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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

1. ΙΧΤΟΤΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΙΩΝ 

Για όλεσ τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν για το παρόν ζργο, ιςχφουν οι κατωτζρω τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςχετικζσ διατάξεισ: 

 Η υπϋαρικ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων που 
δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, «Ζγκριςθ τετρακοςίων ςαράντα (440) 
Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε όλα τα 
Δθμόςια Ζργα» 
 

 Η Εγκφκλιοσ 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με κζμα: «Απόφαςθ του 
Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν αναςτολι τθσ 
υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν 
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)».  

Κάκε άρκρο του τιμολογίου τθσ μελζτθσ του ζργου, αντιςτοιχείται με τθν αντίςτοιχθ ΕΤΕΠ 

ςτον Πίνακα που ακολουκεί. Οι αναφερόμενεσ ΕΤΕΠ μζροσ των 440 του αναφερκζντοσ 

ΦΕΚ, προδιαγραφζσ αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματά τθσ. 

Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου των ΤΠ από τθν Κοινοτικι 

Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 

εκπνζουςασ τθν θμζρα κατάκεςθσ των προςφορϊν, μζςω ειδικισ επιςτολισ. 

Στθν αντίκετθ περίπτωςθ: 

α.ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ 

β.ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το 

ΚτΕ ςτθν εναρμόνιςθ του αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο 

ςυνεπάγεται οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι 

περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό κίνδυνο. 

 
2. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ / δοκιμζσ κλπ) 
που δεν καλφπτονται από: 

 τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ 
 

 τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα του ΚΜΕ, των ΠΤΠ, τθσ 
ΕΣΥ και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ  

 
κα εφαρμόηονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ηλεκτρονικισ Τυποποίθςθσ 
(CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα εναρμόνιςθσ (HD)» ςφμφωνα με 
τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν. 
 
Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται: 
 
α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία 
αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ 



3 

 

ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ 
καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν 
απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ 
τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον 
οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ. 

γ. Οι Πρότυπεσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΤΠ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου Περιβάλλοντοσ 
Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων 
Ζργων (Υ.Δ.Ε) που αναφζρονται ςεεργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν περιλαμβάνονται ςτισ 
εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΠ υπό τθνπροχπόκεςθ ότι δεν αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και 
τισ προβλζψεισ των παρόντων Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν. 

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 
(Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι Προδιαγραφζσ ISO 
(InternationalStandardsOrganization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι ASTM των ΗΠΑ. 

3. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγράφων 1 και 2 ο Ανάδοχοσ κα 
κακορίηει με λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. 
Τοφτο κα γίνεται όχι αργότερα από τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ. 

 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ 
Προςφοράσ του αναγνωρίηει ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι 
κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε 
υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι των. 

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ εργαςίεσ του ζργου ςφμφωνα με όςα 

περιγράφονται ςτα παραπάνω άρκρα των Εκνικϊν Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΤΕΠ) ι 

Προςωρινϊν Εκνικϊν Τεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΠΕΤΕΠ). Για κάκε άρκρο του 

τιμολογίου δίνεται ςτον παρακάτω πίνακα τθσ παραγράφου 6 θ αντίςτοιχθ 

εγκεκριμζνθ ΕΤΕΠ ι ΠΕΤΕΠ.  

Σθμειϊνεται ότι για τθν αποφυγι ογκωδϊν και δαπανθρϊν τευχϊν 

δθμοπράτθςθσοι ΕΤΕΠ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό 

μορφι αρχείων PDF και είναι προςπελάςιμεσ από κάκε ενδιαφερόμενο και ωσ εκ 

τοφτου, ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να επικαλεςτεί άγνοια των ΕΤΕΠ που ιςχφουν, κατά τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου. 

 Τα υλικά που κα χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τα 

αντίςτοιχα για κάκε υλικό Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που ζχουν μεταφερκεί 

ςτο Ελλθνικό Σφςτθμα Τυποποίθςθσ και να φζρουν τθν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν 

υπ’ αρικμ 6690 ΚΥΑ ΦΕΚ 1914/15-06-2012 (ςε εφαρμογι των διατάξεων του Π.Δ. 

334/94 ) αλλά και των προγενζςτερων ςχετικϊν ΚΥΑ), άλλωσ δεν κα παραλαμβάνονται. 

 Για εργαςίεσ και υλικά που δεν καλφπτονται με τα παραπάνω, ιςχφουν οι 

ςυμπλθρωματικζσ προδιαγραφζσ και νομικζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 2. 
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4.ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Όλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων του παρόντοσ τεφχουσ και των ςχετικϊν και / 

ι αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν  κα βαρφνουν τον Ανάδοχο 

αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. O Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ 

δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ 

αναφορά ςε ςχετικό άρκρο των τευχϊν δθμοπράτθςθσ περί του αντικζτου. 

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΤΓΙΗ 

Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 

περιλαμβάνεται εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθράείδθ κλπ) ο ανάδοχοσ 

κα φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και παραλαβισςτο οποίο κα αναγράφεται: 

1. Το είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθράυλικά κλπ) 

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου 

3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου 

4. Η κζςθ λιψθσ 

5. Η κζςθ απόκεςθσ 

6. Η ϊρα φόρτωςθσ 

7. Η ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ 

8. Το κακαρό βάροσ, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ 

 

Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, απότον ι τουσ 

υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του. 

Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνωδελτίο 

ηφγιςισ του. 

Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφνςτθ 

ςυνζχεια από αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (πχγια χυτοςιδθρά 

είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ) 

Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ 

Υπθρεςίασ. 

Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊνεπιμετριςεων 

και των ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςίαπρωτόκολλο παραλαβισ του 

υλικοφ. 

 
6. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ / ΠΕΣΕΠ 

Παρατιρθςθ: θ αναγραφι παφλασ ςτθν ςτιλθ Κωδ. ΕΤΕΠ ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει 
εγκεκριμζνθ ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργαςιϊν 

 
Σθμειϊνεται ότι για τθν αποφυγι ογκωδϊν και δαπανθρϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ οι ΕΤΕΠ 
ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ ( www.ggde.gr) 
 

http://www.ggde.gr/
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Α.Σ. 
Κωδικός 
Άρθρου 

Περιγραφή 
ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Α-1 ΟΔΟ Α-2 Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ -θμιβραχϊδεσ ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 

Α-2 ΟΔΟ Α-20 Καταςκευι επιχωμάτων ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 

Β-1 ΟΔΟ Β-3 Εκςκαφι φρεάτων κεμελίωςθσ γεφυρϊν --- 

Β-2 
ΟΔΟ             

Β-29.5.1 

Καταςκευι τμιματοσ βάκρων ςε ςτάκμθ ζωσ 10,0 m από 
το ζδαφοσ και των αντιςτοίχων κωρακίων, 
προςκεφαλαίων, δοκϊν ζδραςθσ, κεφαλοδζςμων κλπ, 
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C30/37 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 
ΕΤΕΠ 01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 
ΕΤΕΠ 01-01-05-00 
ΕΤΕΠ 01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 
ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
ΕΤΕΠ 01-05-00-00 

Β-3 ΟΔΟ Β-38 
Στεγάνωςθ καταςτρϊματοσ γεφυρϊν με ειδικζσ 
μεμβράνεσ 

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 

Β-4 ΟΔΟ Β-30.2 
Χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ B500C εκτόσ υπογείων 
ζργων 

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 

Γ-1 ΟΔΟ Γ-1.1 Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 

Γ-2 ΟΔΟ Γ-2.2 Βάςθ πάχουσ 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 

Δ-1 ΟΔΟ Ε-1.1.6 

Μονόπλευρα χαλφβδινα ςτθκαία αςφαλείασ, ικανότθτασ 
ςυγκράτθςθσ Ν2 που τοποκετοφνται με ζμπθξθ, 
κατθγορίασ ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ Α, ςφμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικοφ πλάτουσ W2 

ΟΜΟΕ-ΣΑΟ 

 
 

 

ΣΡΙΠΟΛΗ, ΑΤΓΟΤΣΟ 2019 

 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 

ΠΑΡΑΚΕΤΟΠΟΤΛΟ 

Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

Ο Αναπλ. Προϊςτάμενοσ 

Τμιματοσ Συγκοινωνιακϊν Ζργων 

Δ.Τ.Ε. Περιφζρειασ Πελ/ςου 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΤΡΝΙΩΣΗ 

Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελ/ςου 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ 

Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

ΕΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 2718/2019 (ΑΔΑ: Ω9ΥΥ7Λ1-ΗΤΝ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Πελ/ςου 
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