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ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 
 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 
και το νεότερο ΦΕΚ 4607/13-12-2019 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Για τις 
εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά 
περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος 
Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του 
παρόντος.  
 

1.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα με την παράγραφο 4 
της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο 
Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.  
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων στα ως άνω συμβατικά 
τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και 
πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης.  
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες -βάσει του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνονται 
στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, 
ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  
 

1.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που 
τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που 
ακολουθούν παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των 
γενικών όρων της παρούσας ΤΠ.  
 

1.4 ΥΛΙΚΑ 
 
1.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 
(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων 
καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.  
(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 
ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.  
(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να 
είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.  
(δ) Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-
2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών 
ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές 
κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα 
για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό 
Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.  
 
1.4.2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 
ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή 
του Αναδόχου.  
 
1.4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, 
να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται 
καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ).  
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.  
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1.5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, 
δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των 
αρμοδίων φορέων.  
(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 
προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της 
πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει 
κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών 
οχλήσεων.  
(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. 
στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου 
κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν 
αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι 
δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον 
Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:  
Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον Ανάδοχο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα 
η κατά μήκος κλίση ώστε να προσαρμοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα 
καταβάλλεται προσπάθεια να μην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόμετρα του 
πυθμένα του αγωγού.  
Οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίμακα 1:1000 και οι μηκοτομές σε κλίμακα 1:2000 
για τα μήκη και 1:200 για τα ύψη. Ειδικά στις θέσεις διέλευσης ρεμάτων ή γεφυρών καθώς και 
στις θέσεις κατασκευής ειδικών έργων (ειδικά φρεάτια) οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε 
κλίμακα 1:100, 1:50 ή 1:20 (ανά περίπτωση). Εφόσον προκύψουν σημαντικές διαφορές, κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας, μεταξύ των πραγματικών στοιχείων του εδάφους (υψόμετρα, 
αποστάσεις, κτλ.) και των αντιστοίχων στοιχείων της μελέτης, η Υπηρεσία θα αναλάβει να 
ανασυντάξει τη μελέτη σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Π∆ 696/1974 και τις ισχύουσες 
τροποποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις παραδοχές της υπάρχουσας μελέτης. Για τις 
τυχόν, γενικότερα, τροποποιήσεις της μελέτης θα ζητείται η γνώμη του μελετητή, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.  
Μόνο μετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την 
Υπηρεσία της επί τόπου χάραξης των έργων μπορεί ν' αρχίσει η κατασκευή των έργων 
σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα έχει καθοριστεί.  
 

1.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 
βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και 
πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν 
οριζομένων ανοχών.  
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου.  
Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 
ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή 
καθορίζεται στο Τιμολόγιο.  
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών του 
παρόντος.  
Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» μιας επιμέρους ΤΠ του παρόντος που 
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για 
την ολοκλήρωση των εργασιών της συγκεκριμένης εργασίας, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες 
δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο καμίας άλλης εργασίας που 
εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.  
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2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)  
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & ∆ικτύων και το ΦΕΚ 
4607/13-12-2019. . Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:  
 

Α/Α Α.T. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠΕΚΑ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

1 Α.1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες  

ΝΕΤ ΟΔΟ  
\ Α-2 

 ΕΤΕΠ 02-02-01-00 

2 
 

Α.2 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών  
ΝΕΤ ΟΔΟ  

\ Α-1  
ΕΤΕΠ 08-01-02-00 

3 
 

Α.3 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση εκρηκτικών 

ΝΕΤ ΟΔΟ  
\ Α-3.3 

ΕΤΕΠ 02-02-01-00 

4 
 

Α.4 Κατασκευή επιχωμάτων 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

 \  Α-20 
ΕΤΕΠ 02-07-01-00 

5 
 

Α.5 
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
 \ Α-18.1 

ΕΤΕΠ 02-06-00-00 

6 
 

Α.7 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

 \ Α-28 
ΕΤΕΠ 08-01-02-00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

7 Β.1 Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

\Γ-1.2 
ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

8 Β.2 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

\Γ-2.2 
ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

9 
 

Β.3 Κατασκευή ερεισμάτων 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

\Γ-5  
ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

10 Γ.1 Ασφαλτική προεπάλειψη 
ΝΕΤ ΟΔΟ 

\Δ-3  
ΕΤΕΠ 05-03-11-01 

11 
 

Γ.3 
Ασφαλτική στρώση βάσης, πάχους 0,05 
m 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
\Δ-5.1 

ΕΤΕΠ 05-03-11-04 

12 
 

Γ.4 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
πάχους 0,05 μ με χρήση κοινής 
ασφάλτου 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
\Δ-8.1 

ΕΤΕΠ 05-03-11-04 

13 
 

Γ.5 
Αντιολισθηρή στρώση πάχους 0,04 μ με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
\Δ-9.1 

ΕΤΕΠ 05-03-12-01 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

14 Δ.6 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων 
και επιχώματα ζώνης αγωγών 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
          \Β-4.2 

ΕΤΕΠ 02-07-03-00 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
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15 Ε.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
\Ε-17.2 

ΕΤΕΠ 05-04-02-00 

16 Ε.2 

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με 
αναγραφές  και σύμβολα από  
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά 
ΕΛΟΤ EN 12899-1 

ΝΕΤ ΟΔΟ 
\ E-8.2.2   

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

17 Ε.3 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) 

ΝΕΤ ΟΔΟ\ 
Ε-10.2 

ΕΤΕΠ 05-04-07-00 

18 Ε.4 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης 
επικίνδυνων θέσεων 

ΝΕΤ ΟΔΟ\ 
Ε-9.4 

ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

 
 
ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ 
 
3 ΓΕΝΙΚΑ 
Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται σήμερα από τις ΕΤΕΠ είναι: 
 

Α/Α Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠΕΚΑ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

1 Α.6 
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε 
κάθε είδους έδαφος 

ΝΕΤ ΟΔΟ \Α-14 
 --- 

2 Α.8 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή 
με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών 

ΝΕΤ ΟΔΟ \Α-2.1 
 --- 

3 Α.9 Κόστος εργασίας για την 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών εκσκαφής 

ΣΧΕΤ.ΝΕΤ ΟΔΟΝ 
\Α-4.4 

 
--- 

4 Α.10 

Κόστος υποδοχής αποβλήτων  
(περίσσεια υλικών εκσκαφών, 
αποξήλωση ασφαλτικών) για την 
εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΕΚ 

ΣΧΕΤ.ΝΕΤ ΟΙΚΝ 
\20.10 

 
--- 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

5 Γ.2 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΝΕΤ ΟΔΟ\Δ.4 --- 
ΟΜΑΔΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

6 Δ.1 

Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι 
σπόνδυλοι ορθογωνικής διατομής για 
οχετό διαστάσεων 1 x 1 
συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτούμενων εργασιών 

ΣΧΕΤ.ΝΕΤ ΥΔΡΝ\ 
9.20.01 

--- 

7 Δ.2 Φρεάτιο συμβολής 
ΣΧΕΤ.ΝΕΤ ΟΔΟΝ 

\ Β.66.5 
--- 

8 Δ.3 Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών 
ΣΧΕΤ.ΝΕΤ ΟΔΟΝ 

Β-66.2 
--- 
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9 Δ.4 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης,  και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων         
τσιμεντοσωλήνων, αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916 D = 1000mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ\ 
12.01.01.07 

--- 

10 Δ.5 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης,  και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων    
τσιμεντοσωλήνων, αποχέτευσης 
κλάσεως     αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916 D = 800mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ\ 
12.01.01.06 

--- 

11 Δ.7 Χειρόθετη λιθοπλήρωση ΝΕΤ ΟΔΟ\Β.5 --- 
 
3.1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω ΕΤΕΠ 
ισχύουν οι ΠΤΠ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ.  
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (Α.Τ. Α.6) 

 
Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης ή νέας τάφρου τριγωνικής 
διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που 
καθορίζονται στη μελέτη, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της 
μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ   (Α.Τ. Α.8) 

 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση 
ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή 
εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική 
απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την 
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: KOΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Α.Τ. Α.9) 
 
Εκτέλεση των απαιτούμενων  εργασιών  για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών εκσκαφής με 
εργαλεία χειρός ή μηχανήματα.  

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4: ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ 
ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΕΚ  (Α.Τ. Α.10) 
 
Εναλλακτική διαχείριση κάθε είδους αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και αποξήλωση 
ασφαλτικών (ΑΕΚΚ), ανεξάρτητα από την μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή και τα επιμέρους 
υλικά από τα οποία συντίθενται.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (Α.Τ. Γ.2) 

 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ 
ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΟΧΕΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,00 X 1,00 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Τ. Δ.1) 
 
Κατασκευή αγωγού με χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων ορθογωνικής διατομής 
(σπονδύλων) από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας αντοχής τουλάχιστον C25/30, με 
απολήξεις σύνδεσης τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη. Οι σπόνδυλοι θα προέρχονται από μονάδα (εργοστάσιο) προκατασκευών που 
εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9002. Η 
φέρουσα ικανότητά τους (βάθος τοποθέτησης, ικανότητα παραλαβής κινητών φορτίων κλπ) 
θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μελέτης. Η διαστασιολόγηση των σπονδύλων (πάχος 
τοιχώματος, οπλισμός) θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Πριν από την 
εγκατάσταση ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση φάκελο 
τεχνικών στοιχείων των σπονδύλων, από τα στοιχεία του οποίου θα προκύπτει η 
καταλληλότητα τοποθέτησής τους υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του έργου. Επίσης 
περιλαμβάνονται και οι εργασίες σκυροδέτησης και τοποθέτησης οπλισμού σε ειδικά τμήματα 
αυτού (χαλυνός, βάσεις, πτερυγότυχοι) 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7: ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (Α.Τ. Δ.2) 
 
Φρεάτια  συμβολής, δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, πλήρως ή εν μέρει προκατασκευασμένα ή 
με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Έργων 
(ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία. 
 
Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων 
υλικών, προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των 
φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ καθώς και στον  εξοπλισμό και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή 
των φρεατίων και τον χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση 
κατάλληλου γερανού).  
 
Οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας μελέτης που έχει εγκρίνει η 
Υπηρεσία, ομοίως η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η 
τοποθέτηση οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος.  
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην  διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων, 
καθώς και στη σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων 
με μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, στην  προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
στην προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων, στην επαναπλήρωση του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και στην επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των 
φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8: ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΝΩΝ (Α.Τ. 
Δ.3) 
 
Φρεάτια υδροσυλλογής μεταξύ πρανών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων πλήρως ή εν μέρει 
προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για 
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λειτουργία. 
 
Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων 
υλικών, προκατασκευασμένων στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των 
φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ καθώς και στον  εξοπλισμό και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή 
των φρεατίων και τον χειρισμό των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση 
κατάλληλου γερανού). Οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της παρούσας μελέτης που 
έχει εγκρίνει η Υπηρεσία, ομοίως η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων 
στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του 
σκυροδέματος. 
  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην  διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων, 
καθώς και στη σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων 
με μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, στην  προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης, 
στην προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων, στην επαναπλήρωση του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου και στην επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των 
φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916 D = 1000MΜ  (Α.Τ. Δ.4) 
 
Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, 
καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" 
(bell-sochet pipes) 
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 
factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση 
αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 
σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας 
του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί 
να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς 
τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 D = 800MM (Α.Τ. Δ.5)

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, 
καταβιβασμός στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
από σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό 
δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" 
(bell-sochet pipes). 
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 
factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση 
αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της 
σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας 
του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί 
να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς 
τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
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Εφαρμογή λιθοπλήρωσης με λίθους λατομείου, με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική 
υποβοήθηση για την προσέγγιση και τακτοποίηση των λίθων.

ΜΑΪΟΣ 2020 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  …………………………
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