
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

ΈΡΓΟ: 

 

 

 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.Κ. ΑΡΝΑΙΑΣ» 

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   470.451,35€ (πλέον ΦΠΑ 24%) 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛ. : 103/2009  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

   

 

 

 

 

CPV:  45233123-7 Κατασκευαστικές 
εργασίες για δευτερεύουσες 
οδούς 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σελ.   
 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ .................................................................................................................................. 1 

1.1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................................................................. 1 

1.2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ .................................................................... 1 

1.3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ ....................................................................................................... 1 

1.4. ΥΛΙΚΑ ............................................................................................................................................. 2 

1.5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ....................................................................................................................... 2 

1.6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ........................................................................................................... 3 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) .................................................................................. 4 

3. ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................................ 7 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .............................................................................................. 8 

σελ. i 
 



 

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Τ Ε Π  

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, σύμφωνα 
με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Σύμφωνα με την με 
αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 8, του άρθρου 54 τουΝ. 4412/2016, εφαρμόζονται οι 70 νέες ΕΤΕΠ. 

 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή από 14-3-2020. Οι εγκεκριμένες εβδομήντα (70) Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), εφαρμόζονται υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
δημοσίων μελετών και έργων του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021. 

Από 14-3-2020 παύουν να ισχύουν οι 70 Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) της 
εγκυκλίου 17, (Αρ. Πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016). 

 

1.2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

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. 
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1.4. ΥΛΙΚΑ 

1.4.1. Γενικά  

(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 την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β/15-06-
2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 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 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και 
να φέρουν την σήμανση CE.   

 

1.4.2. Δείγματα  

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. Προμήθεια  

(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. 

 

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 
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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 ΠΔ 696/1974, 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 (ΕΤΕΠ) 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, σύμφωνα 
με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Σύμφωνα με την με 
αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & 
Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 8, του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016, εφαρμόζονται οι 70 νέες ΕΤΕΠ. 

 

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.Κ. 

ΑΡΝΑΙΑΣ » 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. ΚΩΔ. ΕΤΕΠ  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Ομάδα Α: Χωματουργικά 

1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών ΟΔΟ Α-1 02-01-02-00 

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 02-01-02-00 

4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΔΟ-Α-12 15-02-01-01 

5 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 
κόκκων έως 200 mm ΟΔΟ Α-19 02-07-01-00 

6 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ Α-20 02-07-01-00 

Ομάδα Β: Τεχνικά έργα         

7 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m ΟΔΟ Β-1 02-04-00-00 

8 
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια 
και θέσεις τεχνικών έργων 
Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 

ΟΔΟ-Β-4.1 02-07-01-00 

9 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και 
επιχώματα ζώνης αγωγών ΟΔΟ-Β-4.2 02-07-03-00 

10 Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10   ΟΔΟ Β-29.1.2 

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 
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Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. ΚΩΔ. ΕΤΕΠ  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 

11 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο ΟΔΟ Β-29.2.1 

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 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15 

ΟΔΟ Β-29.2.2 

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 

13 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

ΟΔΟ-Β-29.3.1 

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 

14 
Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων 
βάθρων, λεπτοτοίχων  και κιβωτιοειδών 
οχετών με σκυρόδεμα C16/20    

ΟΔΟ Β-29.3.3 

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 

15 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 
τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20   ΟΔΟ Β-29.3.4 

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 

16 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός 
υπογείων έργων ΟΔΟ-Β-30.2 01-02-01-00 

17 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων ΟΔΟ-Β-30.3 01-02-01-00 

18 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών 
επιφανειών ΟΔΟ Β-33 08-05-01-04 

20 
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με 
διπλή στρώση ασφαλτόπανου και 
τσιμεντοκονίαμα προστασίας 

ΟΔΟ Β-37.2 08-05-01-02 

σελ. 5 
 



Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. ΚΩΔ. ΕΤΕΠ  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 

21 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία 
(waterstop) ΟΔΟ Β-44 08-05-02-02 

22 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες 
υπονόμων ΟΔΟ Β-49 08-07-01-01 

23 Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο ΟΔΟ-Β-50 08-07-01-05 

24 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-Β-51 05-02-01-00 

25 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ-Β-52 05-02-02-00 

26 Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm ΥΔΡ 12.01.01.02 08-06-01-00 

ΟΜΑΔΑ Δ: Οδοστρωσία 

27 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-Γ-1.1 05-03-03-00 

28 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-Γ-2.1 05-03-03-00 

29 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ-Γ-5 05-03-03-00 

Ομάδα Ε: Ασφαλτικά         

30 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-Δ-3 05-03-11-01 

31 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-Δ-4 05-03-11-01 

32 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m ΟΔΟ Δ-5.1 05-03-11-04 

33 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου  

ΟΔΟ Δ-8.1 05-03-11-04 

Ομάδα ΣΤ: Σήμανση Ασφάλεια         

34 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης 
Ν2, λειτουργικού πλάτους W7 ΟΔΟ Ε-1.1.1 ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 

35 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής 
σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με 
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

ΟΔΟ Ε-8.3 05-04-06-00 

36 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους    ΟΔΟ Ε-9.3 05-04-06-00 

37 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα 
DN 40 mm (1 ½ ‘’) ΟΔΟ Ε-10.1 05-04-07-00 

38 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 
βαφή ΟΔΟ-Ε-17.1 05-04-02-00 
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3. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται σήμερα από τις ΕΤΕΠ είναι: 

 

«ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ.Κ. 

ΑΡΝΑΙΑΣ » 

 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

3 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα ΟΔΟ- Α-10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 

19 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ Β-36 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 

σελ. 7 
 



 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν οι 
παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 

1. Αντικείμενο  

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και 
πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, 
ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε 
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 

2. Εργασίες που θα εκτελεσθούν 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της 
περίφραξης,  

• η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν λόγω 
των κατεδαφίσεων,  

• η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών 
προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-
μηχανημάτων κλπ,  

• η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού 
εδάφους,  

• η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και 
των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες.  

3. Επιμέτρηση και πληρωμή  

Ο τρόπος επιμέτρησης θα γίνεται ανά μέτρο (m) μήκους καθαιρούμενης περίφραξης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

1. Αντικείμενο 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα 
υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 

σελ. 8 
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