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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Α/Α Περιγραφή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Άρθρο Α-1 Εφαρµοστέες Προδιαγραφές Υλικών και Εργασίας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) 

ΕΤΕΠ 08-01-01-00: Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων  

ΕΤΕΠ 15-02-01-01: Καθαιρέσεις στοιχείων ο̟λισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα 

ΕΤΕΠ 02-06-00-00: Ανά̟τυξη - εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων 

ΕΤΕΠ 02-07-01-00: Κατασκευή ε̟ιχωµάτων 

ΕΤΕΠ 08-01-02-00: Καθαρισµοί και εκβαθύνσεις κοιτών ̟οταµών - ρεµάτων 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00: Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 

ΕΤΕΠ  01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος    

ΕΤΕΠ  01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

ΕΤΕΠ  01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

ΕΤΕΠ  01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα ̟αραγωγής σκυροδέµατος 

ΕΤΕΠ  01-01-05-00: ∆ονητική συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

ΕΤΕΠ  01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΕΤΕΠ  01-03-00-00: Ικριώµατα 

ΕΤΕΠ  01-04-00-00: Καλού̟ια κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα (τύ̟οι) 

ΕΤΕΠ 01-05-00-00: 
∆ιαµόρφωση τελικών ε̟ιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
ε̟ιχρισµάτων 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00: Χαλύβδινος ο̟λισµός σκυροδεµάτων 

ΕΤΕΠ 08-05-01-02 
Στεγανο̟οίηση Κατασκευών α̟ό Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές 
Μεµβράνες’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

 
Α-1  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
1.1      ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΣΥ,ΕΣΥ,ΕΤΕΠ κλ̟ 

 
1.1.1 Η ̟αρούσα Τεχνική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων (ΤΣΥ) ̟εριλαµβάνει τους τεχνικούς 

συµβατικούς όρους σύµφωνα µε τους ο̟οίους και σε συνδυασµό µε τους όρους των 

υ̟ολοί̟ων συµβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 
 
1.1.2  Για την εκτέλεση του ̟αρόντος έργου ισχύουν  οι 440 εγκεκριµένες ΕΤΕΠ ό̟ως εγκρίθηκαν µε 

την υ̟’ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Α̟όφαση του Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού Ανά̟τυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 

2221 Β / 30-7-2012 , µε υ̟οχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα. Οι ως άνω 

̟ροδιαγραφές ό̟ως και ο̟οιεσδή̟οτε άλλες, αναφερόµενες στα άρθρα της ΤΣΥ, 

̟ροδιαγραφές α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστα τµήµατά της. 

Στο ̟αρόν τεύχος, καταργούνται και δεν ̟εριλαµβάνονται όλες οι Π.Τ.Π ̟οζυ ίσχυαν 

̟ριν την υ̟οχρεωτική  εφαρµογή  των Ε.Τ.Ε.Π., διότι οι τελευταίες καλύ̟τουν όλα τα 

άρθρα ̟ου αναφέρονται στο τιµολόγιο της µελέτης. 

 

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1.2.1   Για ο̟οιοδή̟οτε υλικό, κατασκευή, ̟οιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές 

κλ̟) ̟ου δεν καλύ̟τονται α̟ό: 

- τους κανονισµούς / ̟ροδιαγραφές / κώδικες α̟ό τα άρθρα της ΕΣΥ και τους λοι̟ούς 
όρους δηµο̟ράτησης. 

- τις ̟αρούσες ̟ροδιαγραφές, δηλαδή τα σχετικά άρθρα της ̟αρούσας ΤΣΥ 
 

θα εφαρµόζονται: 
 

τα «Ευρω̟αϊκά Πρότυ̟α» (ΕΤ) ̟ου έχουν εγκριθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 

Τυ̟ο̟οίησης (CEN)  ή α̟ό την  Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή Ηλεκτρονικής Τυ̟ο̟οίησης 

(CENELEC)  ως  «Ευρω̟αϊκά  Πρότυ̟α  CEN»  ή  ως  «Κείµενα  εναρµόνισης  (HD) 

σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών αυτών. 
 
1.2.2 Συµ̟ληρωµατικά ̟ρος τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες ̟ου έχουν εκ̟ονηθεί µε διαδικασία 

αναγνωρισµένη α̟ό τα κράτη - µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µε σκο̟ό την εξασφάλιση 

της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Ε̟ίσηµη 

Εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρω̟αϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) ̟ου είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της 

καταλληλότητας ενός ̟ροϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την ικανο̟οίηση των βασικών 

α̟αιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του ̟ροϊόντος και τους 

τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται α̟ό τον 



οργανισµό ̟ου είναι αναγνωρισµένος για τον σκο̟ό αυτό α̟ό το εκάστοτε κράτος - 

µέλος. 

γ. Οι Πρότυ̟ες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του ̟ρογενέστερου Υ̟ουργείου 

∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) ̟ου αναφέρονται σε εργασίες οι ο̟οίες θεµατικά δεν 

̟εριλαµβάνονται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρω̟αϊκά Πρότυ̟α (hEN) ̟ου έχουν θεσ̟ισθεί µε την 

σχετική ΚΥΑ. 

δ. Συµ̟ληρωµατικά  ̟ρος  τα  ̟αρα̟άνω,  θα  εφαρµόζονται  οι  ̟ροδιαγραφές  ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισµού Τυ̟ο̟οίησης) και σε συµ̟λήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 

ISO (International Standards Organization) και σε συµ̟λήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 
 

1.3   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Εφιστάται η ̟ροσοχή στους ̟αρακάτω όρους: 

 1.3.1 Με την ε̟ιφύλαξη ισχύος των όρων των ̟αραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε 

λε̟τοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες ̟ροδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται 

όχι αργότερα α̟ό την υ̟οβολή της συναφούς µελέτης. 

 1.3.2 Κάθε διαγωνιζόµενος και συνε̟ώς ο Ανάδοχος µε µόνη την υ̟οβολή της Προσφοράς του 

αναγνωρίζει ότι οι ̟ροαναφερθείσες ̟ροδιαγραφές είναι κατάλληλες και ε̟αρκείς για  

την  εκτέλεση  του  Έργου  και  ότι  αναλαµβάνει  κάθε  υ̟οχρέωση,  κίνδυνο  ή συνέ̟εια 

̟ου α̟ορρέει α̟ό την εφαρµογή των. 

 1.3.3 Σχετικά µε τα συναντώµενα εµ̟όδια στο χώρο του έργου, ̟.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, 

δίκτυα Οργανισµών Κοινής  Ωφελείας (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να 

εφαρµόζει τις σ χ ε τ ι κ έ ς  ν ο µ ο θ ε τ ι κ έ ς  διατάξεις και εντολές των αρµοδίων φορέων. 

Ειδικότερα στην ̟ερί̟τωση ̟ου κατά την εκτέλεση των εργασιών εντο̟ιστούν δίκτυα 

ΟΚΩ η αντιµετώ̟ιση των ̟ιθανών δυσχερειών γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 

 1.3.4 Ο Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοι̟ές κυκλοφοριακές 

̟ροσβάσεις  ̟ου  είναι  αναγκαίες  για  τη  διατήρηση  της  ροής  της  κυκλοφορίας.  Η 

̟ρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις α̟όρριψης α̟ορριµµάτων, σε 

εγκαταστάσεις της ̟υροσβεστικής, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. ̟ρέ̟ει να ̟αραµένει 

κατά το δυνατόν ανεµ̟όδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα 

καταβάλλεται κάθε ̟ροσ̟άθεια α̟ό τον Ανάδοχο για την ελαχιστο̟οίηση των σχετικών 

οχλήσεων. 

1.3.5 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν ε̟ικίνδυνα υλικά, 

̟.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους ̟όρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο 

Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε ̟ερί̟τωση 

άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα 

ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία ̟ρόσθετα µέτρα θα συµφωνηθούν α̟ό κοινού µεταξύ 

Εργοδότη και Αναδόχου. Οι  δα̟άνες  για  τα  ληφθέντα  άµεσα  µέτρα  και  τα  τυχόν  

̟ρόσθετα ̟ληρώνονται ̟ρόσθετα στον Ανάδοχο. 



 
1.4  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Όλες οι δα̟άνες για την εφαρµογή των όρων της ̟αρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 

αναφεροµένων κωδίκων / ̟ροδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως 

αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα ε̟ιβαρυνθεί τις δα̟άνες 

για µία συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε 

σχετικό άρθρο της ΤΣΥ ̟ερί του αντιθέτου. 
 
1.5  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΥΛΙΚΩΝ  ΜΕ  ΖΥΓΙΣΗ  

1.5.1  Για  την  ̟αραλαβή  υλικών  ̟ου  γίνεται  µε  ζύγιση,  εφόσον  στο  αντικείµενο  της 

εργολαβίας ̟εριλαµβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη 

κλ̟) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τρι̟λότυ̟ο ζύγισης και ̟αραλαβής στο ο̟οίο θα 

αναγράφεται: 

1. Το είδος του υλικού (̟ροε̟αλειµµένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 

κλ̟) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθµός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση α̟όθεσης 

6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το α̟όβαρο αυτοκινήτου κλ̟ 
 

1.5.2  Το ̟αρα̟άνω τρι̟λότυ̟ο θα υ̟ογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, α̟ό τον ή τους 

υ̟αλλήλους της Υ̟ηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντι̟ρόσω̟ό του. 
 

1.5.3   Κάθε  φορτίο  αυτοκινήτου  ̟ρέ̟ει  α̟αραίτητα  να  συνοδεύεται  α̟ό  το  ̟αρα̟άνω 

δελτίο ζύγισής του. 
 

1.5.4   Τα ̟αρα̟άνω δελτία ζύγισης και ̟αραλαβής υλικών, θα ̟ρέ̟ει να συνοδευτούν στη 

συνέχεια α̟ό αναλυτική ε̟ιµέτρηση και σχέδια το̟οθέτησης του υλικού (̟χ για 

χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις το̟οθέτησης αυτών, κλ̟) 

Τα ̟αρα̟άνω σχέδια το̟οθέτησης θα είναι τα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής της 

Υ̟ηρεσίας. 
1.5.5   Βάσει των ̟αρα̟άνω δελτίων ζύγισης και ̟αραλαβής υλικών, των αναλυτικών ε̟ιµετρήσεων 

και των σχεδίων εφαρµογής, θα συντάσσεται α̟ό την Υ̟ηρεσία ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής του υλικού.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β :  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) 

ΕΤΕΠ 08-01-01-00: Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων  

ΕΤΕΠ 15-02-01-01: Καθαιρέσεις στοιχείων ο̟λισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα 

ΕΤΕΠ 02-06-00-00: Ανά̟τυξη - εκµετάλλευση λατοµείων και δανειοθαλάµων 

ΕΤΕΠ 02-07-01-00: Κατασκευή ε̟ιχωµάτων 

ΕΤΕΠ 08-01-02-00: Καθαρισµοί και εκβαθύνσεις κοιτών ̟οταµών - ρεµάτων 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00: Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 

ΕΤΕΠ  01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος    

ΕΤΕΠ  01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

ΕΤΕΠ  01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

ΕΤΕΠ  01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα ̟αραγωγής σκυροδέµατος 

ΕΤΕΠ  01-01-05-00: ∆ονητική συµ̟ύκνωση σκυροδέµατος 

ΕΤΕΠ  01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΕΤΕΠ  01-03-00-00: Ικριώµατα 

ΕΤΕΠ  01-04-00-00: Καλού̟ια κατασκευών α̟ό σκυρόδεµα (τύ̟οι) 

ΕΤΕΠ  01-05-00-00: 
∆ιαµόρφωση τελικών ε̟ιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 
ε̟ιχρισµάτων 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00: Χαλύβδινος ο̟λισµός σκυροδεµάτων 

ΕΤΕΠ 08-05-01-02: Στεγανο̟οίηση Κατασκευών α̟ό Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές Μεµβράνες 

 
Για την α̟οφυγή ογκωδών και δα̟ανηρών τευχών δηµο̟ράτησης, οι ΕΤΕΠ είναι αναρτηµένες 

στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε ( www.ggde.gr) µε εµφανές υδατογράφηµα της ΓΓ∆Ε. Με τον τρό̟ο αυτό 

τα ε̟ίσηµα εγκεκριµένα κείµενα  είναι ̟ροσ̟ελάσιµα α̟ό κάθε ενδιαφερόµενο. 

 

 
Ξάνθη,  14 Σε̟τεµβρίου  2018 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η   Συντάκτρια 

 

 

ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
Γεωτεχνικός – ∆ασολόγος 

µε Α’ Βαθµό 

 Ο ∆ασάρχης Ξάνθης 

 

 

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος  
Γεωτεχνικός – ∆ασολόγος 

µε Α΄ Βαθµό 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό ̟ρωτ.  9396/10-09-2018  Α̟όφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης 


