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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α   ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  

 

1  ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΤ 

1.1.  Η παρούςα Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (ΣΤ) περιλαμβϊνει τουσ τεχνικούσ 

ςυμβατικούσ όρουσ ςύμφωνα με τουσ οπούουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των 

υπολούπων ςυμβατικών τευχών, ο Ανϊδοχοσ θα εκτελϋςει τισ καταςκευϋσ του ϋργου. 

Επιςημαύνεται ότι ςτη ςειρϊ ιςχύοσ των υμβατικών Σευχών, το Σιμολόγιο Μελϋτησ 

προηγεύται τησ ΣΤ, οπότε ςε κϊθε περύπτωςη ϋχουν εφαρμογό τα αναγραφόμενα ςτο 

Περιγραφικό Σιμολόγιο Μελϋτησ του δημοπρατούμενου ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρ.5 τησ 

διακόρυξησ και την Εγκύκλιο 26/2012 (ΑΔΑ:Β4Σ81-70Θ) τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 

Δημοςύων Έργων. 

1.2 Για την εκτϋλεςη του παρόντοσ ϋργου ιςχύουν  οι εγκεκριμϋνεσ ΕΣΕΠ, με υποχρεωτικό 

εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα, όπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται και  ςύμφωνα με τα όςα 

ορύζονται 

α) ςτην υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΥΕΚ 2221 Β / 30-7-2012) Απόφαςη του 

Αναπληρωτό Τπουργού Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων   με θϋμα “Έγκριςη τετρακοςύων ςαρϊντα (440) Ελληνικών Σεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα.”, 

β) ςτισ με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΥΕΚ:2542/Β/10-10-2013), 

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΥΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 

(ΥΕΚ:3068/Β/14-11-2014), ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΥΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) 

Αποφϊςεισ του Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  με τισ οπούεσ ανεςτϊλη η 

υποχρεωτικό εφαρμογό εξόντα οκτώ (68) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), 

λόγω τησ αναγκαιότητασ ϊμεςησ επικαιροπούηςόσ τουσ και με βϊςει των οπούων οι 

υπόλοιπεσ τριακόςιεσ εβδομόντα δύο (372) Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ) 

ιςχύουν με υποχρεωτικό εφαρμογό ςτα Δημόςια Έργα, 

γ)ςτην με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΥΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςη του 

Τπουργού Τποδομών & Μεταφορών με θϋμα: «Έγκριςη εβδομόντα (70) Ελληνικών 

Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα και 

Μελϋτεσ» 

δ) ςτην με αρ. πρωτ. 102843/19-11-20 (ΥΕΚ 5234/ Β’ /26.11.2020) απόφαςη του 

Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπου ορύζεται,  ειδικότερα, πωσ η ιςχύσ τησ με αρ. 

πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΥΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςησ του Τπουργού 

Τποδομών & Μεταφορών, αρχύζει από την 01/03/2021. 
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Οι ωσ ϊνω προδιαγραφϋσ όπωσ και οποιεςδόποτε ϊλλεσ, αναφερόμενεσ ςτα ϊρθρα τησ ΣΤ, 

προδιαγραφϋσ αποτελούν αναπόςπαςτα τμόματϊ τησ. 

Ωσ εκ τούτου, η παρούςα ΣΤ ουςιαςτικϊ αποτελεύται από ϋναν Πύνακα που περιλαμβϊνει 

τισ ΕΣΕΠ οι οπούεσ θα πρϋπει να εφαρμοςτούν για την υλοπούηςη του δημοπρατούμενου 

ϋργου (Πύνακασ ΕΣΕΠ προσ Εφαρμογό). Οι ΕΣΕΠ αυτϋσ παρατύθενται ωσ αντιςτοιχούςεσ 

ςτισ εργαςύεσ που ϋχουν προώπολογιςτεύ για την εκτϋλεςη του ϋργου (υπενθυμύζεται ότι ςτο 

Σιμολόγιο Μελϋτησ ϋχει προςτεθεύ, κατ’ επιταγό τησ προαναφερθεύςασ εγκυκλύου, η 

Αντιςτούχιςη ΕΣΕΠ και ιςχυόντων ΝΕΣ) 

2 ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

2.1    Για οποιοδόποτε υλικό, καταςκευό, ποιοτικό ϋλεγχο (διαδικαςύεσ / μεθόδουσ / δοκιμϋσ 

κλπ) που δεν καλύπτονται από: 

-τουσ κανονιςμούσ / προδιαγραφϋσ / κώδικεσ από τα ϊρθρα του Σεύχουσ του Σιμολογύου  

Δημοπρϊτηςησ και τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

-τισ παρούςεσ προδιαγραφϋσ, δηλαδό τα ςχετικϊ ϊρθρα τησ παρούςασ ΣΤ θα 

εφαρμόζονται: τα «Ευρωπαώκϊ Πρότυπα» (ΕΣ) που ϋχουν εγκριθεύ από την Ευρωπαώκό 

Επιτροπό Συποπούηςησ (CEN)  ό από την  Ευρωπαώκό Επιτροπό Ηλεκτρονικόσ 

Συποπούηςησ (CENELEC)  ωσ  «Ευρωπαώκϊ  Πρότυπα  CEN»  ό  ωσ  «Κεύμενα  εναρμόνιςησ  

(HD) ςύμφωνα με τουσ κοινούσ κανόνεσ των οργανιςμών αυτών. 
 
2.2 υμπληρωματικϊ προσ τα ανωτϋρω και κατϊ ςειρϊν ιςχύοσ θα εφαρμόζονται: 

α. Οι Κοινϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ότοι εκεύνεσ που ϋχουν εκπονηθεύ με διαδικαςύα 

αναγνωριςμϋνη από τα κρϊτη - μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ με ςκοπό την εξαςφϊλιςη 

τησ ενιαύασ εφαρμογόσ ςε όλα τα κρϊτη - μϋλη και ϋχουν δημοςιευθεύ ςτην Επύςημη 

Εφημερύδα των Ευρωπαώκών Κοινοτότων. 

β. Οι «Ευρωπαώκϋσ Σεχνικϋσ Εγκρύςεισ» (ΕΣΕ) που εύναι οι ευνοώκϋσ τεχνικϋσ εκτιμόςεισ 

τησ καταλληλότητασ ενόσ προώόντοσ για χρόςη, με γνώμονα την ικανοπούηςη των 

βαςικών απαιτόςεων για τισ καταςκευϋσ με βϊςη τα εγγενό χαρακτηριςτικϊ του 

προώόντοσ και τουσ τιθϋμενουσ όρουσ εφαρμογόσ και χρόςησ του. Σϋτοιεσ (ΕΣΕ) 

χορηγούνται από τον οργανιςμό που εύναι αναγνωριςμϋνοσ για τον ςκοπό αυτό από το 

εκϊςτοτε κρϊτοσ - μϋλοσ. 

γ. Οι Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΠΣΠ) του Ελληνικού Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ 

Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων (Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε) ό του προγενϋςτερου Τπουργεύου 

Δημοςύων Έργων (Τ.Δ.Ε) που αναφϋρονται ςε εργαςύεσ οι οπούεσ θεματικϊ δεν 

περιλαμβϊνονται ςτισ εγκεκριμϋνεσ ΕΣΕΠ υπό την προώπόθεςη ότι δεν ϋρχονται ςε 

αντύθεςη με τα Εναρμονιςμϋνα Ευρωπαικϊ Πρότυπα (hEN) που ϋχουν θεςπιςθεύ με την 

ςχετικό ΚΤΑ. 
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δ. υμπληρωματικϊ  προσ  τα  παραπϊνω,  θα  εφαρμόζονται  οι  προδιαγραφϋσ  ΕΛΟΣ 

(Ελληνικού Οργανιςμού Συποπούηςησ) και ςε ςυμπλόρωςη αυτών οι Προδιαγραφϋσ 

ISO (International Standards Organization) και ςε ςυμπλόρωςη αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 

3 ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΔΙΑΓΨΝΙΖΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Εφιςτϊται η προςοχό ςτουσ παρακϊτω όρουσ: 

 
 3.1 Κϊθε διαγωνιζόμενοσ και ςυνεπώσ ο Ανϊδοχοσ με μόνη την υποβολό τησ Προςφορϊσ του 

αναγνωρύζει ότι οι προαναφερθεύςεσ προδιαγραφϋσ εύναι κατϊλληλεσ και επαρκεύσ για  

την  εκτϋλεςη  του  Έργου  και  ότι  αναλαμβϊνει  κϊθε  υποχρϋωςη,  κύνδυνο  ό ςυνϋπεια 

που απορρϋει από την εφαρμογό των. 

 3.2  χετικϊ με τα ςυναντώμενα εμπόδια ςτο χώρο του ϋργου, π.χ. αρχαιολογικϊ ευρόματα, 

δύκτυα Οργανιςμών Κοινόσ  Ωφελεύασ (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να εφαρμόζει 

τα όςα προβλϋπονται ςτο Σεύχοσ ΕΤ και τισ ς χ ε τ ι κ ϋ σ  ν ο μ ο θ ε τ ι κ ϋ σ  διατϊξεισ και 

εντολϋσ των αρμοδύων φορϋων. Ειδικότερα ςτην περύπτωςη που κατϊ την εκτϋλεςη των 

εργαςιών εντοπιςτούν δύκτυα ΟΚΩ η αντιμετώπιςη των πιθανών δυςχερειών γύνεται 

ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην ΕΣΕΠ ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00 “ Αντιμετώπιςη 

δικτύων ΟΚΩ κατϊ τισ εκςκαφϋσ”. 

 3.3  Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να κρατϊ ελεύθερουσ τουσ δρόμουσ και τισ λοιπϋσ κυκλοφοριακϋσ 

προςβϊςεισ  που  εύναι  αναγκαύεσ  για  τη  διατόρηςη  τησ  ροόσ  τησ  κυκλοφορύασ.  Η 

πρόςβαςη ςε εγκαταςτϊςεισ των ΟΚΩ, ςε εγκαταςτϊςεισ απόρριψησ απορριμμϊτων, ςε 

εγκαταςτϊςεισ τησ πυροςβεςτικόσ, ςε τριγωνομετρικϊ ςημεύα κτλ. πρϋπει να παραμϋνει 

κατϊ το δυνατόν ανεμπόδιςτη καθ’ όλη τη διϊρκεια καταςκευόσ του ϋργου και θα 

καταβϊλλεται κϊθε προςπϊθεια από τον Ανϊδοχο για την ελαχιςτοπούηςη των ςχετικών 

οχλόςεων. 

3.4  ε περύπτωςη που, κατϊ τη διϊρκεια των εργαςιών, ανεβρεθούν επικύνδυνα υλικϊ, π.χ. 

ςτο ϋδαφοσ, ςτουσ υδϊτινουσ πόρουσ ό ςε δομικϊ ςτοιχεύα και καταςκευϋσ, ο Ανϊδοχοσ 

υποχρεούται να ενημερώςει την Αναθϋτουςα αρχό χωρύσ καθυςτϋρηςη. ε περύπτωςη 

ϊμεςου κινδύνου ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να λϊβει ϊμεςα όλα τα αναγκαύα μϋτρα 

αςφαλεύασ. Συχόν αναγκαύα πρόςθετα μϋτρα θα ςυμφωνηθούν από κοινού μεταξύ 

Αναθϋτουςασ αρχόσ και Αναδόχου. Οι  δαπϊνεσ  για  τα  ληφθϋντα  ϊμεςα  μϋτρα  και  

τα  τυχόν  πρόςθετα πληρώνονται πρόςθετα ςτον Ανϊδοχο. 
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4  ΔΑΠΑΝΕ  ΑΝΑΔΟΦΟΤ  

Όλεσ οι δαπϊνεσ για την εφαρμογό των όρων τησ παρούςασ ΣΤ και των ςχετικών και/ό 

αναφερομϋνων κωδύκων / προδιαγραφών / κανονιςμών θα βαρύνουν τον Ανϊδοχο αςχϋτωσ αν 

γύνεται ρητό ςχετικό αναφορϊ τούτου ό όχι. Ο Ανϊδοχοσ δεν θα επιβαρυνθεύ τισ δαπϊνεσ για μύα 

ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα μόνον αν γύνεται ρητό και αδιαμφιςβότητη αναφορϊ ςε ςχετικό 

ϊρθρο τησ ΕΤ περύ του αντιθϋτου. 

5  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΛΙΚΨΝ  ΜΕ  ΖΤΓΙΗ  

5.1       Για  την  παραλαβό  υλικών  που  γύνεται  με  ζύγιςη,  εφόςον  ςτο  αντικεύμενο  τησ  

εργολαβύασ περιλαμβϊνεται εκτϋλεςη τϋτοιων εργαςιών ο ανϊδοχοσ θα φροντύζει να εκδύδει 

τριπλότυπο ζύγιςησ και παραλαβόσ ςτο οπούο θα αναγρϊφεται: 

1. Σο εύδοσ του υλικού  

2. Οι διαςτϊςεισ καρότςασ αυτοκινότου 

3. Ο αριθμόσ κυκλοφορύασ του αυτοκινότου 

4. Η θϋςη λόψησ 

5. Η θϋςη απόθεςησ 

6. Η ώρα φόρτωςησ 

7. Η ώρα και η θϋςη εκφόρτωςησ 

8. Σο καθαρό βϊροσ, και 

9. Σο απόβαρο αυτοκινότου κλπ 
 
5.2   Σο παραπϊνω τριπλότυπο θα υπογρϊφεται, κατϊ την εκφόρτωςη ςτο ϋργο, από τον 

ό τουσ υπαλλόλουσ τησ Αναθϋτουςασ αρχόσ και τον Ανϊδοχο ό τον αντιπρόςωπό του. 
 
5.3  Κϊθε  φορτύο  αυτοκινότου  πρϋπει  απαραύτητα  να  ςυνοδεύεται  από  το  

παραπϊνω δελτύο ζύγιςόσ του. 
 
5.4   Σα παραπϊνω δελτύα ζύγιςησ και παραλαβόσ υλικών, θα πρϋπει να ςυνοδευτούν ςτη 

ςυνϋχεια από αναλυτικό επιμϋτρηςη και ςχϋδια τοποθϋτηςησ του υλικού. 

Σα παραπϊνω ςχϋδια τοποθϋτηςησ θα εύναι τα εγκεκριμϋνα ςχϋδια εφαρμογόσ τησ 
Αναθϋτουςασ αρχόσ. 

 
5.5  Βϊςει των παραπϊνω δελτύων ζύγιςησ και παραλαβόσ υλικών, των αναλυτικών επιμετρόςεων 

και των ςχεδύων εφαρμογόσ, θα ςυντϊςςεται από την Αναθϋτουςα αρχό πρωτόκολλο 
παραλαβόσ του υλικού. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΑΙΨΝ- ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

1. ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

 
1.1 Γενικϋσ Εκςκαφϋσ 
Οι εργαςύεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου θα πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτην ΕΣΕΠ  
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 « Γενικϋσ εκςκαφϋσ οδοποιύασ και υδραυλικών ϋργων»  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτηςησ, οι ΕΤΕΠ είναι αναρτημένεσ ςτην 

ιςτοςελίδα τησ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) του ΥΠ.Υ.ΜΕ, με εμφανή ςήμανςη του ΥΠ.Υ.ΜΕ ςτην αριςτερή πλευρά των 

εγγράφων. Με τον τρόπο αυτό τα επίςημα εγκεκριμένα κείμενα  είναι προςπελάςιμα από κάθε ενδιαφερόμενο 

1.2  Διϊνοιξη Σϊφρων 
Οι εργαςύεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου θα πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτην ΕΣΕΠ  
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-01-00 « Εκςκαφϋσ τϊφρων και διωρύγων»  
 
1.3 Καταςκευό Επιχωμϊτων 
Οι εργαςύεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου θα πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτην ΕΣΕΠ  
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501- 02-07-01-00 "Καταςκευό επιχωμϊτων". 
 

2 ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

2.1 Εκςκαφό Θεμελύων Σεχνικών Ϊργων και Σϊφρων 
Οι εργαςύεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου θα πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτην ΕΣΕΠ  
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00 "Εκςκαφϋσ θεμελύων τεχνικών ϋργων" . 
 
2.2 Καταςκευϋσ από κυρόδεμα 
Οι εργαςύεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου θα εκτελούνται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ ΕΣΕΠ, ςτο μϋτρο 
που εκϊςτη αφορϊ τον κϊθε τύπο καταςκευόσ: 
01-01-01-00: Παραγωγό και μεταφορϊ ςκυροδϋματοσ 
01-01-02-00: Διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 
01-01-03-00: υντόρηςη κυροδϋματοσ 
01-01-04-00: Εργοταξιακϊ ςυγκροτόματα παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ 
01-01-05-00: Δονητικό ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 
01-01-07-00: κυροδετόςεισ ογκωδών καταςκευών 
01-03-00-00: Ικριώματα 
01-04-00-00: Καλούπια καταςκευών από ςκυρόδεμα (τυποι) 
01-05-00-00: Διαμόρφωςη τελικών επιφανειών ςε ϋγχυτο ςκυρόδεμα χωρύσ χρόςη επιχριςμϊτων. 
 

3. ΟΔΟΣΡΨΙΑ 

3.1 Τπόβαςη Οδοςτρωςύασ μεταβλητού πϊχουσ 
Οι εργαςύεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου θα πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτην ΕΣΕΠ  
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501- ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρώςεισ οδοςτρωμϊτων από αςύνδετα αδρανό υλικϊ", με 
ςυμπύκνωςη κατϊ ςτρώςεισ μεγύςτου ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ κϊθε ςτρώςησ 0,10m , ανεξϊρτητα 
από τη μορφό και την ϋκταςη τησ επιφϊνειασ καταςκευόσ, ςε υπαύθρια ό υπόγεια ϋργα. 
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3.2 Πληροφοριακϋσ Πινακύδεσ Οδικόσ όμανςησ 
Προμόθεια και τοποθϋτηςη πλευρικών πινακύδων οδοςόμαvςησ οδών, με ανακλαςτικό υπόβαθρο 
από μεμβρϊνη αvταvακλαςτικότητασ τύπου 1, καταςκευαςμϋνων ςύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ 
ΕΝ 12899- 1, τισ ΟΜΟΕ-ΚΑ, την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 05-04-06-00 "Πινακύδεσ ςταθερού 
περιεχομϋνου (ΠΠ)" 
 

 
3.3 Πινακύδεσ Ρυθμιςτικϋσ και Ενδειξησ Επικινδυνων Θϋςεων 
Προμόθεια και τοποθϋτηςη πινακύδων ρυθμιςτικών ό ϋνδειξησ επικινδύνων θϋςεων με 
αντανακλαςτικό υπόβαθρο από μεμβρϊνη τύπου 11, καταςκευαςμϋνων ςύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1, την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 05-04-06-00 "Πινακύδεσ ςταθερού περιεχομϋνου (ΠΠ)" 
 

3.4 τύλοσ Πινακύδων από γαλβανιζμϋνο ςιδηροςωλόνα  
τόλοσ ςτόριξησ πινακύδων από ςιδηροςωλόνα γαλβανιςμϋνο με ραφό, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 10255, από 
χϊλυβα S195T, κλϊςεωσ L (πρϊςινη ετικϋττα), ονομ. διαμϋτρου ΟΝ 40 mm (ςπειρώματοσ: thread size 
R= 1 ½", dεξ = 48,3 mm, πϊχουσ τοιχώματοσ 3,2 mm), μόκουσ κατ' ελϊχιςτον 2,50 m, ςύμφωνα με 
την ΕΣΕΠ 05-04-07-00 "Διατϊξεισ ςτόριξησ πινακύδω ν κατακόρυφησ ςόμανςησ". 
 

3.5 Φιλιομετρικόσ Δεύκτησ Τψηλόσ Αντανακλαςτικότητασ 
Για την προμόθεια, μεταφορϊ και πλόρη τοποθϋτηςη πλόρωσ αντανακλαςτικού χιλιομετρικού 
δεύκτη τοποθετημϋνου ώςτε η κϊτω πλευρϊ του χιλιομετρικού δεύκτη να βρύςκεται ςε ύψοσ 
τουλϊχιςτον1,20m. πϊνω από την τελικό ςτϊθμη του μονοπατιού, ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Οδηγύεσ, 
τισ Προδιαγραφϋσ και «Προςωρινό προδιαγραφό αντανακλαςτικότητασ πινακύδων ςόμανςησ οδών» 
του ϋτουσ 1997). 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β2- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΑΙΨΝ- ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1. ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

1.2 Εκςκαφϋσ  
Εκςκαφϋσ τϊφρων ό διωρύγων αρδευτικών και αποςτραγγιςτικών δικτύων ςε εδϊφη γαιώδη – 
ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικϊ μηχανόματα 11 εκρηκτικϊ), οποιουδόποτε πλϊτουσ  
πυθμϋνα και βϊθουσ, με την κοπό και εκρύζωςη υπαρχόντων δϋνδρων περιμϋτρου μϋχρι 50cm, και  
θϊμνων ςτο εύροσ του ορύγματοσ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-01-01-00 “Εκςκαφϋσ  
τϊφρων και διωρύγων”. 
 

1.3 Επιχώςεισ -Εγκιβωτιςμού- Εξυγιϊνςεισ 
τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςηλόνων εντόσ ορύγματοσ με ϊμμο προϋλευςησ λατομεύου 
ςύμφωνα με τισ τυπικϋσ διατομϋσ τησ μελϋτησ και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 'Έπανεπύχωςη 
ορυγμϊτων υπογειων δικτύων" 
 
1.4 Μεταλλικϊ τοιχεύα και Καταςκευϋσ 
Καλύμματα φρεατύων κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 124, με ςόμανςη CE, τησ κατηγορύασ φϋρουςασ ικανότητασ 
D που προβλϋπεται από την μελϋτη (ανϊλογα την θϋςη τοποθϋτηςησ). 
 
1.5 ωληνώςεισ – Δύκτυα 
Προμόθεια, μεταφορϊ ςτη θϋςη εγκατϊςταςησ, πλϊγιεσ μεταφορϋσ, καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, 
τοποθϋτηςη και ςύνδεςη τςιμεντοςωλόνων, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, από ςκυρόδεμα ελϊχιςτησ 
χαρακτηριςτικόσ αντοχόσ 40 MPa με ςόμανςη CE, με ελαςτικό δακτύλιο ςτεγϊνωςησ κατϊ ΕΛΟΣ 
ΕΝ 681-1. 
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1.6 Αγωγού Αποχϋτευςησ από ςωλόνεσ PVC-U ςυμπαγούσ τοιχώματοσ 
Αγωγού αποχϋτευςησ ακαθϊρτων με ςωλόνεσ από μη πλαςτικοποιημϋνο ΡVC-U ςυμπαγούσ 
τοιχώματοσ, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1401- 1, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-06-02-02 "Δύκτυα 
αποχϋτευςησ από ςωλόνεσ PVC U". 
 

1.7 Αγωγού υπό πύεςη από ςωλόνεσ PVC-U 
Αγωγού υπό πύεςη με ςωλόνεσ από μη πλαςτικοποιημϋνο πολυβινuλο-χλωρύδιο (PVC-U), ςυμπαγούσ 
τοιχώματοσ, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1452- 2,  ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-06-02-01 "Δύκτυα υπό 
πύεςη από ςωλόνεσ PVC-U". 
 
1.8 Δύκτυα υπό πύεςη από ςωλόνεσ ελατού χυτοςιδόρου (ductile iron) 
ωληνώςεισ πιϋςεωσ με ςωλόνεc από ελατό χυτοςύδηρο ςφαιροειδούσ γραφύτη (ductile iron), κατϊ 
το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 545, απαιτεύται πιςτοπούηςη των χαρακτηριςτικών που προδιαγρϊφονται ςτο 
Πρότυπο από διαπιςτευμϋνο εργαςτόριο ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ Κοινοτικϋσ διατϊξεισ. 
 

1.9  Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ 
Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό ςυρταρωτόσ δικλύδασ με 
κϋλυφοσ από χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-06-07-02 "Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ 
ςυρταρωτϋσ". 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β3- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΑΙΨΝ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1. ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1.1 Υορτοεκφορτώςεισ -Μεταφορϋσ 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε ζε επίπεδν Μειέηεο. 

 
1.2 Εκθϊμνωςη εδϊφουσ 
Εκθϊμνωςη εδϊφουσ με την αποκόμιςη και ςυςςώρευςη των προώόντων ςτισ θϋςεισ φόρτωςησ, 
ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 02-01-01-00 "Καθαριςμόσ, εκχϋρςωςη και κατεδαφύςεισ 
ςτη ζώνη εκτϋλεςησ των εργαςιών" 
 

1.3 Γενικϋσ εκςκαφϋσ ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ-ημιβραχώδεσ για την δημιουργύα υπογεύων κλπ 
χώρων 

Γενικϋσ εκςκαφϋσ ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ-ημιβραχώδεσ με χρόςη μηχανικών μϋςων για την δημιουργύα 
υπογεύων κλπ χώρων, ςύμφωνα με την μελϋτη του ϋργου και την ΕΣΕΠ 02-03-00-00 "Γενικϋσ 
εκςκαφϋσ κτιριακών ϋργων" 
 

1.4 Eκςκαφό θεμελύων και τϊφρων χωρύσ τη χρόςη μηχανικών μϋςων 
Οι εργαςύεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου θα πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με την μελϋτη και όςα 
ορύζονται ςτην ΕΣΕΠ 02-04-00-00 "Εκςκαφϋσ θεμελύων τεχνικών ϋργων" 
 

1.5 Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου, διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ με χρόςη 
αντλύασ ό πυρογερανού 

Παραγωγό ό προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου ςκυροδϋματοσ οποιαςδόποτε κατηγορύασ 
ό ποιότητοσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Κανονιςμού Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ (ΚΣ), με την 
διϊςτρωςη με χρόςη αντλύασ ςκυροδϋματοσ ό πυργογερανού και την ςυμπύκνωςη αυτού επύ των 
καλουπιών ό/και λοιπών επιφανειών υποδοχόσ ςκυροδϋματοσ, χωρύσ την δαπϊνη καταςκευόσ των 
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καλουπιών, ςύμφωνα με την μελϋτη του ϋργου,και τισ ΕΣΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγό και μεταφορϊ ςκυροδϋματοσ", 
01-01-02-00 "Διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ", 
01-01-03-00 "υντόρηςη ςκυροδϋματοσ", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακϊ ςυγκροτόματα παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ",  
01-01-05-00 "Δονητικό ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ", 
01-01-07-00 "κυροδετόςεισ ογκωδών καταςκευών". 
 
1.6 Ξυλότυποι ςυνόθων χυτών καταςκευών 
Οι εργαςύεσ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου θα πραγματοποιηθούν ςύμφωνα με την μελϋτη και όςα 
ορύζονται ςτην ΕΣΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια καταςκευών από ςκυρόδεμα (τύποι)". 
 
1.7 Φαλύβδινοι οπλιςμού ςκυροδϋματοσ 
Εκτϋλεςη εργαςιών ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Φαλύβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμϊτων" 

 
1.8 Λιθοπληρώςεισ – Λιθοςτρώςεισ 
Καταςκευό λιθοςτρώτων από ξηρολιθοδομό ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-07-03-00 
"Επιςτρώςεισ με φυςικούσ λύθουσ". 
 
 
1.9 Αργολιθοδομϋσ 
Εκτϋλεςη εργαςιών ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιςτοι τούχοι". 
 
1.10 Ξύλινα Πατώματα- Σούχοι- Οροφϋσ 
Εκτϋλεςη εργαςιών από δομικό ξυλεύα πελεκητό, κατηγορύασ κατ’ ελϊχιςτον C22 - 10E κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 
338.  
 
1.11 Επιςτεγϊςεισ 
Επιςτϋγαςη με ςχιςτόπλακεσ πϊχουσ 20 mm, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12326-1 "χιςτολιθικϊ και λύθινα 
προώόντα για αςυνεχεύσ επικαλύψεισ ςτεγών και επενδύςεισ 
 
 
1.12 Επιςτρώςεισ 
Εκτϋλεςη εργαςιών ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-07- 03-00 "Επιςτρώςεισ με φυςικούσ 
λύθουσ". 
 
ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ 
 
1.13 Ελαιοχρωματιςμού κοινού ςιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ό ακρυλικών 

ρητινών, βϊςεωσ νερού η διαλύτου 
Ελαιοχρωματιςμού κοινού ςιδηρών επιφανειών, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-10-03-00 
"Αντιςκωριακό προςταςύα και χρωματιςμόσ ςιδηρών επιφανειών". 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β4- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΑΙΨΝ – ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

1. ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

1.1 Καταςκευό περύφραξησ με ςιδηρϊ κιγκλιδώματα 
Εφαρμόζεται το ϊρθρο Ε-4.2 του ΝΕΣ Οδοποιύασ, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 03-04-01-00 
 

2. ΥΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

2.1 Δϋνδρα 
ύκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

3. Εγκατϊςταςη Πραςύνου 

3.1  Ωνοιγμα λϊκκων ςε εδϊφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεύα χειρόσ 
Άνοιγμα λϊκκων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ-ημιβραχώδεσ με εργαλεύα χειρόσ, καθώσ και καθαριςμόσ και 
αποκομιδό των υπολειμμϊτων ριζών και των αχρόςτων υλικών, ςύμφωνα με την φυτοτεχνικό μελϋτη 
και την ΕΣΕΠ 10-05-01-00. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΕΠ ΠΡΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

α/α Κωδικόσ 
Σιμολογύου 

Εύδοσ εργαςύασ Κωδ. ΕΣΕΠ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 
ΕΚΚΑΥΕ 

1 Α-2 ΓΕΝΙΚΕ ΕΚΚΑΥΕ Ε ΕΔΑΥΟ ΓΑΙΩΔΕ-
ΗΜΙΒΡΑΦΩΔΕ 

ΕΣΕΠ 02-02-01-00  

2 Α-3 ΓΕΝΙΚΕ ΕΚΚΑΥΕ Ε ΕΔΑΥΟ ΒΡΑΦΩΔΕ ΕΣΕΠ 02-02-01-00 

3 Α-3.3 Όρυξη ςε ϋδαφοσ βραχώδεσ χωρύσ χρόςη εκρηκτικών ΕΣΕΠ 08-01-01-00 

4  
3.01 

Εκςκαφϋσ τϊφρων ό διωρύγων αρδευτικών ό 
αποςτραγγιςτικών δικτύων ςε εδϊφη βραχώδη χωρύσ 
χρόςη εκρηκτικών 

ΕΣΕΠ 08-01-01-00 

5  
3.03.02 

Με την φόρτωςη των προώόντων επύ αυτοκινότου και την 
μεταφορϊ ςτον χώρο απόθεςησ ό απόρριψησ ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη 

 

6  
3.15 

Εκςκαφό και επαναπλόρωςη χανδϊκων αρδευτικού 
δικτύου ό υπογεύων δικτύων ςωληνώςεων εκτόσ 
κατοικημϋνων περιοχών 

 

7 3.15.01 ε κϊθε εύδοσ εδϊφη εκτόσ από βραχώδη  

8 20.01 Εκθϊμνωςη εδϊφουσ ΕΣΕΠ 02-01-01-00 
9 20.01.01 με δενδρύλια περιμϋτρου κορμού μϋχρι 0,25 m  

10 20.04 Eκςκαφό θεμελύων και τϊφρων χωρύσ τη χρόςη 
μηχανικών μϋςων 

ΕΣΕΠ 02-04-00-00 

11 20.04.01 ςε εδϊφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
12 20.04.02 ςε εδϊφη βραχώδη, εκτόσ από γρανιτικϊ- κροκαλοπαγό  

13  
20.31 

Υορτοεκφόρτωςη προώόντων εκςκαφών χωρύσ χρόςη 
μηχανικών μϋςων. 

 

14 20.31.02 χωρύσ την διϊςτρωςη των προώόντων μετϊ την 
εκφόρτωςη 

 

15 20.40 Φειρονακτικό διακύνηςη προώόντων εκςκαφών και 
κατεδαφύςεων 

 

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΑΥΡΨΝ  
 Α-4 Διϊνοιξη τϊφρων  

1 Α-4.1 Διϊνοιξη τϊφρου ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ - ημιβραχώδεσ ΕΣΕΠ 08-01-01-00 
 

2 Α-4.2 Διϊνοιξη τϊφρου ςε ϋδαφοσ βραχώδεσ ΕΣΕΠ 08-01-01-00. 
 

ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΦΨΜΑΣΑ  
1 5.07 τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνων με ϊμμο 

προελεύςεωσ λατομεύου 
ΕΣΕΠ 08-01-03-02 
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2 Α-20 Καταςκευό επιχωμϊτων ΕΣΕΠ 02-07-01-00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΕΦΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
ΥΟΡΣΟΕΚΥΟΡΣΨΕΙ - ΜΕΣΑΥΟΡΕ  

1 10.01 Υορτοεκφόρτωςη υλικών επύ αυτοκινότου ό ςε ζώα. 

2 10.01.01 Υορτοεκφόρτωςη με τα χϋρια  
3 10.07 Μεταφορϋσ με αυτοκύνητο  
4 10.07.01 δια μϋςου οδών καλόσ βατότητασ  

5  
20.31 

Υορτοεκφόρτωςη προώόντων εκςκαφών χωρύσ χρόςη 
μηχανικών μϋςων. 

 

6 20.31.02 χωρύσ την διϊςτρωςη των προώόντων 
μετϊ την εκφόρτωςη 

 

7 20.40 Φειρονακτικό διακύνηςη προώόντων 
εκςκαφών και κατεδαφύςεων 

 

ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  
1  

Β-1 
ΕΚΚΑΥΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΑΥΡΩΝ 
ΠΛΑΣΟΤ ϋωσ 5,00 
m 

 
ΕΣΕΠ 02-04-00-00 

2  
20.02 

Γενικϋσ εκςκαφϋσ ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ- ημιβραχώδεσ για 
την δημιουργύα υπογεύων κλπ χώρων 

ΕΣΕΠ 02-03-00-00 
 

3 20.04 Eκςκαφό θεμελύων και τϊφρων χωρύσ τη 
χρόςη μηχανικών μϋςων 

ΕΣΕΠ 02-04-00-00 

4 20.04.01 ςε εδϊφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
5 20.04.02 ςε εδϊφη βραχώδη, εκτόσ από γρανιτικϊ- 

κροκαλοπαγό 
 

6 Β-7 ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΣΟΣΡΩΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π.  

ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ  
1 Β-29 Καταςκευϋσ από κυρόδεμα ΕΣΕΠ 01-01-01-00 

ΕΣΕΠ 01-01-02-00 
ΕΣΕΠ 01-01-03-00 
ΕΣΕΠ 01-01-04-00 
ΕΣΕΠ 01-01-05-00 
ΕΣΕΠ 01-01-07-00 
ΕΣΕΠ 01-03-00-00 
ΕΣΕΠ 01-04-00-00 
ΕΣΕΠ 01-05-00-00 

1 Β-29.4 κυρόδεμα κατηγορύασ C20/25  
2 Β-29.4.4 Μικροκαταςκευϋσ με ςκυρόδεμα C20/25  

3 32.01.01 Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα 
κατηγορύασ C8/10 

 

4  
32.01 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου, διϊςτρωςη και 
ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ με χρόςη αντλύασ ό 
πυργογερανού 

ΕΣΕΠ 01-01-01-00 
ΕΣΕΠ 01-01-02-00 
ΕΣΕΠ 01-01-03-00 
ΕΣΕΠ 01-01-04-00 
ΕΣΕΠ 01-01-05-00 
ΕΣΕΠ 01-01-07-00 
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5 32.05 κυροδϋματα μικρών ϋργων  
6 32.05.04 Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα 

κατηγορύασ C16/20 
 

7 32.02.05 Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα 
κατηγορύασ C20/25 

 

ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ  
1 38.20.02 Φαλύβδινοι οπλιςμού κατηγορύασ B500C 

(S500s) 
ΕΣΕΠ 01-02-01-00 

2 38.20.03 Δομικϊ πλϋγματα B500C (S500s)  
3 38.03 Ξυλότυποι ςυνόθων χυτών καταςκευών ΕΣΕΠ 01-04-00-00 

4 38.13 Ξυλότυποι εμφανών ςκυροδεμϊτων  
ΛΙΘΟΠΛΗΡΨΕΙ - ΛΙΘΟΣΡΨΕΙ  

1 41.02 Καταςκευό λιθοςτρώτων από 
ξηρολιθοδομό 

ΕΣΕΠ 03-07-03-00 

2 41.02.01 Λιθόςτρωτα μϋςου πϊχουσ ϋωσ 25 cm  

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕ  
1  

42.05 
Αργολιθοδομϋσ με αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα των 150 kg 
τςιμϋντου 

ΕΣΕΠ 03-02-01-00 

2  
42.05.03 

Αργολιθοδομϋσ με 
αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα δύο ορατών όψεων 

 
 

3  
42.11 

Αργολιθοδομϋσ με αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα των 400 kg 
τςιμϋντου 

ΕΣΕΠ 03-02-01-00 

4  
42.11.03 

Αργολιθοδομϋσ με αςβεςτοτςιμεντοκονύαμα δύο ορατών 
όψεων 

 
 

5 42.51 Κοινϋσ γωνιολιθοδομϋσ ΕΣΕΠ 03-02-01- 00 
6 42.51.01 Κοινϋσ γωνιολιθοδομϋσ με 

αςβεςτοκονύαμα 1:2 1/2 
 

ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΟΧΕΨΝ ΛΙΘΟΔΟΜΨΝ  
1 45.01 Διαμόρφωςη όψεων λιθοδομών χωρικού 

τύπου 
 

2 45.01.01 Διαμόρφωςη όψεων λιθοδομών 
ανωμϊλου χωρικού τύπου 

 

ΞΤΛΙΝΑ ΠΑΣΨΜΑΣΑ - ΣΟΙΦΟΙ - 
ΟΡΟΥΕ 

 

1  
52.66 

τϋγη ξύλινη για επιςτϋγαςη με κεραμύδια γαλλικϊ κλπ ό 
τεχνητϋσ πλϊκεσ 

 

2 52.66.01 τϋγη ξύλινη ανούγματοσ ϋωσ 6,00 m  

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΣΑ - ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΑ  
1 71.01 Αρμολογόματα όψεων υφιςταμϋνων 

τοιχοδομών 
 

2 71.01.02 Αρμολογόματα κατεργαςμϋνων όψεων 
λιθοδομών 

 

3 73.11 Επιςτρώςεισ με χονδρόπλακεσ 
ακανόνιςτεσ 

ΕΣΕΠ 03-07- 03-00 
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4 73.13 Επιςτρώςεισ με τετραγωνικϋσ 
ημιλαξευτϋσ μαρμαρόπλακεσ 

ΕΣΕΠ 03-07-03-00 

ΚΙΓΚΛΙΔΨΜΑΣΑ ΙΔΗΡΑ - 
ΠΕΡΙΥΡΑΓΜΑΣΑ 

 

1 11.01 Καλύμματα φρεατύων ΕΛΟΣ ΕΝ 124, με 
ςόμανςη CE 

2 11.01.01 Καλύματα από φαιό χυτοςύδηρο (gray 
iron) 

 

3 12.13 Αγωγού υπό πύεςη από ςωλόνεσ PVC-U ΕΣΕΠ 08-06-02-01 

4 12.13.01.02 Ονομαςτικόσ διαμϋτρου D 63 mm  
5 12.13.02 Ονομαςτικόσ πύεςησ 10 at  
6 12.13.02.05 Ονομαςτικόσ διαμϋτρου D110 mm  
7 12.15 Δύκτυα υπό πύεςη από ςωλόνεσ ελατού 

χυτοςιδόρου (ductile iron) 
ΕΛΟΣ ΕΝ 545 

8 12.15.01 Με ςωλόνεσ DN 100 mm / κλϊςησ C40, 
κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 545 

 

9 13.03 Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ ΕΣΕΠ 08-06-07-02 
10 13.03.01 Με ωτύδεσ, ονομαςτικόσ πύεςησ 10 atm  

11 13.03.01.03 Ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 100 mm  
63. ΚΛΙΜΑΚΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ  

1 63.01 Kλύμακεσ ςιδηρϋσ καρφωτϋσ  
2 64.41 Πϊςςαλοι περιφραγμϊτων από 

μορφοςύδηρο διατομόσ ''L'' ό ''T'' 
 

3 64.46 ύρμα αγκαθωτό γαλβανιςμϋνο  
4 64.48 υρματόπλεγμα με ρομβοειδό οπό  

ΕΠΙΣΕΓΑΕΙ  
1 72.15 Επιςτϋγαςη με ςχιςτόπλακεσ ΕΛΟΣ ΕΝ 12326-1 

ΕΠΙΣΡΨΕΙ - ΕΠΕΝΔΤΕΙ  

1 73.11 Επιςτρώςεισ με χονδρόπλακεσ 
ακανόνιςτεσ 

ΕΣΕΠ 03-07- 03-00 

ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ  
1  

77.55 
Ελαιοχρωματιςμού κοινού ςιδηρών επιφανειώνμε 
χρώματα αλκυδικών ό ακρυλικών ρητινών, βϊςεωσ νερού 
η διαλύτου 

ΕΣΕΠ 03-10-03-00 

ΜΟΝΨΕΙ ΤΓΡΑΙΑ - ΗΦΟΤ - 
ΘΕΡΜΟΣΗΣΟ 

 

1 79.14 Επύςτρωςη απλό με υαλοώφαςμα επύ 
αςφαλτικού υλικού 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕ  
1 Ε-8 Πληροφοριακϋσ πινακύδεσ οδικόσ 

ςόμανςησ 
ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1 

2  
Ε-8.3 

Πλευρικϋσ πληροφοριακϋσ πινακύδεσ οδικόσ ςόμανςησ, 
πλόρωσ αντανακλαςτικϋσ, με υπόβαθρο τύπου 1 
κατϊ ΕΛΟΣ EN 12899-1 

ΕΣΕΠ 05-04-06-00 

3 Ε-9 Πινακύδεσ ρυθμιςτικϋσ και ϋνδειξησ 
επικύνδυνων θϋςεων 

ΕΣΕΠ 05-04-06-00 
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4 Ε-9.3 Πινακύδεσ ρυθμιςτικϋσ μικρού μεγϋθουσ  

5 Ε-10 τύλοι πινακύδων  
6 Ε-10.1 τύλοσ πινακύδων από γαλβαν. 

ςιδηροςωλόνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 
ΕΣΕΠ 05-04-07-00 

7 Ε-11 ΦΕΣ Φιλιομετρικόσ δεύκτησ υψηλόσ 
ανταν/κότητασ 

ςύμφωνα με τισ Τεχνικέσ 
Οδηγίεσ, τισ Προδιαγραφέσ 
και «Προςωρινή 
προδιαγραφή 
αντανακλαςτικότητασ 
πινακίδων ςήμανςησ 
οδών» του έτουσ 1997) 

ΨΛΗΝΕ  
 12.01 Προμόθεια, μεταφορϊ ςτη θϋςη εγκατϊςταςησ και 

τοποθϋτηςη προκαταςκευαςμϋνων τςιμεντοςωλόνων  
ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 

 12.01.01 Σςιμεντοςωλόνεσ αποχϋτευςησ κλϊςεωσ αντοχόσ 120 ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 

1 12.01.01.06 Ονομαςτικόσ διαμϋτρου D800 mm  
2 12.10 Αγωγού αποχϋτευςησ από ςωλόνεσ PVC- 

U ςυμπαγούσ τοιχώματοσ 
ΕΣΕΠ 08-06-02-02 

3 12.10.01 Αγωγού αποχϋτευςησ από ςωλόνεσ PVC- 
U, SDR 41, DN 110 mm 

 

4 12.13 Αγωγού υπό πύεςη από ςωλόνεσ PVC-U ΕΣΕΠ 08-06-02-01 
ΕΣΕΠ 08-06-08-01 

5 12.13.01 Ονομαςτικόσ πύεςησ 6 at  
6 12.13.01.01 Ονομαςτικόσ διαμϋτρου D 50 mm  

ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΨΝ, ΤΝΣΗΡΗΕΨΝ, ΛΟΙΠΨΝ 
ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ 

 

1  
16.15 

Διαμόρφωςη ςύνδεςησ νϋου αγωγού ύδρευςησ ςε 
υφιςτϊμενο εκτόσ λειτουργύασ αγωγό από χυτοςύδηρο ό 
αμιαντοτςιμϋντο με παρεμβολό ταυ 

 

2 16.15.01 Για διϊμετρο υφιςταμϋνου αγωγού Υ 80 
ό Υ 100 mm 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΡΨΙΑ  
1 Γ-1 Τπόβαςη οδοςτρωςύασ ΕΣΕΠ 05-03-03-00 
2 Γ-1.1 Τπόβαςη οδοςτρωςύασ μεταβλητού 

πϊχουσ 
ΕΣΕΠ 05-03-03-00 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΝΑΔΑΨΕΙ  
1 Β3 Καταςκευό περύφραξησ με ςιδηρϊ 

κιγκλιδώματα 
 

2 64.47 υρματόπλεγμα με τετραγωνικό οπό  
3 Δ 1 Δϋνδρα ΕΣΕΠ 10-09-01-00. 

4 Δ 1.1 Δϋνδρα κατηγορύασ Δ1  

5 Δ 1.2 Δϋνδρα κατηγορύασ Δ2  

6 Ε 2 Άνοιγμα λϊκκων ςε εδϊφη γαιώδη – ημιβραχώδη με 
εργαλεύα χειρόσ 

ΕΣΕΠ 10-05-01-00 



 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης                                                              

                      σελ. 18                               

7 Ε 2.1 Άνοιγμα λϊκκων διαςτϊςεων 0,30 Φ 0,30 Φ 0,30 m  

Ε.ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΑΙΝΟΤ  

1 2.200 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ ΥΤΣΕΤΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΕ  

2 2.221 Με ελϊχιςτη διϊςταςη επιφανειακόσ διατομόσ 0.3μ και 
βϊθοσ 0.3μ 

 

3 3.000 ΥΤΣΕΤΗ- ΠΟΡΑ  

4 3.100 ΥΤΣΕΤΗ ΔΑΙΚΩΝ ΥΤΣΑΡΙΩΝ  

5 4.000 ΤΝΣΗΡΗΗ  

6 4.300 ΠΟΣΙΜΑ  

7 4.100 ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΒΛΑΣΗΕΩ (ΒΟΣΑΝΙΜΑ) ΚΑΙ 
ΚΑΛΙΜΑ 

 

8 ΕΜΠ 1 Προμόθεια από το εμπόριο, μεταφορϊ και τοποθϋτηςη  
9 ΕΜΠ 1.1 Πυροςβεςτικόσ κρουνόσ  

10 ΕΜΠ 1.2 Ξύλινη ϋτοιμη Ενημερωτικό πινακύδα εμπορύου  

11 ΕΜΠ 1.3 Πϋτρινη Καρούτα  

 
 
 


