
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ) 1  

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΣΑΤΡΟΤ 
Σατ. Δ/νζη : ηασρός Θεζζαλονίκης 
Σατ. Κώδικας : 570 14 
Πληροθορίες : Δ. Μαρίνης 
Σηλ.  23970-61203 

Fax.  23970-65100 

e-mail: das-stv@damt.gov.gr 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΓΟ: «Βεληίωζη βαηόηηηαρ δαζικήρ ανηιπςπικήρ οδού 

Γ΄καηηγοπίαρ “ Γεξαμενή-Κεπαμίδα-Παλιοσέπωνα”» 

 

ΤΠΟΔΡΓΟ:  «Βεληίωζη βαηόηηηαρ δαζικήρ ανηιπςπικήρ 

οδού Γ΄καηηγοπίαρ “ Γεξαμενή-Κεπαμίδα-Παλιοσέπωνα”» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 342.000,00 εςπώ 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Ππόγπαμμα «Δςπωπαϊκό 

Γεωπγικό Σαμείο Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ              ( Δ.Γ.Σ.Α.Α. ) – 

Π.Α.Α. 2007-2013».   

                                          Μέηπο 226,   Γπάζη 1 

 

ΑΔ2012ΔΟ8280103         ΟΠΑΑ  175317 

 

ΠΟΟΣΟ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:    80% 

ΠΟΟΣΟ ΔΘΝΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:          20% 

           

 
 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 



ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ) 2  

 
 

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 

 

Α/Α Πεπιγπαθή  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α  ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 

Άξζξν Α-1 Δθαξκνζηέεο Πξνδηαγξαθέο Υιηθψλ θαη Δξγαζίαο  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

Άξζξν Β-1 

Άξζξν Β-2 

Άξζξν Β-3 

 

Γεληθέο εθζθαθέο  

Γηάλνημε ηάθξνπ   

Καηαζθεπή επηρσκάησλ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ  ΣΔΥΝΗΚΑ  ΔΡΓΑ  

Άξζξν Γ-1 

Άξζξν Γ-2 

Άξζξν Γ-3 

Άξζξν Γ-4 

 

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,00 κ  

Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

Φαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ 

Γίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο ηλνηζηκέληνπ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ  ΟΓΟΣΡΩΗΑ 

Άξζξν Γ-1 

 

Οδνζηξσζία  

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο αληηζηνίρηζεο άξζξσλ Νέσλ Δληαίσλ Τηκνινγίσλ (ΝΔΤ) κε ηηο Διιεληθέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΤΔΠ) 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

(ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ) 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄:   ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΩΝ  

 
Α-1   ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 
1.1      ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΤ,ΔΤ,ΔΣΔΠ κλπ 

 
1.1.1       Η παξνχζα Τερληθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ (ΤΣΥ) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο 

θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ. 

 
1.1.2    Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ηζρχνπλ  νη 440 εγθεθξηκέλεο ΔΤΔΠ φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξ. 

ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη δεκνζηεχζεθαλ ζην ΦΔΚ 2221 Β / 30-7-2012 , κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα 

Γεκφζηα Έξγα. Οη σο άλσ πξνδηαγξαθέο φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα ηεο ΤΣΥ, 

πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 

Σην παξφλ ηεχρνο, θαηαξγνχληαη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη Π.Τ.Π πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ ππνρξεσηηθή  

εθαξκνγή  ησλ Δ.Τ.Δ.Π., δηφηη νη ηειεπηαίεο θαιχπηνπλ φια ηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο. 

 

1.2      ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
1.2.1   Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ: 

- ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηεο ΔΣΥ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

- ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο ΤΣΥ 
 

ζα εθαξκφδνληαη: 
 

ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΤ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Τππνπνίεζεο (CEN)  ή απφ ηελ  

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνληθήο Τππνπνίεζεο (CENELEC)  σο  «Δπξσπατθά  Πξφηππα  CEN»  ή  σο  

«Κείκελα  ελαξκφληζεο  (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 
 

1.2.2 Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη: 

α. Οη Κνηλέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα 

θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - 

κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

β. Οη «Δπξσπατθέο Τερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΤΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε 

βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη 

ρξήζεο ηνπ. Τέηνηεο (ΔΤΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. 

γ. Οη Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΤΠ) ηνπ Διιεληθνχ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.Γ.Δ) πνπ αλαθέξνληαη 
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ζε εξγαζίεο νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΤΔΠ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα Δπξσπαηθά Πξφηππα (hEN) πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ηελ ζρεηηθή ΚΥΑ. 

δ. Σπκπιεξσκαηηθά  πξνο  ηα  παξαπάλσ,  ζα  εθαξκφδνληαη  νη  πξνδηαγξαθέο  ΔΛΟΤ (Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ 

Τππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards Organization) θαη ζε 

ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΗΠΑ. 

 
1.3   ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 1.3.1 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε 

κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Τνχην ζα γίλεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο 

κειέηεο. 

 1.3.2 Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη 

πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα  ηελ  εθηέιεζε  ηνπ  Έξγνπ  θαη  φηη  

αλαιακβάλεη  θάζε  ππνρξέσζε,  θίλδπλν  ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 1.3.3 Σρεηηθά κε ηα ζπλαληψκελα εκπφδηα ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, π.ρ. αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Οξγαληζκψλ 

Κνηλήο  Ωθειείαο (ΟΚΩ) θηι., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο ζ ρ ε η η θ έ ο  λ ν κ ν ζ ε η η θ έ ο  

δηαηάμεηο θαη εληνιέο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

εληνπηζηνχλ δίθηπα ΟΚΩ ε αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ δπζρεξεηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

ΔΤΔΠ ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 

 1.3.4 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, 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. 

1.3.5 Σε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, αλεβξεζνχλ επηθίλδπλα πιηθά, π.ρ. ζην έδαθνο, ζηνπο 

πδάηηλνπο πφξνπο ή ζε δνκηθά ζηνηρεία θαη θαηαζθεπέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Δξγνδφηε 

ρσξίο θαζπζηέξεζε. Σε πεξίπησζε άκεζνπ θηλδχλνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη άκεζα φια ηα αλαγθαία 

κέηξα αζθαιείαο. Τπρφλ 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. 

 
 
1.4  ΓΑΠΑΝΔ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΤΣΥ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή αλαθεξνκέλσλ θσδίθσλ / 

πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο 

Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη 

αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν ηεο ΤΣΥ πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 

 
1.5  ΠΑΡΑΛΑΒΖ  ΤΛΗΚΩΝ  ΜΔ  ΕΤΓΗΖ  

1.5.1  Γηα  ηελ  παξαιαβή  πιηθψλ  πνπ  γίλεηαη  κε  δχγηζε,  εθφζνλ  ζην  αληηθείκελν  ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη 

εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν 

δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη: 

1. Τν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά 

θιπ) 

2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 

3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

4. Η ζέζε ιήςεο 

5. Η ζέζε απφζεζεο 

6. Η ψξα θφξησζεο 
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7. Η ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 

8. Τν θαζαξφ βάξνο, θαη 

9. Τν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 
 

1.5.2  Τν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Υπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 
1.5.3   Κάζε  θνξηίν  απηνθηλήηνπ  πξέπεη  απαξαίηεηα  λα  ζπλνδεχεηαη  απφ  ην  παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο ηνπ. 

 
1.5.4   Τα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή 

επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ) 

Τα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο 

Υπεξεζίαο. 

1.5.5   Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ 

εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Υπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

 

Β-1 Γενικέρ εκζκαθέρ 

 Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΤΔΠ  ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-02-

02-01-00 « Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ»  

 

Β-2  Γιάνοιξη ηάθπος 

 Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΤΔΠ  ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-

00 «Δθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξχγσλ»  

Β-3  Καηαζκεςή επισωμάηων 

 Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΤΔΠ  ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-02-

07-01-00 «Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ή δαλεηνζαιάκσλ»  

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄:    ΣΔΥΝΗΚΑ  ΔΡΓΑ  

 

Γ-1 Δκζκαθή θεμελίων ηεσνικών έπγων και ηάθπων πλάηοςρ έωρ 5,00 μ  

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΤΔΠ  ΔΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-

00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 

 

Γ-2 Καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα  

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΤΔΠ ΔΛΟΤ ΤΠ 1501, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν 

θαηαζθεπήο: 

 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  Σπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: Σθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

 

Γ-3 Υαλύβδινορ οπλιζμόρ ζκςποδεμάηων  

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΤΔΠ  ΔΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-

02-01-00 "Φαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
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Γ-4 Γίκηςα ομβπίων και ακαθάπηων από ζωλήνερ ινοηζιμένηος  

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΤΔΠ  ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-08-

06-06-02 «Γίθηπα νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο ηλνηζηκέληνπ» 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄: ΟΓΟΣΡΩΗΑ 

 

Γ-1  Οδοζηπωζία  

Οη εξγαζίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΤΔΠ  ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-05-

03-03-00 "Σηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά" θαη ζηελ ΔΤΔΠ  ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 "Σηξψζε 

έδξαζεο νδνζηξψκαηνο απφ αζχλδεηα εδαθηθά πιηθά". 

 

Γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, νη ΔΤΔΠ είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ ( 

www.ggde.gr) κε εκθαλέο πδαηνγξάθεκα ηεο ΓΓΓΔ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα επίζεκα εγθεθξηκέλα θείκελα  είλαη πξνζπειάζηκα 

απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΩΝ ΝΔΩΝ ΔΝΗΑΗΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ (ΝΔΣ) ΜΔ ΣΗ 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (ΔΣΔΠ) 
 
 
 
 
 
α/α 

 
Κωδ. 
ΝΔΣ 

 
Δίδορ επγαζίαρ 

Κωδ. ΔΣΔΠ 
'ΔΛΟΣ ΣΠ 
 1501-'+ 

 ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

1 Α-2 Γεμικέπ εκρκατέπ ρε έδατξπ γαιώδεπ -ημιβοαυώδεπ 02-02-01-00 

2 Α-3.2 Γεμικέπ εκρκατέπ ρε έδατξπ βοαυώδεπ με ελεγυόμεμη υοήρη εκοηκςικώμ  02-02-01-00 

3 Α-4.1 Διάμξινη ςάτοξσ ρε έδατξπ γαιώδεπ – ημιβοαυώδεπ 08-01-01-00 

4 Α-4.2 Διάμξινη ςάτοξσ ρε έδατξπ βοαυώδεπ 08-01-01-00 

5 Α-20 Καςαρκεσή επιυωμάςωμ 02-07-01-00 

 ΟΜΑΓΑ Β: ΣΔΥΝΗΚΑ  ΔΡΓΑ  

6 Β-1 Δκρκατή θεμελίωμ ςευμικώμ έογωμ και ςάτοωμ πλάςξσπ έωπ 5,00 μ  

 

02-04-00-00 

7 Β-29.3.4 Μικοξκαςαρκεσέπ(τοεάςια, ξοθξγωμικέπ ςάτοξι κ.λ.π.) με ρκσοόδεμα C16/20  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 

8 Β-30.2 Χάλσβαπ ξπλιρμξύ ρκσοξδέμαςξπ B500C 01-02-01-00 

9 Β-30.3 Χαλύβδιμξ δξμικό πλέγμα B500C 01-02-01-00 

10 12.01.01.07 Ποξμήθεια, μεςατξοά ρςη θέρη εγκαςάρςαρηπ, και ςξπξθέςηρη 

ποξκαςαρκεσαρμέμωμ ξπλιρμέμωμ ςριμεμςξρωλήμωμ ςύπξσ καμπάμαπ καςά 

ΔΛΟΤ ΔΝ 1916  D 1000 mm. 

08-06-06-02 

 ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΓΟΣΡΩΗΑ  

11 Γ-1.2 Υπόβαρη ξδξρςοωρίαπ μεςαβληςξύ πάυξσπ  05-03-03-00 

12 

3 

 

Γ-2.1 Βάρη ξδξρςοωρίαπ μεςαβληςξύ πάυξσπ 05-03-03-00 

13 Γ-6 Αμακαςαρκεσή ρςοώρεωμ ξδξρςοωρίαπ 05-03-01-00 
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ταςπόρ ……-……-2014 
 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ςντάξαρ 

 
 

 
 

Μαρίνης Γημήηρης 

Γαζολόγος 

 Ο αναπληπωτήρ Δασάπσηρ 

ταςπού 
 

 
 

 

Καριπίδης Βαζίλης 
Γαζολόγος  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με ηην αριθ. πρωη. 118716/30-12-2014 απόθαζη Γ/νζης Γαζών Θεζ/νίκης 
 

Θεσσαλονίκη  …… - …… - 2014 

Ο Διεςθςντήρ Δασών Θεσσαλονίκηρ 
 

 
 

 

 
 


