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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Η  συγγραφή υποχρεώσεων αφορά  αναφέρεται στις Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής  στα 

φρεάτια αποχέτευσης και όμβριων ειδικότερα επισκευή εδράσεις  καπακιών αποχέτευσης, σχαρών 

φρεατίων όμβριων, μικροεπεμβάσεις συντήρησης και επισκευής  φρεατίων οδών κλπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών όπως τροποπ. με το αρ. 50 Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 

παρ. 9 εδάφιο  2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 για τις απευθείας αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών γενικής φύσης από 

01/06/2021.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
       Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής και υφιστάμενου φρεατίου (Υ.Κ.Ο) με την στάθμη και επίκλιση 

του καταστρώματος της οδού 
        Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. 
        Ελαστικά παρεμβύσματα μείωσης κτυπογενούς θορύβου 
        Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 
        Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή 

φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για το πρώτο πλευρικό 
άνοιγμα του φρεατίου 

        Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή 
φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα 
του φρεατίου 

Κατασκευή φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων  τύπου (Α) εντός πόλεως  
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ΕΛΕΧΘΕΙ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔ(Δ-Υ) 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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