.6 ΥΔΡ 
5.05.02 

ΥΔΡ  
6069 m3 50,00 13,20 660,00 

 

Α.7 Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων 
με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

Α.Τ.7 ΥΔΡ 5.07 ΥΔΡ  
6069 m3 110,00 13,20 1.452,00 

 

Α.8 Διαχείριση προϊόντων 
εκσκαφής ΑΕΚΚ Α.Τ.8 ΥΔΡ 2.01 

ΣΧΕΤ 
ΥΔΡ  
6070 m3 270,00 6,00 1.620,00  

Α.9 Αντιστηρίξεις με 
ξυλοζεύγματα Α.Τ.9 ΥΔΡ 7.01 ΥΔΡ  

6301 m2 320,00 2,20 704,00  

Α.10 Αντιστηρίξεις παρειών 
χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα 

Α.Τ.10 ΥΔΡ 7.06 ΥΔΡ  
6103 m2 90,00 34,60 3.114,00 

 

Α.11 Προσαύξηση τιμών 
εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για 
την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών 
από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

Α.Τ.11 ΥΔΡ 3.12 ΥΔΡ  
6087 m 5,00 15,50 77,50 

 

Α.12 Αποκατάσταση 
ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις 
θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων. 

Α.Τ.12 ΥΔΡ 4.09 ΟΔΟ  
4521Β m2 160,00 18,50 2.960,00 

 

Α.13 Αποξήλωση 
πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίων. 

Α.Τ.13 4.04 ΥΔΡ  
6807 m2 5,00 12,44  62,20 

 

Α.14 Αποξήλωση κρασπέδων 
πρόχυτων ή μή Α.Τ.14 4.05 ΥΔΡ  

6808 m 5,00 3,33  16,65  

Α.15 Αποκατάσταση 
επίστρωσης 
πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. 

Α.Τ.15 4.10 ΥΔΡ  
6804 m2 5,00  25,80 129,00 

 

Α.16 Αποκατάσταση 
πεζοδρομίου από άοπλο 
σκυρόδεμα στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. 

Α.Τ.16 4.11 ΥΔΡ  
6804 m2 5,00  10,30 51,50 

 

         15.327,35 

 Β.  Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων 
 

Β.1 Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος, 
SDR 41, DN 160 mm 

Α.Τ.17 ΥΔΡ 
12.10.03 

ΥΔΡ 
 6711.1 m 200,00 7,00 1.400,00 

 

Β.2 Ειδικά τεμάχια σωλήνων Α.Τ.18 ΥΔΡ ΥΔΡ  τεμ. 100,00 32,40 3.240,00  



 
 

PVC-U. Σαμάρι με μούφα 
συγκολλητό σε αγωγούς 
υπονόμων από 
πλαστικούς σωλήνες 
PVC-U σειράς 41, 
ονομαστικών διαμέτρων 
200/160 mm. 

12.12.01.02. 
ΣΧΕΤ 

6712.2 

                 4.640,00 

      ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 19.967,35 
      Φ.Π.Α. 24% 4.792,16 
      ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 24.759,51 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

Άρθρο A.T. 1: 
(ΥΔΡ3.10.02.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, 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, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1) 

 
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. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 11.30€ 

 
 
 
 
 

Άρθρο A.T. 2: 
(ΥΔΡ3.11.02.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, 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, για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1) 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  συμπεριλαμβανομένων και των 
συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών 
για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, 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 
αρμοκόφτη. 
 
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 αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα 
στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα 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. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ και δέκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 30,10 € 

 



 
 

 
Άρθρο A.T. 3: 
(ΥΔΡ3.10.02.02) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, 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, για βάθος ορύγματος 
4,01 έως 6,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.2) 
 
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. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 14,60€ 

 



 
 

 
 
Άρθρο A.T. 4: 
(ΥΔΡ3.11.02.02) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, 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, για βάθος ορύγματος από 4,01 
έως 6,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.2) 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  συμπεριλαμβανομένων και των 
συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού 
εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή 
ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών 
για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, 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 
αρμοκόφτη. 
 
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 αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα 
στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα 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. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 32,60 € 

 



 
 

 
Άρθρο A.T. 5: 
(ΥΔΡ5.05.01) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068) 
 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές 
διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, 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% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 
που καθορίζονται στην μελέτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 14.30€ 

 
 

Άρθρο A.T. 6: 
(ΥΔΡ5.05.02) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069) 
 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές 
διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού 
λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, 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% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά 
ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 
που καθορίζονται στην μελέτη. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 13.20€ 

 



 
 

 
Άρθρο A.T. 7: 
(ΥΔΡ5.07) 

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 είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 13.20€ 
  

 
 

 

Άρθρο A.T. 8: 
(ΥΔΡ2.01.ΣΧΕΤ.) 

Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070) 
 
Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής κατασκευών και κατεδαφίσεων από Εταιρία ανακύκλωσης σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010). Με το άρθρο αυτό αποζημιώνεται η διαχείριση πάσης 
φύσεως υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων (γαιώδη,σκυροδέματα, ασφαλτικά κτλ) που θα προκύψουν 
κατά την κατασκευή του έργου. 
Ο τρόπος επιμέτρησης θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3), με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα και το βάθος του ορύγματος. 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μόνο εφόσον προσκομίζει τα αντίστοιχα παραστατικά προσκόμισης των 
υλικών στο χώρο διάθεσης. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι ευρώ  
 (Αριθμητικώς): 6.00 € 

 
 

Άρθρο A.T. 9: 
(ΥΔΡ 7.01) 

Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301) 
 
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς τύπου 
μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή 
την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 



 
 

Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m μήκους ορύγματος) 
περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων και δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. 
Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές 
αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η 
συνολική επιφάνεια.  
 

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται 
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές  του ορύγματος. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.20 € 

 
 
 

Άρθρο A.T. 10: 
(ΥΔΡ 7.06) 

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103) 
 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων 
πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας 
ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά 
φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη 
εφαρμογής του Αναδόχου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες 
αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο 
προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων πετασμάτων 
αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο το 
τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την 
στάθμη του εδάφους. 
 
Επισήμανση:  Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη του έργου  

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα  ευρώ και εξήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 34.60 € 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Άρθρο A.T. 11: 
(ΥΔΡ3.12) 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087) 
 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά 
μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  
 
Νοειται δε αγωγος μεσα στο σκαμμα και ο παραμενων μεσα σ΄ αυτο κατα το μεγαλυτερο μερος της διατομης 
του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον 
άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω 
από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα 
του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαπέντε  ευρώ και  πενήντα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 15.50 € 

 
 

Άρθρο A.T. 12: 
(ΥΔΡ 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.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m  

2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m  

3. Ασφαλτική προεπάλειψη   

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

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη   

       
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. 
 



 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαοχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 18.50 € 

 
 

Άρθρο A.T. 13: 
(ΥΔΡ 4.04) 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.  
 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6807) 
 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση 
επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων 
πλακών κατά την αποξήλωση. 

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό 
μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως 
εξής: 

[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και σαράντα τέσσερα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 12,44 € 

 
 

Άρθρο A.T. 14: 
(ΥΔΡ 4.05) 

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 
 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808) 
 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων 
κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου να 
επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο 
αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά 



 
 

 (Αριθμητικώς): 3,33 € 
 
 

Άρθρο A.T. 15: 
(ΥΔΡ 4.10) 

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

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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): Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 25,80 € 

 
 

Άρθρο A.T. 16: 
(ΥΔΡ 4.11) 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6804) 
 

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 
υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  

  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 

β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της 
πριν από την σκυροδέτηση. 

γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από 
χαλαρά υλικά 



 
 

δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους 
ίσου με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται 
πλήρως  με την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και τριάντα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 10.30 € 

 
Άρθρο A.T. 17: 
(ΥΔΡ 12.10.03) 

'Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1) 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-
U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), 
τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του 
σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με 
συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο 
κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 
συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 

 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των 
ειδικών τεμαχίων. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά  ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 7.00 € 

 



 
 

 
 

Άρθρο A.T. 18: 
(ΥΔΡ  12.12.01.02. 
ΣΧΕΤ.) 

Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U. Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 
αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41, 
ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6712.2) 
 
Τυποποιημένα συγκολλητά σαμάρια με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση διατρητικής συσκευής 
σωληνώσεων, η προετοιμασία της επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώμα ονομαστικής 
διαμέτρου 160 mm, για την περίπτωση αναμονών συνδέσεων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα δύο ευρώ και σαράντα  λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 32,40 € 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ  ΜΑΓΔΑ 
     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 



 
 

Δ.Ε.Υ.Α. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
Έργο : 

 
Κατασκευή  ιδιωτικών  παροχών  
αποχέτευσης  Δημοτικής  Ενότητας  
Μυγδονίας 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο:   Αντικείμενο συγγραφής 
Η συγγραφή αφορά στις Υπηρεσίες  την κατασκευή  παροχών  αποχέτευσης  στην  Δημοτική  
Ενότητα  Μυγδονίας  και  συγκεκριμένα  στους  οικισμούς  Λητής,  Δρυμού  και  Μελισσοχωρίου. 
Η ενδεικτική δαπάνη για τις υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 19.967,35 Ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ω.  οικονομικού έτους 2018. 
 
Άρθρο 2ο:   Ισχύουσες διατάξεις   
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως του  άρθρου 118. 
Τις διατάξεις του άρθρου 209 (Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελετες) του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄ / 
08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
Τις διαταξεις του Ν. 1069/1980 Φ.Ε.Κ. 191 Α΄ «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 
 
Άρθρο 3ο(Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας) 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 
 
Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 
Άρθρο 5:  Διάρκεια της σύμβασης 
Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  και  για  ένα  έτος  μέχρι  να  ολοκληρωθούν  όσες  
αναμονές  προβλέπονται  στον  προϋπολογισμό.  
 
Άρθρο 6ο :  Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Ο Πάροχος Υπηρεσίας υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις της ισχύουσας 
εργατικής νομοθεσίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος 
υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στον ίδιο ή στο εργαζόμενο 
προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι :  Φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της 
καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών εργασίας από αστυνομικές αρχές αν 
απαιτούνται, την συμμόρφωση προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, του εργατικούς νόμους, 
τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 
Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των υλικών που προσκομίζονται μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τους νόμους που ισχύουν και τις διατάξεις, φέροντας την ευθύνη 
αποκλειστικά και μόνον αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη εφαρμογή τους. 
Ορισμένες εργασίες εκσκαφών κλπ. λόγω προστασίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και 
άλλων εμποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν με προσοχή με τα χέρια, αποκλειομένης της χρήσης 



 
 

μηχανικών μέσων.  Κατά την εκτέλεση των έργων αυτών πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα 
απαραίτητα μέτρα τοποθέτησης εμποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών τη νύχτα, για να 
αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζομένους, διαβάτες, τροχοφόρα κλπ. και οποιαδήποτε 
βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους καθώς και τις παρακείμενες οικοδομές. 
Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθούν 
γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημιές στο έργο ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υποχρεωτικά Κυριακές και εορτές 
εφόσον τον διατάζει η επιβλέπουσα υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις 
αρμόδιες αρχές. 
Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και επικίνδυνα σημεία για 
τους διαβάτες με δική του ευθύνη ή και μετά από υπόδειξη του επιβλέποντα. 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, με δαπάνες του (χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, των δαπανών αυτών 
περιλαμβανομένων στις τιμές μονάδος της προσφοράς του και στις ειδικές δαπάνες που βαρύνουν 
αυτόν) και πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος έργου καθώς και μετά την περαίωση 
ολόκληρου του έργου να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους γύρω του τμήματος αυτού χώρους και 
γενικά από το εργοτάξιο, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, 
μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. 
Θα πρέπει να καταστρέψει και απαλείψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π. το οποίο θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία, ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία π.χ. τα κτίρια, να ισοπεδώσει τους 
χώρους επί των οποίων ήταν ή εγκατεστημένα κ.λ.π., για να παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις 
κατασκευές όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και να μεριμνήσει για την παράδοση του 
έργου σε εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους Σύμβασης. 
Επίσης ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβεί στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κ.λ.π.), όταν 
θεωρηθεί από την Υπηρεσία ως όχι απαραίτητη, κάθε προστατευτικής κατασκευής που είχε 
επιβληθεί (για την εκτέλεση του έργου), για οποιονδήποτε λόγο, για αποφυγή ζημιών, φθορών, 
ατυχημάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα καθώς και για την απομάκρυνση των περιφραγμάτων των 
εργοταξίων. 
 
 
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
 
Άρθρο 8ο:  Ανωτέρα βία 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : 
εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε 
περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για 
να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 9ο: Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής 



 
 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 24.759,51€ 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το 
διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού 
δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με τις  παροχές  αποχέτευσης  που  θα  
κατασκευασθούν  και  θα  παραληφθούν  από  τον  επιβλέποντα  του   έργου  και  την  επιτροπή  
παραλαβής. 
Η ανωτέρω τιμή 24.759,51 ευρώ θα έχει διάρκεια μέχρι την  αποπεράτωση  των  εργασιών . 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 
δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 11ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 
την ημέρα της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 12ο: Λύση, Καταγγελία Σύμβασης, Έκπτωση Αναδόχου 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
Αν ο ανάδοχος δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση, παρά τις προς τούτο 
οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 
Αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 
Αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 
άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 
 
Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική και καλόπιστη 
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που ενδέχεται να προκύψει από 
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.    
Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006). 
 
                                                                                   Μελισσοχώρι,  30-7-2018 
               Η  Συντάξασα                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                              Ο  Πρόεδρος 
 
  Αστεριάδη  Μαγδαληνή                                                                    Παπαδόπουλος  Νικόλαος 
Πολιτικός  Μηχανικός  Τ.Ε.                                                   

 
 
 
 
 
 

 


