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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν για το παρόν έργο, ισχύουν οι κατωτέρω τεχνικές 
προδιαγραφές και σχετικές διατάξεις: 

 

• Η υπ΄αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2221 Β / 
30-7-2012, «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» 

• Η υπ΄αριθ. Δ22/4193/22-11-2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4607 Β’/13-12-2019, «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». 
  

Κάθε άρθρο του τιμολογίου της μελέτης του έργου, αντιστοιχείται με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ  στον 
Πίνακα που ακολουθεί. Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των ΤΠ 
από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, μέσω ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση: 

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ στην 
εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται 
οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο 
επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/μεθόδους/δοκιμές κλπ) που δεν 
καλύπτονται από: 

• τις παρούσες προδιαγραφές 
• τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης  

 

θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD)» σύμφωνα με τους 
κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 
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α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων 
για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους 
εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι 
αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων (Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά δεν περιλαμβάνονται στις 
εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα (Hen) που έχουν θεσπισθεί με την σχετική ΚΥΑ. 

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 
Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

• Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγράφων 1 και 2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με 
λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι 
αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

• Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του 
αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 
εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει 
από την εφαρμογή των. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες του έργου σύμφωνα με όσα περιγράφονται 
στα παραπάνω άρθρα των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). Για κάθε άρθρο του 
τιμολογίου δίνεται στον παρακάτω πίνακα της παρ.7 η αντίστοιχη εγκεκριμένη ΕΤΕΠ.  
 

Σημειώνεται ότι για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης οι ΕΤΕΠ έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων PDF και είναι 
προσπελάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο και ως εκ τούτου, ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεστεί 
άγνοια των ΕΤΕΠ που ισχύουν, κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου. 

• Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει στο έργο οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για 
κάθε υλικό Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα 
Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 6690 ΚΥΑ ΦΕΚ 
1914/15-06-2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94 αλλά και των προγενέστερων 
σχετικών ΚΥΑ), άλλως δεν θα παραλαμβάνονται. 

• Για εργασίες και υλικά που δεν καλύπτονται με τα παραπάνω, ισχύουν οι συμπληρωματικές 
προδιαγραφές και νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
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4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος τεύχους και των σχετικών και / ή 
αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών  θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν 
γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. O Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία 
συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο 
των τευχών δημοπράτησης περί του αντιθέτου. 

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

 

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 
περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα 
φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: 

1. Το είδος του υλικού  

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 
υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής 
του. 

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από 
αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις 
τοποθέτησης αυτών, κλπ). 

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας. 

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και 
των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 
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6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΠ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΠ  

Α/Α Περιγραφή Κωδικός 
Άρθρου A.T. ΕΤΕΠ  

    ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ         

1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Α-1 ΟΔΟ-1110 02-01-02-00 

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες  Α-2 ΟΔΟ-1123Α 02-02-01-00 

3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες  Α-2 ΟΔΟ-1123Α 02-02-01-00 

4 

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

Α-2.1 ΟΔΟ-1123Α 02-02-01-00 

5 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση εκρηκτικών Α-3.3 ΟΔΟ-1133Α 02-02-01-00 

6 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες Α-4.1 ΟΔΟ-1212 08-01-01-00 

7 Καθαίρεση κτισμάτων από 
οπτοπλινθοδομές κ.λ.π. Α-6 ΟΙΚ-2221 02-01-01-00 

8 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων Α-9 ΟΙΚ-2227 - 

9 Καθαίρεση περιφράξεων με 
συρματόπλεγμα Α-10 ΟΙΚ-6448 15-02-01-01 

10 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων Α-12 ΟΙΚ-2227 02-02-01-00 

11 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατομείου Κατηγορίας Ε4 Α-18.3 ΟΔΟ-1510 02-06-00-00 

12 Κατασκευή επιχωμάτων Α-20 ΟΔΟ-1530 02-07-01-00 

13 Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων 
μεταβλητού πάχους Α-23 ΟΔΟ-3121A - 

  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ           

14 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m Β-1 ΟΔΟ-2151 02-04-00-00 

15 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών 
από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. Β-2 ΥΔΡ-6087 02-08-00-00 

16 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια Β-4.1 ΟΔΟ-2131Β 02-07-01-00 

17 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης  

ΥΔΡ 5.04 ΥΔΡ 6067 08-01-03-02 

18 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΥΔΡ 
5.05.01 ΥΔΡ 6068 08-01-03-02 

19 Εξυγιαντικές με θραυστό υλικό λατομικής 
προέλευσης 

ΥΔΡ 
5.09.02 ΥΔΡ-6067 - 
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20 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις 
από άπλο σκυρόδεμα C8/10 Β-29.1.1 ΟΔΟ-2511 

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 

21 Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 Β-29.1.2 ΟΔΟ-2521 

22 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις, κλπ από 
ακυρόδεμα C12/15 

Β-29.2.2 ΟΔΟ-2511 

23 Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25 Β-29.4.4 ΟΔΟ-2551 

24 
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, 
τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 
C20/25 

Β-29.4.5 ΟΔΟ-2551 

25 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 
εκτός υπογείων έργων Β-30.2 ΟΔΟ-2612 01-02-01-00 

26 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη Β-36 ΟΔΟ-2411 - 

27 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα Β-48 ΥΔΡ-6752 - 

28 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Β-51 ΟΔΟ-2921 05-02-01-00 

29 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησιδων κ.λ.π. Β-52 ΟΔΟ-2922 05-02-02-00 

30 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ 
 12.01.01.03 ΥΔΡ-6551.3 - 

31 Ονομαστικής διαμέτρου  D600mm.  ΥΔΡ 
 12.01.01.05 ΥΔΡ-6551.5 - 

32 Ονομαστικής διαμέτρου  D800mm.  ΥΔΡ 
 12.01.01.06 ΥΔΡ-6551.6 - 

33 Επίσκεψης, διμέτρου 1,20 πλήρες με μαντεμένιο 
καπάκι, λαιμό 0,60 με σκαλιά. ΝΈΟ.1 

ΥΔΡ 6058, 6067, 6301, 
6302, 6327, 6311, 6752, 

6753 
- 

34 Υδροσυλλογής με μεταλλική σχάρα και 
συνδετήριο αγωγό D300mm ΝΈΟ.2 

ΥΔΡ 6058, 6067, 6301, 
6326, 6327, 6311, 6752, 

6551.2 
- 

  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ         

35 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β 05-03-03-00 

36 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Γ-2.2 ΟΔΟ 3211.Β 05-03-03-00 

37 Στρώση στράγγισης οδοστρώματος Γ-3 ΟΔΟ 3211.Β 05-03-03-00 
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  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ           

38 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη Δ-1 ΟΙΚ-2269α - 

39 Ασφαλτική προεπάλειψη Δ-3 ΟΔΟ-4110 05-03-11-01 

40 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  Δ-4 ΟΔΟ-4120 − 

41 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m Δ-5.1 ΟΔΟ-4321.Β 05-03-11-04 

42 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου 

Δ-8.1 ΟΔΟ-4521.Β 05-03-11-04 

  
         ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - AΣΦΑΛΕΙΑ 

43 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους 
W3. 

Ε-1.1.5 ΟΔΟ-2653 ΟΜΟΕ -ΣΑΟ 

44 

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους 
W4, κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α 

Ε-1.3.4 ΟΔΟ-2653 ΟΜΟΕ -ΣΑΟ 

45 Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη Ε-3.1 ΟΔΟ-2151 05-05-02-00 

46 

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

Ε-8.2.2 ΟΙΚ-6541 05-04-06-00 

47 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, 
πλευράς 0,90 m Ε-9.1 ΟΙΚ-6541 05-04-06-00 

48 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους Ε-9.4 ΟΙΚ-6541 05-04-06-00 

49 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’’) Ε-10.2 ΟΔΟ-2653 05-04-07-00 

50 Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή. Ε-17.1 ΟΙΚ-7788 05-04-02-00 

           ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

51 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 
12,00 m 60.10.01.04 ΗΛΜ-101 05-07-01-00 

05-07-02-00 



8 
 

52 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου 
βραχίονα με φωτεινες πηγες τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 80-
110 W, με βραχίονα 

60.10.40.06 ΗΛΜ-103 - 

53 Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων 60.10.80.02 ΗΛΜ-52   05-07-01-00 

54 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 60.10.85.01 ΟΔΟ-2548 - 

55 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 60.10.85.02 ΟΔΟ-2548 - 

56 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου 
γείωσης από χάλκινη πλάκα 60.20.40.21 ΗΛΜ-45 - 

 
 
 
 

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β. 
 

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β. 

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ 
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α΄ β.   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Την με αριθμό 1567/01-11-2022 (Απόσπασμα Πράξης 50/2022, 27ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελ/σου (ΑΔΑ: ΩΜΨ17Λ1-Π5Φ) 
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