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1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

1.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ  κλπ 

  

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους 

οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές 

του έργου. 

 

Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε 

αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα 

της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 

 

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να 

ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ 

ειδικής επιστολής. 

 

Στην αντίθετη περίπτωση: 

• στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

• 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: 

• τους κανονισμούς, προδιαγραφές, κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

• τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  

  

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:  

 

• 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. 

• 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. 

• 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) καθ΄ ο μέρος 

αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 

• 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. 
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3.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

 

• Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 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. 

 

4.    ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφερομένων  κωδίκων / 

προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο 

Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και 

αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ 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:  

• Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 

• Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

• Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

• Η θέση λήψης 

• Η θέση απόθεσης 

• Η ώρα φόρτωσης 

• Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

• Το καθαρό βάρος, και 

• 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.  

 

 

6.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ   

Σύμφωνα  την κοινή Απόφαση 5328/122 των υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων, σχετικά με τα Αδρανή Δομικών Έργων καθίσταται υποχρεωτική η συμμόρφωση προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12620 και η σήμανση CE των αδρανών υλικών για κτίρια, δρόμους και άλλα έργα πολιτικού μηχανικού. Για τη 

συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο προσδιορίζεται το σύστημα βεβαίωσης της πιστότητας 2+, όπως 

προδιαγράφεται στο άρθρο 2 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 334/1994 και κατ' αντιστοιχία στο άρθρο 2 του Παραρτήματος 

ΙΙΙ της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. 
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2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις παρακάτω Ελληνικές Τεχνικές  Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), 

 

1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01 -01 -01-00  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01 -01 -02-00  Διάστρωση σκυροδέματος 

3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -01 -01 -03-00  Συντήρηση σκυροδέματος 

4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01  -01 -04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -01 -01 -05-00  Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -01 -02 -01-00  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01 -03-00- 00  Ικριώματα 

8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -01 -04-00- 00    Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

 

9. ΕΛΟΤΤΠ 1501  -02 -01 -01-00  Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των                                                            

εργασιών 

10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00  Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 

11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00  Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

12. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00  Εκσκαφές θεμελίων Τεχνικών Έργων 

13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00  Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

14. ΕΛΟΤΤΠ 1501-02-07-01-00        Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή               

Δανειοθαλάμων 

15. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00  Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

16. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00  Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

 

17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00  Τοίχοι από οπτόπλινθους 

18. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00  Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί  τόπου 

19. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00  Επικεραμώσεις στεγών 

20. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00  Κουφώματα Αλουμινίου 

21. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02  Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

22. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00  Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

23. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00  Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

 

24. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-01-07-01  Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες 

25. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες 

με σκυρόδεμα 

26. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00     Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

27. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-03-00      Αντιρρυπαντική επάλειψη 

28. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00       Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

29. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01       Ασφαλτική προεπάλειψη 

30. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04       Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

31. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01       Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 

32. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-18-01       Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων    

Οδοστρώματος 

 

33. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00       Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας και προστασίας του                                             

περιβάλλοντος  κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής 

 

34. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00  Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 

35. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01  Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

36. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

37. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

38. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-03  Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 

39. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-05  Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 

40. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07  Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 

41. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01  Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 

42. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03  Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

43. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04  Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων                                                                                                                                                                  

δικτύων 

44. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01  Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

45. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00  Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων 






