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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 1.1 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ιζρχνπλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο(ΔΣΔΠ) ζχκθσλα κε ην ΦΔΚB’2221/30-7-2012.Ωζηφζν, 

ζχκθσλα κε ην ΦΔΚΒ’2524/16-8-2016, αλαζηέιιεηαη ε εθαξκνγή 59 απφ ησλ 440ΔΣΔΠ. Δπίζεο έρεη 

αλαζηαιεί ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή άιισλ ελλέα (9 ) ΔΣΔΠ κε 3 Απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Τπνδνκψλ ,Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ:(α)ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΦΔΚ:2542/Β/10-10-2013),(β) 

ΓΙΠΑΓ/ νηθ.628/ 7-10- 2014(ΦΔΚ:2828/Β/21-10-2014), (γ) ΓΙΠΑΓ/νηθ.667/30-10-2014 

(ΦΔΚ:3068/Β/14-11-2014). Με ηελ εγθχθιην17/07-09-2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη Γηθηχσλ, νη παξαπάλσ ΔΣΔΠ αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο(ΠΔΣΔΠ),φπσο επηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα Α1-Α59 θαη Β60-Β69 ηεο εγθπθιίνπ. 

Γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη κέρξη ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο αληίζηνηρε ΔΣΔΠ αιιά 

πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν, ηζρχνπλ νη πξφζζεηεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, νη 

νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ηηο ΔΣΔΠ, σο απηέο ηζρχνπλ κέρξη ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο. 

 

 1.2 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

Ιζρχεη ν Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ1561/Β/2-6-2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη ζήκεξα. Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη ην ζθπξφδεκα θαηεγνξίαοC12/15 ρξεζηκνπνηείηαη θαζψο 

δελ πξφθεηηαη γηα νηθνδνκηθέο θέξνπζεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο παξαιακβάλνπλ ζεκαληηθά θνξηία. 

 

 1.3 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν4 ηεο Δγθπθιίνπ26/04-10-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, ζηε ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, 

πξνεγείηαη ην Σηκνιφγην Μειέηεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

ην πιαίζην απηφ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερφκελσλ ζηα σο άλσ ζπκβαηηθά ηεχρε 

φξσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ επηκέηξεζε θαη πιεξσκή ησλ 

εξγαζηψλ, ππεξηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Σηκνιφγην Μειέηεο. 

Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη φηη εξγαζίεο νη νπνίεο βάζεη ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ηηκή ελφο άξζξνπ Σηκνινγίνπ, δελ ζα πξνζκεηξψληαη/πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο, αλεμαξηήησο 

δηαθνξεηηθήο ζρεηηθήο αλαθνξάο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 

 1.4 ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ-ΟΡΙΜΟΙ 

Οη παξφληεο γεληθνί φξνη ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ φξνη 

ησλ ινηπψλ νκάδσλ εξγαζηψλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ(ΣΠ) πνπ αθνινπζνχλ παξεθθιίλνπλ 

απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, απηνί ππεξηζρχνπλ ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο παξνχζαοΣΠ. 

 

 1.5 ΤΛΙΚΑ 
  

1.5.1.Γενικά 

(α)ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη 

ε θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε θαη απνζήθεπζε απηψλ ζην εξγνηάμην. 

(β)Τιηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία δηαζέηεη ν Δξγνδφηεο ζηνλ Αλάδνρν, πξέπεη λα δεηνχληαη 

έγθαηξα απφ ηνλ Αλάδνρν. 
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(γ)Σα πιηθά θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπο θαη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. 

(δ)Με ηελ πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηεο ΚΤΑΤΠΑΝ–ΤΠΤΜΔΓΙ, ππ'αξηζ.6690ζηνΦΔΚ1914Β/15-06-2012 

(ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94), αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ, επξεία 

πνηθηιία πξντφλησλ ηα νπνία δηαθηλνχληαη ή δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο εληφο ηεο 

Διιεληθήο επηθξάηεηαο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα γηα θάζε πξντφλ 

Eλαξκνληζκέλα Eπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ χζηεκα Σππνπνίεζεο θαη 

λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE. 

 

1.5.2.Γείγματα 

Τιηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν σο δείγκαηα θαη δελ 

ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, επηηξέπεηαη λα είλαη κεηαρεηξηζκέλα ή ακεηαρείξηζηα θαη’επηινγή ηνπ 

Αλαδφρνπ. 
 

1.5.3.Ππομήθεια 

(α)Σα πιηθά θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξφθεηηαη, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, λα 

ελζσκαησζνχλ ζην έξγν πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα. Πξντφληα αλαθχθισζεο ζεσξνχληαη θαηλνχξγηα, 

εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1.4.1, εδάθην(γ). 

(β)Οη δηαζηάζεηο θαη ε πνηφηεηα πιηθψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ πξφηππεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο. 

 

 1.6 ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

(α)ρεηηθά κε ηα ζπλαληψκελα εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ,π.ρ. αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 

ΟΚΩ θηι., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο θαη εληνιέο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. 

(β)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, ησλ 

ζηδεξνδξφκσλ, 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. 

(γ)ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεπξεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά, π.ρ. ζην 

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

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

ππνρξενχηαη λα ιάβεη άκεζα φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. Σπρφλ 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. Δπί πιένλ επηζεκαίλνληαη ηα 

αθφινπζα: 

Καηά ηε ζχληαμε ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο απφ ηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα ε θαηά 

κήθνο θιίζε ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηα νξηζηηθά ζηνηρεία. ηελ πεξίπησζε απηή ζα θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα λα κελ ηξνπνπνηνχληαη, φζν είλαη δπλαηφ, ηα πςφκεηξα ηνπ ππζκέλα ηνπ αγσγνχ. 

Οη νξηδνληηνγξαθίεο ζα ζπληαρζνχλ ζε θιίκαθα1:1000 θαη νη κεθνηνκέο ζε θιίκαθα 1:2000 γηα ηα 

κήθε θαη 1:200 γηα ηα χςε. Δηδηθά ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ξεκάησλ ή γεθπξψλ θαζψο θαη ζηηο ζέζεηο 

θαηαζθεπήο εηδηθψλ έξγσλ (εηδηθά θξεάηηα) νη νξηδνληηνγξαθίεο ζα ζπληαρζνχλ ζε θιίκαθα 1:100, 

1:50 ή 1:20 (αλά πεξίπησζε). Δθφζνλ πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
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Τπεξεζίαο, κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο (πςφκεηξα, απνζηάζεηο, θηι.) θαη ησλ 

αληηζηνίρσλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο, ε Τπεξεζία ζα αλαιάβεη λα αλαζπληάμεη ηε κειέηε ζχκθσλα κε 

φζα θαζνξίδνληαη ζην   ΠΓ696/1974, ιακβάλνληαο ππφςε θαη φιεο ηηο παξαδνρέο ηεο ππάξρνπζαο 

κειέηεο. Γηα ηηο ηπρφλ, γεληθφηεξα, ηξνπνπνηήζεηο ηεο κειέηεο ζα δεηείηαη ε γλψκε ηνπ κειεηεηή, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Μφλν κεηά απφ ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία ηεο επί 

ηφπνπ ράξαμεο ησλ έξγσλ κπνξεί λ' αξρίζεη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

πνπ ζα έρεη θαζνξηζηεί. 

 

 

 1.7 ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη 

κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ κε ηε βνήζεηά ηνπο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη  ησλ ηπρφλ νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ 

κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην 

Σηκνιφγην. 

Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο 

θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο. 

Αλ ε παξάγξαθνο «Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή» κηαο επηκέξνπο ΣΟ ηνπ παξφληνο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα 

πιεξψλνληαη ζην πιαίζην θακίαο άιιεο εξγαζίαο πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. 

 

2. ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (ΔΣΔΠ) 

Ιζρχνπλ νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ)-ΦΔΚB’2221/30-7-2012 θαη εηδηθφηεξα, ζχκθσλα 

κε ηνλ πίλαθα ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΝΔΣ-ΔΣΔΠ ηνπ Παξαξηήκαηνο 3 ηεο Δγθπθιίνπ 26/04-10-2012 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, θαζψο επίζεο θαη νη 

Πξνζσξηλέο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΔΣΔΠ) ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα ηεο εγθπθιίνπ 

17/07-09-2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ε Απφθαζε Γ22. ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 

 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ Α.Σ. 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΚΩΔ. ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 
1501- 

1. ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

1.1  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

1 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο 
- εκηβξαρώδεο 

1.1.1 ΟΓΟΑ-2 ΟΓΟ 1123Α m³ ΔΣΔΠ 02-02-01-00 

2 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε 
ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, ζε εδάθε 
γαηώδε-εκηβξαρώδε 

1.1.2 ΟΙΚ20.05.01 ΟΙΚ-2124 m³ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 
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3 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, 
εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 

1.1.3 ΟΙΚ20.10 ΟΙΚ-2162 m³ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 

4 Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ 
εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα 

1.1.4 ΟΙΚ20.30 ΟΙΚ-2171 m³ - 

5 Απνμήισζε αζθαιηνηάπεησλ θαη 
ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο 
ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλν εληόο 
ηνπ νξίνπ ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ 

1.1.5 ΟΓΟΑ-2.1 ΟΓΟ 1123Α m³ - 

6 Καζαίξεζε νπιηζκέλσλ 
ζθπξνδεκάησλ 

1.1.6 ΟΓΟΑ-12 ΟΙΚ 2227 m³ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 

7 Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξόρπησλ ή 
κή 

1.1.7 ΤΓΡ4.05 ΤΓΡ 6808 m - 

8 Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθώλ, 
θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ 
(ΑΔΚΚ)- Τιηθά γεληθώλ εθζθαθώλ 
γαηώδε-εκηβξαρώδε 

1.1.9 ΝΑΟΙΚ 20.50.03 
ΥΔΣ. 

ΟΙΚ 2172 ton - 

9 Γηαρείξηζε απνβιήησλ εθζθαθώλ, 
θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ 
(ΑΔΚΚ) Τιηθά θαηεδαθίζεσλ 
(θαζαξά) ζθπξνδέκαηα 

1.1.10 ΝΑΟΙΚ20.50.04 
ΥΔΣ. 

ΟΙΚ 2172 ton - 

10 Γηαρεiξηζε απνβιήησλ εθζθαθώλ, 
θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ 
(ΑΔΚΚ) Τιηθά θαζαηξέζεσο 
αζθάιηνπ 

1.1.11 ΝΑΟΙΚ20.50.09 
ΥΔΣ. 

ΟΙΚ 2172 ton - 

1.2 ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

11 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ 
ηάθξσλ, ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο 
ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε 
ζθπξόδεκα C16/20 

1.2.1 ΟΓΟΒ-29.3.1 ΟΓΟ 2532 m³ ΔΣΔΠ 01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

 

12 Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 1.2.2 ΟΓΟΒ-30.3 ΤΓΡ 7018 kg - 

13 Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα 1.2.3 ΟΓΟΒ-51 ΟΓΟ 2921 m ΔΛΟΣ ΔΝ 1340 
ΔΣΔΠ 05-02-01-00 

14 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 1.2.4 ΟΙΚ38.02 ΟΙΚ 3811 m² ΔΣΔΠ 01-04-00-00 

15 Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ, 
λεζίδσλ θιπ 

1.2.5 ΟΓΟΒ-52 ΟΓΟ 2922 m² ΔΛΟΣ ΔΝ 1339 
ΔΣΔΠ 05-02-02-00 

16 Δπίζηξσζε  κε έγρξσκεο 
αληηνιηζζεξέο πιάθεο 

1.2.6 ΝΑΟΓΟ Β-52.01 
ΥΔΣ. 

ΟΓΟ 2922 m² - 

17 Βάζε ζηδεξντζηνύ δηαζηάζεσλ 
1,00x0,60x0,70 (m) από ζθπξόδεκα 
C20/25 

1.2.7 ΝΑΟΓΟ 
Β29.4.4.1 

ΑΣΗΔ 9312.1 ηεκ ΔΣΔΠ 05-07-01-00 

1.3 ΟΔΟΣΡΩΙΑ 

18 Τπόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ 
πάρνπο 

1.3.1 ΟΓΟΓ-1.1 ΟΓΟ 3121.Β m³ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 

19 Βάζε νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m 1.3.2 ΟΓΟΓ-2.2 ΟΓΟ 3211.Β m² ΔΣΔΠ 05-03-03-00 
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1.4 ΑΦΑΛΣΙΚΑ 

20 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 1.4.1 ΟΓΟΓ-3 ΟΓΟ 4110 m² ΔΣΔΠ 05-03-11-01 

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

1.4.2 ΟΓΟΓ-8.1 ΟΓΟ 4521.Β m² ΔΣΔΠ 05-03-11-04 

22 Σνκή νδνζηξώκαηνο κε 
αζθαιηνθόπηε 

1.4.3 ΟΓΟΓ-1 ΟΙΚ 2269Α m - 

1.5 ΗΜΑΝΗ -ΑΦΑΛΕΙΑ 

23 Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο 
νδηθήο ζήκαλζεο, πιήξσο 
αληαλαθιαζηηθέο, κε ππόβαζξν 
ηύπνπ 1 θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1 

1.5.1 ΟΓΟΔ-8.3 ΟΙΚ 6541 m² ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 
ΔΣΔΠ 05-04-06-00 

24 ηύινο πηλαθίδσλ από 
γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 80 
mm (3'') 

1.5.2 ΟΓΟΔ-10.2 ΟΓΟ 2653 ηεκ ΔΛΟΣ ΔΝ 10255 
ΠΔΣΔΠ 05-04-07-00 

25 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε 
ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά 
πιηθό 

1.5.3 ΟΓΟΔ-17.2 ΟΙΚ 7788 m² ΔΛΟΣ ΔΝ 1424 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1436 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1871 

ΔΣΔΠ 05-04-02-00 

26 Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο θαη έλδεημεο 
επηθίλδπλσλ ζέζεσλ κεζαίνπ 
κεγέζνπο 

1.5.4 ΟΓΟΔ-9.4 ΟΙΚ 6541 ηεκ ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 
ΔΣΔΠ 05-04-06-00 

1.6 ΟΔΟΦΩΣΙΜΟ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΙΕ 

27 Φξεάηην έιμεο θαη ζύλδεζεο 
ππόγεησλ θαισδίσλ, 40x40 cm 

1.6.1 ΗΛΜ60.10.85.01 ΟΓΟ 2548 ηεκ - 

28 Καιώδην Πεληαπνιηθό 5 X 4 mm 
ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V κε 
κόλσζε καλδύα από PVC    

1.6.2 ΝΑΗΛΜ 
62.10.41.05 

ΥΔΣ. 

ΗΛΜ 102 m - 

29 σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο 
από πνιπαηζπιέλην (HDPE), 
δηακέηξνπ DN 63 mm 

1.6.3 ΗΛΜ60.20.40.11 ΗΛΜ 5 m ΔΛΟΣ ΔΝ 50086-1 
ΔΛΟΣ ΔΝ 50086-2-4 

ΔΛΟΣ ΔΝ 61386 
 

30 Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη πνιύθισλνη, 
δηαηνκήο 25 mm2 

1.6.4 ΗΛΜ62.10.48.03 ΗΛΜ 45 m - 

31 Αλνμείδσην επηδαπέδην θηβώηην 
ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ), 
ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ 

1.6.5 ΗΛΜ66.20.01 ΗΛΜ 52 ηεκ ΔΛΟΣ HD 384 

32 Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ηζηνύ ύςνπο 
κέρξη 14,00 m 

1.6.6 ΗΛΜ62.10.01.01 ΗΛΜ 101 ηεκ - 

1.7 ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΑΙΝΟΤ 

33 Γεληθή κόξθσζε επηθάλεηαο 
εδάθνπο γηα ηελ θύηεπζε θπηώλ ή 
εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα 

1.7.1 ΠΡΓ1 ΠΡ 1140 ζηξ. - 

34 Πξνκήζεηα θπηηθήο γεο 1.7.2 ΠΡΓ8 ΠΡ 1620 m³ ΔΣΔΠ 02-07-05-00 

35 Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε ζε 
αζηηθέο πεξηνρέο , ρσξίο ηελ 
πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ 

1.7.3 ΠΡΑ6 ΠΡ 1620 m³ ΔΣΔΠ 02-07-05-00 
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36 Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε 
εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο 
δηαζηάζεσλ 0,50 Υ 0,50 Υ 0,50 m 

1.7.4 ΠΡΔ4.1 ΠΡ 5110 ηεκ ΔΣΔΠ 10-05-01-00 

37 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 1.7.5 ΠΡΓ1.6 ΠΡ 5210 ηεκ ΔΣΔΠ 10-09-01-00 

38 Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο 
όγθνπ 23 - 40 lt 

1.7.6 ΠΡΔ9.7 ΠΡ 5210 ηεκ ΔΣΔΠ 10-05-01-00 

39 Τπνζηύισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία 
ηνπ παζζάινπ, γηα κήθνο παζζάινπ 
κέρξη 2,50 m 

1.7.7 ΠΡΔ11.1.1 ΠΡ 5240 ηεκ ΔΣΔΠ 10-05-09-00 

40 Δγθαηάζηαζε 
πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα 

1.7.8 ΠΡΔ13.2 ΠΡ 5510 ζηξ. ΔΣΔΠ 10-05-02-02 

41 Υεηξσλαθηηθή εθζθαθή θαη 
επαλαπιήξσζε ηάθξσλ ππνγείνπ 
αξδεπηηθνύ δηθηύνπ, βάζνπο 20 - 40 
cm 

1.7.9 ΠΡΑ9.2 ΠΡ 2111 m - 

42 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 
atm, δηακέηξνπ Φ 20 

1.7.10 ΠΡΗ1.1.2 ΗΛΜ 8 m ΔΣΔΠ 10-08-01-00 

43 ηαιαθηεθόξνη Φ20 mm από ΡΔ κε 
ζηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνπο θαη κε 
κεραληζκό απνηξνπήο απνξξνήο 
ηνπ λεξνύ από ην ζσιήλα, 
απνζηάζεηο ζηαιαθηώλ 33 cm 

1.7.11 ΠΡΗ8.2.6.1 ΗΛΜ 8 m ΔΣΔΠ 10-08-01-00 

44 σιήλαο από PΔ 6 atm, δηακέηξνπ 
Φ 75 

1.7.12 ΠΡΗ1.1.8 ΗΛΜ 8 m ΔΣΔΠ 10-08-01-00 

45 Δθηνμεπηήξεο απηναλπςνύκελνη, 
γξαλαδσηνί, αθηίλαο ελεξγείαο 5 - 9 
m, αλύςσζεο 10 cm, πιαζηηθό 

1.7.13 ΠΡΗ8.3.2.1 ΗΛΜ 8 ηεκ ΔΣΔΠ 10-08-01-00 

46 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο 
(ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, 
πιαζηηθέο, ρσξίο κεραληζκό 
ξύζκηζεο πίεζεο, Φ 1'' 

1.7.14 ΠΡH9.1.1.1 ΗΛΜ 8 ηεκ ΔΣΔΠ 10-08-01-00 

47 Πξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο ηύπνπ 
θξεαηίνπ, 2 ειεγρόκελεο 
ειεθηξνβάλεο 

1.7.15 ΠΡΗ9.2.3.2 ΗΛΜ 52 ηεκ ΔΣΔΠ 10-08-01-00 

48 Πιαζηηθό θξεάηην ειεθηξνβαλώλ 
δηαζηάζεσλ 10'', δπν-ηξηώλ 
ειεθηξνβαλώλ 

1.7.16 ΠΡΗ9.2.13.2 ΗΛΜ 8 ηεκ - 

49 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε 
ειαηήξην ή άιιν κεραληζκό, 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1'' 

1.7.17 ΠΡΗ5.11.3 ΗΛΜ 11 ηεκ ΔΣΔΠ 10-08-01-00 

50 Φίιηξα λεξνύ, ζίηαο ή δίζθσλ, 
πιαζηηθά, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 
atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1'' 
θνληό 

1.7.18 ΠΡΗ7.2.2 ΗΛΜ 8 ηεκ ΔΣΔΠ 10-08-01-00 

51 Δηδηθά πιαζηηθά ηεκάρηα δηθηύνπ 1.7.19 ΝΑΠΡΗ4.1 ζρ. ΗΛΜ12 ηεκ - 

2. ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2 .1 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 
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52 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή 
εκηβξαρώδεο ζε θαηνηθεκέλε 
πεξηνρή, κε πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε 
ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, γηα βάζνο 
νξύγκαηνο έσο 4,00 m 

2.1.1 ΤΓΡ3.10.01.01 ΤΓΡ 6081.1 m³ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 

53 ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο 
ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο 
ιαηνκείνπ 

2.1.2 ΤΓΡ5.07 ΤΓΡ 6069 m³ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 

54 Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα 
αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο 
θιπ από ζθπξόδεκα C12/15 

2.1.3 ΟΓΟΒ-29.2.2 ΟΓΟ 2531 m³ ΔΣΔΠ 01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

55 Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό 
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθό 
πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 

2.1.4 ΤΓΡ5.05.02 ΤΓΡ 6068 m³ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 

56 Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζε άνπιν 
ζθπξόδεκα, γηα πάρνο 
ζθπξνδέκαηνο έσο 0,15 m 

2.1.5 ΟΙΚ22.40.01 ΟΙΚ-2271Α ηεκ - 

2.2  ΩΛΗΝΩΕΙ - ΔΙΚΣΤΑ 

57 Σππνπνηεκέλα θξεάηηα 
απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο 
νκβξίσλ (ΠΚΔ), πδξνζπιινγήο 
ηύπνπ Φ1Ν 

2.2.1 ΟΓΟΒ-66.1 ΟΓΟ 2548 ηεκ - 

58 
Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο 
PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, SDR 
41, DN 250 mm 

2.2.2 ΤΓΡ12.10.05 ΤΓΡ 6711.3 m ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1 
ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1 

ΔΣΔΠ 08-06-02-02 

59 
Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο 
PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, SDR 
41, DN 315 mm 

2.2.3 ΤΓΡ12.10.06 ΤΓΡ 6711.4 m ΔΛΟΣ ΔΝ 1401-1 
ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1 

ΔΣΔΠ 08-06-02-02 

60 Φξεάηηα απνζηξάγγηζεο θαη 
απνρέηεπζεο νκβξίσλ (Π.Κ.Δ.), 
επίζθεςεο ππνλόκνπ ηύπνπ Φ10 
(D=0,40 ή D=0,60 m) 

2.2.4 ΟΓΟΒ-66.3 ΟΓΟ 2548 ηεκ - 

 

ΣΑΤΡΟ  21-10-2020 ΣΑΤΡΟ 23-10-2020 ΣΑΤΡΟ  23-10-2020 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 
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