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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

Α. ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 
 

1.1      ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΤ, ΔΤ, ΔΣΔΠ κλπ 
 

1.1.1 Η παξνχζα Τερληθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ (ΤΣΥ) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν 

Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ. 
 

1.1.2   Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ηζρχνπλ νη 440 εγθεθξηκέλεο ΔΤΔΠ, φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ 

ππ’αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζέκα: "Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα 

(440) Διιεληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΤΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα 

Έξγα" θαη δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ 2221Β/30-7-2012 (ζρεηηθή ε Δγθχθιηνο 26 κε αξ. πξση. 

ΓΙΠΑΓ/νηθ/356/4-10-2012 ηνπ Τκήκαηνο Πξνδηαγξαθψλ θαη Δπξσθσδίθσλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.), κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο Δγθπθιίνπ 17/2016 (αξ.πξση.ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Υπνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζέκα: "Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα 

(59) Διιεληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΤ – ΔΤΔΠ)" (ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016 

(ΦΔΚ:2524/Β/2016), Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: "Αλαζηνιή 

ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΤ – 

ΔΤΔΠ)". Οη σο άλσ πξνδηαγξαθέο φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα ηεο ΤΣΥ, 

πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 

 

1.2 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

1.2.1  Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο/κεζφδνπο/δνθηκέο θιπ) πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ: 

- ηνπο θαλνληζκνχο/πξνδηαγξαθέο/θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηεο ΔΣΥ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

- ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο ΤΣΥ 
 

ζα εθαξκφδνληαη: 
 

ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΤ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Τππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνληθήο Τππνπνίεζεο (CENELEC) σο 

«Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο 

ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 
 

1.2.2 Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη: 

α. Οη Κνηλέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε 

απφ ηα θξάηε- κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε 

φια ηα θξάηε-κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

β. Οη «Δπξσπατθέο Τερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΤΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο 



εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Τέηνηεο (ΔΤΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο- κέινο. 

γ. Οη Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΤΠ) ηνπ Διιεληθνχ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο 

θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.Γ.Δ) 

πνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΤΔΠ ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα (hEN) 

πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ηελ ζρεηηθή ΚΥΑ. 

δ. Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΤ (Διιεληθνχ 

Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO (International 

Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΗΠΑ. 

 
 
     1.3   ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 1.3.1 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ.1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε 

ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Τνχην ζα γίλεηαη φρη αξγφηεξα 

απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο κειέηεο. 

1.3.2 Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ 

αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ. 

 1.3.3 Σρεηηθά κε ηα ζπλαληψκελα εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, π.ρ. αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο  Ωθειείαο (ΟΚΩ) θηι., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο ζρεηηθέο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη εληνιέο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εληνπηζηνχλ δίθηπα ΟΚΩ ε αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ δπζρεξεηψλ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΤΔΠ ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 

1.3.4 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξαηά ειεχζεξνπο ηνπο δξφκνπο θαη ηηο ινηπέο θπθινθνξηαθέο πξνζβάζεηο 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο. Η πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο 

ησλ ΟΚΩ, ζε εγθαηαζηάζεηο απφξξηςεο απνξξηκκάησλ, ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο ππξνζβεζηηθήο, ζε 

ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία θηι. πξέπεη λα παξακέλεη θαηά ην δπλαηφλ αλεκπφδηζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ νριήζεσλ. 

1.3.5 Σε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεβξεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά, π.ρ. ζην έδαθνο, 

ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο ή ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη ηνλ Δξγνδφηε ρσξίο θαζπζηέξεζε. Σε πεξίπησζε άκεζνπ θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ιάβεη άκεζα φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. Τπρφλ αλαγθαία πξφζζεηα κέηξα 

ζα ζπκθσλεζνχλ απφ θνηλνχ κεηαμχ Δξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηα ιεθζέληα άκεζα 

κέηξα θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πιεξψλνληαη πξφζζεηα ζηνλ Αλάδνρν. 

 

 

 
 

       1.4  ΓΑΠΑΝΔ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΤΣΥ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή 

αλαθεξνκέλσλ θσδίθσλ/πξνδηαγξαθψλ/θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή 



ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν ηεο ΤΣΥ πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ. 

 
 
   1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ 
 

1.5.1  Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε  δχγηζε, εθφζνλ  ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο 

πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα 

θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη: 

1.Τν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά θιπ) 

2.Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 

3.Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

4.Η ζέζε ιήςεο 

5.Η ζέζε απφζεζεο 

6.Η ψξα θφξησζεο 

7.Η ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 

8.Τν θαζαξφ βάξνο θαη 

9.Τν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 
 

1.5.2 Τν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Υπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 
 

1.5.3  Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο ηνπ. 
 

1.5.4 Τα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ 

αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ) 

Τα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Υπεξεζίαο. 
 

1.5.5    Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη 
ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Υπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΔΠ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ Α.Σ. 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΣΕΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 1 ΑΦΑΛΣΗΚΑ      

1.1 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε A.T. 1 Γ-4 ΟΓΟ -4120 m2 ---- 

1.2 
Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε 
θνηλήο αζθάιηνπ   

A.T. 2 Γ-8.1 ΟΓΟ-4521Β m2 

ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 
"ηξώζεηο αζθαιηηθνύ 
ζθπξνδέκαηνο 
ζπλερνύο θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο (θιεηζηνύ 
ηύπνπ)" 

1.3 
Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κεηαβιεηνύ πάρνπο 
επηκεηξνύκελεο θαηά βάξνο 

A.T. 3 Γ-6 ΟΓΟ-4421Β ton 

ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 
"ηξώζεηο αζθαιηηθνύ 
ζθπξνδέκαηνο 
ζπλερνύο θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο (θιεηζηνύ 
ηύπνπ)" 

1.4 
Αζθαιηηθέο ζπλδεηηθέο (ηζνπεδσηηθέο)  
ζηξώζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m 

A.T. 4 Γ-8.1 ΟΓΟ-4421Β m2 

ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 
"ηξώζεηο αζθαιηηθνύ 
ζθπξνδέκαηνο 
ζπλερνύο θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο (θιεηζηνύ 
ηύπνπ)" 

1.5 
Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο 
(θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 4 cm 

A.T. 5 Γ-2.1 ΟΓΟ-1132 m2 

ΔΣΔΠ 05-03-14-00 
‘’Απόμεζε (θξεδάξηζκα) 
αζθαιηηθνύ 
νδνζηξώκαηνο’’ 

1.6 
Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο 
(θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 6 cm 

A.T. 6 Γ-2.2 ΟΓΟ-1132 m2 

ΔΣΔΠ 05-03-14-00 
‘’Απόμεζε (θξεδάξηζκα) 
αζθαιηηθνύ 
νδνζηξώκαηνο’’ 

1.7 
Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο 
(θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 8 cm 

A.T. 7 Γ-2.3 ΟΓΟ-1132 m2 

ΔΣΔΠ 05-03-14-00 
‘’Απόμεζε (θξεδάξηζκα) 
αζθαιηηθνύ 
νδνζηξώκαηνο’’ 

1.8 Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε Α.Σ. 8 Γ-1 ΟΙΚ.2269Α m ---- 

1.9 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε  Α.Σ. 9 Γ-3 ΟΓΟ-4110 m2 
ΔΣΔΠ 05-03-11-01 
"Αζθαιηηθή 
πξνεπάιεηςε" 

ΣΑΤΡΟ 10-10-2017          ΣΑΤΡΟ 11-10-2017 ΣΑΤΡΟ 11-10-2017 

           Ο ΤΝΣΑΞΑ                   ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ            ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ        Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

 
   ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ       ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

   

 
  

 
  ΚΑΠΔΣΑΝΙΚΟΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ           ΓΙΑΛΙΓΟΤ ΑΝΓΡΙΑΝΗ ΓΑΝΙΗΛΙΓΗ ΜΙΛΣΙΑΓΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ     ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ               ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  ΣΔ 
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