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ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Σ..Τ.) –ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
Σν ηεχρνο απηφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Δξγαζηψλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ αθνξά ηνπο
ηερληθνχο ζπµβαηηθνχο φξνπο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη ζπµπεξηθνξάο) πνπ
επηηξέπνπλ ηελ πεξηγξαθή εξγαζηψλ θαη πιηθψλ, έηζη ψζηε ε εξγαζία, ή ηα πιηθά λα εθπιεξψλνπλ
ηνλ πξνβιεπφµελν απφ ηηο µειέηεο ζθνπφ ηνπο, ζχµθσλα µε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζµφ µε
ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπµβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ
έξγνπ «σνηηρήζεις και αποκαηαζηάζεις δρόμων ηοσ Γήμοσ Μσκόνοσ» ζην
Γήµν Μπθφλνπ, ηνπ Ννµνχ Κπθιάδσλ.
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιαµβάλνπλ γεληθά ηηο µεραληθέο, θπζηθέο θαη ρεµηθέο
ηδηφηεηεο, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα πξφηππα, ηνπο φξνπο δνθηµήο, ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ
εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ θαη ησλ µεξψλ πνπ ηηο απνηεινχλ.
Βαζηθφο ζθνπφο ησλ Σερληθψλ απηψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη:
•

Η άξηηα θαηαζθεπή ζχµθσλα µε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηελ απαηηνχµελε θαη επηβαιιφµελε
αζθάιεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ πξνζαξµνγή ησλ ζπλζεθψλ ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ,
µέζα ζηα πην πάλσ φξηα.

•

Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα εθηειέζεη φια ηα έξγα θαη ηηο επί
µέξνπο εξγαζίεο µε πεπεηξαµέλνπο θαη εηδηθεπµέλνπο ηερλίηεο µε ρξήζε ησλ θαηαιιειφηεξσλ
θαηά πεξίπησζε µεραληθψλ µέζσλ θαη νρεµάησλ, µε θάζε επηµέιεηα θαη ζχµθσλα µε ηνπο
θαλφλεο ηεο εµπεηξίαο θαη ηεο ηερληθήο επηζηήµεο, θαη φηη πξέπεη λα ζπµµνξθψλεηαη πιήξσο
πξνο φινπο ηνπ φξνπο ηνπ ηεχρνπο απηνχ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνλ ηξφπν
εθηέιεζεο ησλεξγαζηψλ.

ην παξφλ ηεχρνο γίλεηαη αλαθνξά θαη πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ θαη ζπλήζσλ εξγαζηψλ πνπ
ζπλαληψληαη ζε παξφµνηαο θχζεο έξγα. Πηζαλφλ νξηζµέλεο πεξηγξαθφµελεο εξγαζίεο, πιηθά,
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο λα µελ ζπλαληψληαη ζην ζπγθεθξηµέλν έξγν, ή λα δηαθέξνπλ.
Η αλαγξαθή ηνπο ζην παξφλ ηεχρνο γίλεηαη γηα ηελπεξίπησζε πνπ απαηηεζεί λα γίλνπλ αιιαγέο
(θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) θαη λα πηνζεηεζνχλ θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο θαη λα γίλεη
ρξήζε πιηθψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ µειέηε, νπφηε νη φξνη απηνί έρνπλ πιήξε εθαξµνγή.
ε θάζε πεξίπησζε αζπµθσλίαο µεηαμχ ησλ δηαθφξσλ άξζξσλ, πεξηγξαθψλ θαη ηεπρψλ ηεο
µειέηεο, ππεξηζρχνπλ φζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην πεξηγξαθηθφ ηηµνιφγην ηεο µειέηεο.
Όπνπ ζεµεηψλεηαη ν φξνο "Τπεξεζία" ελλνείηαη ε ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ, αιιά θαη
νπνηνδήπνηε άιιν ζρήµα εθπξνζσπεί λφµηµα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, θαηά πεξίπησζε θαη ζε
ζπλελλφεζε πάληνηε µε ηελ ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία, φπσο νη επηβιέπνληεο µεραληθνί πνπ έρνπλ

νξηζηεί θαηά θαηεγνξία εξγαζηψλ ή γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, νη µειεηεηέο, εηδηθνί ζχµβνπινη ή νη
έρνληεο ηελ πςειή επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ηελ ηειηθή
επζχλε ησλ εγθξίζεσλ έρεη ε ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί θαη ηνλ λφµηµν
εθπξφζσπν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο ηεχρνπο,παξνπζίαδεηαη ν εμήο πίλαθαο:
ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΩΝ ΔΡΓΟΤ, µε ΔΣΔΠ
ην µέξνο απηφ, φια ηα άξζξα ηνπ Σηµνινγίνπ Μειέηεο ηνπ έξγνπ, αληηζηνηρίδνληαη µε ηνλ θσδηθφ
ησλ ΔΣΔΠ.
ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗΔΡΓΑΗΑ
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ µε ηνπο γεληθψο παξαδεθηνχο θαλφλεο ηεο Δπηζηήµεο θαη ηεο
Σερληθήο θαη βάζεη ησλ φζσλ, εηδηθφηεξα, αλαθέξνληαη ζηηο ΣερληθέοΠξνδηαγξαθέο.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ έρνπλ εθαξµνγή, έζησ θαη εάλ δελ γίλεηαη µλεία:


Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φινη νη επίζεµνη Διιεληθνί Καλνληζµνί (π.ρ. Καλνληζµφο γηα ηελ
µειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεµα, Αληηζεηζµηθφο Καλνληζµφο, δηαηάμεηο πεξί
αζθαιείαο ζηα εξγνηάμηα, θ.ι.π.), ηα πξφηππα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο (λφµνη, δηαηάγµαηα,
ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη θηι.) πνπ ηζρχνπλ ζηελΔιιάδα.



Σα ελαξµνληζµέλα Δπξσπατθά Πξφηππα φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Σππνπνίεζεο (CEN)

ή απφ ηελ

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο

(CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε
ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ.


Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), νη νπνίεο εγθξίζεθαλ µε ηελ µε αξηζµφ
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07/2012 (ΦΔΚ 2221 Β΄/30–07-2012) (Α∆Α:Β4Γ71-19Ι) Απφθαζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & ∆ηθηχσλ
µε ζέµα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ),
µε ππνρξεσηηθή εθαξµνγή ζε φια ηα ∆εµφζηα Έξγα» πνπ δεµνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ
2221/Β΄/30.7.2012, έρνπλ πιήξε θαη ππνρξεσηηθή εθαξµνγή νη Διιεληθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά. ε πεξίπησζε πνχ νη αλσηέξσ
πξνδηαγξαθέο ή/θαη πξφηππα δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα Δπξσπατθά ηφηε ηζρχνπλ απηά
πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CΔΝ).



Η ζπλνδεπηηθή εγθχθιηνο 26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 θαζψο θαη ην Σεχρνο πµπιεξσµαηηθψλ
Σερληθψλ

Πξνδηαγξαθψλ

ηνπ

έξγνπ

ζχµθσλα

µε

ηελ

παξάγξαθν

13

ηεο

εγθπθιίνπ26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012.


Η εγθχθιηνο 17/∆ΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016 µε ζέµα «Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξµνγήο
πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ). Δπηζεµαίλεηαη φηη,

ζε θάζε πεξίπησζε αλαθνξάο ησλ Δληαίσλ Σηµνινγίσλ Δξγαζηψλ ζηηο ελ ιφγσ Διιεληθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ζα ιαµβάλνληαη πιένλ, αλη' απηψλ, ππφςε νη Πξνζσξηλέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ησλ παξαξηεµάησλ ηεο ελ ιφγσΔγθπθιίνπ.


Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, ηξφπν εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / µεζφδνπο /
δνθηµέο, δεηγµαηνιεςίεο θιπ) πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο
Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ηνπο θαλνληζµνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ
ηα άξζξα ηεο ΔΤ θαη ηα ινηπά ζπµβαηηθά ηεχρε, ζα εθαξµφδνληαη ηα «Δλαξµνληζµέλα
Δπξσπατθά Πξφηππα» (hΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο
(CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο
«Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείµελα ελαξµφληζεο (HD) ζχµθσλα µε ηνπο θνηλνχο
θαλφλεο ησλ νξγαληζµψλαπηψλ.



πµπιεξσµαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξµφδνληαη:
α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί µε δηαδηθαζία
αλαγλσξηζµέλε απφ ηα θξάηε - µέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο µε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε
ηεο εληαίαο εθαξµνγήο ζε φια ηα θξάηε - µέιε θαη έρνπλ δεµνζηεπζεί ζηελ Δπίζεµε
Δθεµεξίδα ησλ ΔπξσπατθψλΚνηλνηήησλ.
β.

Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηµήζεηο ηεο
θαηαιιειφηεηαο

ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, µε γλψµνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ

απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο µε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο
ηηζέµελνπο φξνπο εθαξµνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ
νξγαληζµφ πνπ είλαη αλαγλσξηζµέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο -µέινο.
γ.

Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) θαζ΄ ν κέξνο απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο ΣΤ.

δ.

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO
(International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΗΠΑ.

Όια ηα πξφηππα θαη θαλνληζµνί πνπ ζα εθαξµνζηνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο πην πξφζθαηεο
εθδφζεηο ηνπο σο πξνο ην ρξφλν δεµνπξάηεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ θαη ησλ
ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο.

Κάζε επηµέξνπο πξφηππν ζα ρξεζηµνπνηείηαη θαζ' νινθιεξία θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη
ππεχζπλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ηα επί µέξνπο ζηνηρεία ή ηµήµαηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ
εμνπιηζµνχ είλαη ζπµβαηά µεηαμχ ηνπο, ψζηε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
απαηηήζεηο πνηφηεηαο.
Όπνπ δελ αλαθέξνληαη Διιεληθά Δζληθά Πξφηππα, ηα πιηθά θαη ε εξγαζία ζα είλαη ζχµθσλα µε
απνδεθηά Δπξσπατθά πξφηππα ηεο εγθξίζεσο ηνπ Δπηβιέπνληα θαη ηεο ∆ηεπζχλνπζαο ην έξγν
ππεξεζίαο, θαη ν Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δεηγµάησλ ησλ πιηθψλ ζα ζπλππνβάιιεη θαη
ην θείµελν ηνπ ζρεηηθνχ πξνηχπνπ µεηαθξαζµέλν ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Α) ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ

Σεθµαίξεηαη φηη θάζε ∆ηαγσληδφµελνο έρεη εμεηάζεη φια ηα ζπµβαηηθά θαη ινηπά ηεχρε ηεο
µειέηεο, φηη έρεη αληηιεθζεί ηελ έθηαζε θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ εξγαζηψλ θαη φηη έρεη ιάβεη
ππφςε ζηελ πξνζθνξά ηνπ φιεο ηηο απαηηνχµελεο πνζφηεηεο, ηα θφζηε, ηηο δαπάλεο, ηνπο
θηλδχλνπο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη άµεζα ή µπνξνχλ λα
ζπληαρζνχλ έµµεζα απφ ηα ζπµβαηηθά ζηνηρεία θαη νη ηηµέο ηνπ, ζηνλ Πξνυπνινγηζµφ
Πξνζθνξάο, ζεσξείηαη φηη πεξηιαµβάλνπλ φ,ηη απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή, ηελ
ζπµπιήξσζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο ηεοζχµβαζεο.
εµεηψλεηαη επίζεο φηη, φηη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Δξγνδφηε γηα ην ζρεδηαζµφ ηνπ
Έξγνπ θαη ηηο ζπλαθείο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην ζχλνιν ησλ
πµβαηηθψλ Σεπρψλ.
Αλ ν ∆ηαγσληδφµελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηµέλνπ φξνπ ηνπ παξφληνο θαη ησλ
ππνινίπσλ ζπµβαηηθψλ ηεπρψλ ηεο µειέηεο απφ ηελ Ννµνζεζία νθείιεη λα ελεµεξψζεη ηελ
Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ Πξνζθνξψλ, δηα εηδηθήο επηζηνιήο. ηελ
αληίζεηεπεξίπησζε:
α. ηεξείηαη ηνπ δηθαηψµαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνµηθήο απνδεµίσζεο
β. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα πξνβεί ζηελ
εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχµελσλ εξγαζηψλ µε απνηέιεζµα ηελ ελαξµφληζε ηνπ
απνθιίλνληνο φξνπ µε ηελ Ννµνζεζία έζησ θη αλ ηνχην ζπλεπάγεηαη νηθνλνµηθή ηνπ
επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη)

λνείηαη φηη πεξηιαµβάλεηαη ζηνλ εχινγν

επηρεηξεµαηηθφ θίλδπλν.
Β) ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο:
Ο Αλάδνρνο µε µφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη αλαθεξφµελεο ζην

παξφλ ηεχρνο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη
φηη αλαιαµβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξµνγή
ηνπο.
Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξµνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Σεχρνπο θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή
αλαθεξφµελσλ

θσδηθψλ/πξνδηαγξαθψλ/θαλνληζµψλ ζα

βαξχλνπλ

απνθιεηζηηθά

ηνλ

Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα
επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα µία ζπγθεθξηµέλε δξαζηεξηφηεηα µφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη
αδηαµθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν πεξί ηνπ αληηζέηνπ.
ην παξφλ ηεχρνο ηεο Σ..Τ., ην νπνίν πεξηιαµβάλεη ηηο ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
θαη ηα Θεζµνζεηεµέλα Δλαξµνληζµέλα Πξφηππα, γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηα
ελζσµαηνχµελα πιηθά ηνπ έξγνπ, ζε ζπλδπαζµφ µε ηα νξηδφµελα ζηελ Δηδηθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ ηεο µειέηεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα θάησζη:

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΤΛΗΚΑ
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια
ζπζθεπαζµέλα, θαηλνχξγηα, αξίζηεο πνηφηεηαο, "πξψηεο δηαινγήο", αλαγλσξηζµέλσλ θαη
θαζηεξσµέλσλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο, αζρέησο αλ αλαθέξεηαη ή φρη απηφ ζην Σηµνιφγην.
Με ηελ έθθξαζε απηή ελλνείηαη φηη ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνµηζζνχλ γηα ην έξγν ζα είλαη ηα
θαιχηεξα πξντφληα ηεο αληίζηνηρεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, ρσξίο βιάβεο ή
ειαηηψµαηα, θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη, ζχµθσλα µε φζα νξίδνληαη ζηηο
πξνδηαγξαθέο απηέο θαζψο θαη ζηηο εηδηθέο έγγξαθεο δηεπθξηληζηηθέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο,
φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο, ην ζρήµα, ην ρξσµαηηζµφ, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ
εµθάληζε ηνπο.
Γηα φια ηα πιηθά πνπ ελζσµαηψλνληαη ζην έξγν, ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνµίζεη δείγµαηα ηα
νπνία ζα ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα πξνβιεπφµελα επίζεµα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο
(πιζηοποιηηικά ποιοηικής ζσµµόρθωζης, πιζηοποιηηικά ζσζηήµαηος διατείριζης ποιόηηηας,
πιζηοποιηηικά ζσζηήµαηος περιβαλλονηικής διατείριζης, ηετνικό θσλλάδιο ηης εηαιρείας ποσ
ηα παράγει κ.λ.π.) απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπο θαη ζα πξνθχπηεη ε
θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηµέλε ρξήζε, θαζψο θαη ηα αλάινγα έγγξαθα εµπνξίαο
θαη δηαθίλεζεο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε πνηφηεηά ηνπο, νπφηε ζα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή
ηνπο ζην εξγνηάμην, πξνθεηµέλνπ λα ελζσµαησζνχλ ζην έξγν. Σα παξαπάλσ δείγµαηα ζα
θπιάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο πνπ ζα παξέρνληαη απφ ηνλ
Αλάδνρν, γηα ζχγθξηζε µε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνµηζζνχλ θαη ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ηειηθά
ζην έξγν θαη ηα νπνία δε ζα πζηεξνχλ θαζφινπ ησλ αληίζηνηρσλ εγθξηζέλησλ δεηγµάησλ.

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απξνζδηφξηζηεο πνηφηεηαο ή
άγλσζηεο πξνέιεπζεο ή ε ελζσµάησζε ζην έξγν πιηθψλ πνπ δελ θέξνπλ ηελ ζήµαλζε
CEθαη δελ έρνπλ πξνεγνπµέλσο ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Η ελζσµάησζε ζην
έξγν πιηθψλ µε ζήµαλζε CEείναι επιβεβληµένη, αλεμαξηήησο αλ ηα άξζξα ηνπ πµβαηηθνχ
Σηµνινγίνπ, ε Σ..Τ. θαη νη ινηπέο πµβαηηθέο Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνπλ ηνχην ξεηά ή φρη.
Όια ηα εηζαγφµελα πιηθά πνπ ζα ππνβιεζνχλ γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά µε ην ειιεληθφ Σερληθφ Φπιιάδην (µεηάθξαζε), αιιά απαξαίηεηα
απφ ην πξσηφηππν Σερληθφ Φπιιάδην ηεο ρψξαο παξαγσγήο
Καµία παξαγγειία πξνµήζεηαο πιηθνχ δελ ζα δίδεηαη αλ πξνεγνπµέλσο δελ έρεη εγθξηζεί ην
αληίζηνηρν δείγµα. Οη παξαγγειίεο πιηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε πξνζθφµηζε δεηγµάησλ, ζα
γίλνληαη έγθαηξα, ψζηε λα ιαµβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο παξαγσγήο απφ ην εξγνζηάζην.
Πάλησο ν Αλάδνρνο είλαη ν µφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ
απαηηνπµέλσλ πνζνηήησλ.
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζα πεξάζνπλ απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο,
πξνθεηµέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ηνπο,
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.
Η Τπεξεζία µε ηα αξµφδηα φξγαλα ηεο δηθαηνχηαη λα απνξξίςεη αζπδεηεηί θάζε πιηθφ πνπ ε
πνηφηεηα ηνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην πλεχµα ηεο παξνχζαο θαη γεληθφηεξα ηεο µειέηεο.
Τιηθά πνπ είλαη ειαηησµαηηθά, αιινησµέλα,ιεμηπξφζεζµα, θζαξµέλα, δηαβξσµέλα ή
παξαπνηεµέλα ζα απνµαθξχλνληαη µε πξσηνβνπιία, δαπάλεο θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.
∆ηεπθξηλίδεηαη φηη, φπνπ ζηελ παξνχζα µειέηε αλαθέξεηαη ε έθθξαζε «ελδεηθηηθνχ ηχπνπ»
γηα πιηθά, πξνµεζεπηέο ή άιια είδε πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζην έξγν, ηνλίδεηαη ξεηά φηη
απνηειεί έλδεημε πνηφηεηάο ηνπο θαη δελ πξνυπνζέηεη ηελ πξνηίµεζε ηνπ αλαθεξνµέλνπ
Οίθνπ, αιιά αλαθέξεηαη ζε πιηθά, πξνµεζεπηέο ή άιια είδε, ηνπιάρηζηνλ παξεµθεξή ή
ηζνδχλαµα, ηεο ίδηαο πνηφηεηαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ή θαιχηεξσλ.
Σα

πιηθά

εξγνζηαζηαθήο

παξαγσγήο

πξέπεη

λα

πξνέξρνληαη

απφ

εξγνζηάζηα

αλαγλσξηζµέλα γηα ηελ θαιή πνηφηεηα, λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη πξψηεο δηαινγήο,
άζρεηα αλ απηφ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην Σηµνιφγην, λα πξνζθνµίδνληαη ζην έξγν
ζπζθεπαζµέλα, φπσο ζπλήζσο θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη λα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα
απφ έγθπξα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο απφ εµεδαπά ή αιινδαπά επίζεµα αλαγλσξηζµέλα
εξγαζηήξηα θαη νξγαληζµνχο θαη απφ αλαιπηηθέο νδεγίεο ρξήζεο ή εθαξµνγήο θαη δνθηµψλ,
απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπο θαη ζα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο
γηα ηε ζπγθεθξηµέλε ρξήζε, θαζψο θαη ηα αλάινγα έγγξαθα εµπνξίαο θαη δηαθίλεζεο φπνπ
ζα αλαγξάθεηαη ε πνηφηεηά ηνπο, νπφηε θαη ζα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπο ζην εξγνηάμην,
πξνθεηµέλνπ λα ελζσµαησζνχλ ζην έξγν. Όζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ

πιηθψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά νη νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, εθηφο εάλ δνζνχλ
άιιεο εληνιέο απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ µε
ηελ αλάινγε πξνζνρή θαη ζχµθσλα µε ηηο νδεγίεο ησλ πξνµεζεπηηθψλ ή θαηαζθεπαζηηθψλ
νίθσλ.
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ ιήςε πξφζζεησλ µέηξσλ θαηά
ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ.
Η απνζήθεπζε θαη θχιαμε ησλ πιηθψλ ζην εξγνηάμην ζα γίλεηαη ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο µε
θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη θαηά ηέηνην ηξφπν θαη ηφζν ρξνληθφ δηάζηεµα, ψζηε
λα απνθεχγεηαη θαη ε παξαµηθξή αιινίσζε ζ’ απηά (ζχζηαζε, θπζηθή θαη ρεµηθή, αληνρέο
θαη ινηπέο ραξαθηεξηζηηθέο θαη ρεµηθέο ηδηφηεηεο, εµθάληζε θ.η.ι.). Η

ηνπνζέηεζε ησλ

πιηθψλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζα γίλεηαη µε ηξφπν ψζηε λα αλαιψλνληαη αλάινγα
µε ηε ζεηξά παξαγσγήο ηνπο ή πξνζθφµηζεο ηνπο ζην Δξγνηάμην θαη λα είλαη εχθνινο ν
έιεγρνο ηνπο απφ ηελ Δπίβιεςε, φπνηε απηή ην θξίλεη απαξαίηεην, ρσξίο λα απαηηνχληαη
µεηαθηλήζεηο θαη αλαηνπνζεηήζεηο ζηνπο ρψξνποαπνζήθεπζεο.
Η απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη γεληθά ζε ζεµεία θαη µε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα µελ
εµπνδίδεηαη ε νµαιή ξνή ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηηο ζπλήζεηο δηαθπµάλζεηο ηεο
αγνξάο θαη ησλ µεηαθνξψλ θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα ην ζπγθεθξηµέλν
έξγν.
∆ελ επηηξέπεηαη δε ζε θαµία πεξίπησζε, ε ελαπφζεζε πιηθψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο
εθηφο εάλ µε θξνληίδα ηνπ αλαδφρνπ ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο.
Η απνζήθεπζε ησλ εππαζψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ ζα πιεξνχλ
ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνµεζεπηψλ ηνπ θάζε είδνπο.

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ
Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη µε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείµελν ηεο εξγνιαβίαο
πεξηιαµβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο
ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:
1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηµµέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθάθιπ)
2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ
3. Ο αξηζµφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ
4. Η ζέζε ιήςεο
5. Η ζέζε απφζεζεο

6. Η ψξα θφξησζεο
7. Η ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο
8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη
9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπθιπ
Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο
ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.
Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν
δχγηζήο ηνπ.
Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε
ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή επηµέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά
είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ). Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα
εγθεθξηµέλα ζρέδηα εθαξµνγήο ηεο Τπεξεζίαο.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ
επηµεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξµνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξσηφθνιιν
παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.
ΔΡΓΑΗΔ
Όιεο νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν ζα εθηειεζζνχλ ζχµθσλα µε φζα νξίδνληαη
ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηηο εηδηθέο έγγξαθεο εληνιέο ηεο
Τπεξεζίαο θαη ηηο πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, απφ
έµπεηξνπο θαη εηδηθεπµέλνπο εξγαηνηερλίηεο, ζχµθσλα µε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
ηερληθήο νχησο ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζµα λα είλαη δνµηθά, ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά άξηην.
Καµία εξγαζία δελ ζα εθηειείηαη ρσξίο πξνεγνπµέλσο λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ εξγνδφηε
νη µειέηεο θαη ηα πιηθά ζχµθσλα µε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί απηή.
Καµία εξγαζία δελ ζα εθηειείηαη ρσξίο λα έρνπλ ειεγρζεί νη πξνεγνχµελεο εξγαζίεο πξηλ
θαηαζηνχλ αθαλείο. Καηά ηνλ έιεγρν ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηεί έγθαηξα
ηελ επίβιεςε θαη λα παξέρεη φια ηα απαηηνχµελα ζηνηρεία, πξνζσπηθφ θαη µέζα ζηνλ
ειεγθηή ηνπεξγνδφηε.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε θάζε εξγαζίαο ζα απνµαθξχλνληαη θαη ηα άρξεζηα πιηθά, ζα
θαζαξίδνληαη νη ρψξνη µε πξνζνρή θαη ζα θαιχπηνληαη νη πεξαησµέλεο εξγαζίεο γηα λα µελ
ππνζηνχλ θζνξέο θ.ι.π. µέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ.
Όζεο θνξέο αλαθέξεηαη φηη θάπνηα εξγαζία ή πιηθφ ζα θαηαζθεπαζζεί, ζχµθσλα µε
νξηζµέλν πξφηππν ή άιιε πξνδηαγξαθή, εμππαθνχεηαη, εθφζνλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά
ζηηο παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φηη είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε εθηέιεζε φισλ ησλ
αληίζηνηρσλ δνθηµψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, πνπ πξνδηαγξάθνληαη, έζησθαη αλ
αλαθέξνληαη

σο

πξναηξεηηθέο

ζην

πξφηππν

απηφ

ή

ηηο

πξνδηαγξαθέο

απηέο,

πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ζηηο αληίζηνηρεο ηηµέο µνλάδνο ηνπ Σηµνινγίνπ.
Η Τπεξεζία µπνξεί λα απνξξίπηεη θάζε εξγαζία θαθφηερλε ή µε ζχµθσλε πξνο ηα
παξαπάλσ θαη λα επηβάιιεη ηελ άµεζε απνζχλζεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηεο. Ο αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσµέλνο λα ζπµµνξθψλεηαη αµέζσο πξνο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα
απνµαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην φια ηα άρξεζηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
απνζχλζεζε, εθηφο απφ ηα ρξήζηµα πνπ µπνξεί λα ηα ρξεζηµνπνηήζεη ζην έξγν µφλν µεηά
απφ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Οη εξγαζίεο, γεληθψο, ζα εθηειεζζνχλ µε βάζε ηα εγθεθξηµέλα ζρέδηα ηεο µειέηεο ή φπνηεο
ηξνπνπνηήζεηο ή ζπµπιεξψζεηο γίλνπλ ή εγθξηζνχλ απφ ηελ ∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία.
Δξγαζίεο, πνπ εθηειέζηεθαλ µε δηαζηάζεηο, βάξε ή ζε αξηζµφ µεγαιχηεξν απφ ηα
πξνβιεπφµελα ζηελ µειέηε ή ζε φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή ζπµπιεξψζεηο γίλνπλ απφ ηελ
∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία, γίλνληαη, απφ ηερληθή άπνςε, απνδεθηέο µφλνλ εθφζνλ δελ
παξαβιάπηνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο, ηελ αζθάιεηα ή ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ φινπ
έξγνπ.
Οη εξγαζίεο, γεληθά, ζα εθηειεζζνχλ ζχµθσλα µε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο, πεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ αζηπλνµηθψλ δηαηάμεσλ, πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
εθηέιεζήηνπο.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε, πνηληθή θαη αζηηθή, γηα ηελ αζθάιεηα θαη γηα θάζε
αηχρεµα εξγαηηθφ ή µε πνπ ηπρφλ ζπµβεί ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ επαξθή
ζεµαηνδφηεζε θαη δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Σν
ζρέδην εξγνηαμηαθήο ζήµαλζεο θαη εθηξνπήο ή δηεπζέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο απφ ηελ ∆/λζε Σξνραίαο ή θαη απφ ηελ ∆/λζε Σερληθψλ
Έξγσλ ηνπ ∆ήµνπ Μπθφλνπ εθφζνλαπαηηείηαη.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί θαη λα ππνβιεζεί ΑΤ – ΦΑΤ
ηεξψληαο φιεο ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο.

ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΔ ΠΑΡΟΥΔ
Η

εμαζθάιηζε

ησλ

απαξαίηεησλ

γηα

ην

εξγνηάμην

παξνρψλ

ελέξγεηαο,

λεξνχ,

ηειεπηθνηλσληψλ θαη απνρέηεπζεο νµβξηψλ θαη ιπµάησλ, είλαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη
βαξχλνπλ φια ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απνθιεηζηηθά απηνχ θαη µφλνλ.
ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ
Οη δεηγµαηνιεςίεο, δνθηµαζίεο θαη έιεγρνη νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή εξγαζηψλ ζα γίλνληαη µε
δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ, ζχµθσλα µε ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, φπνηε
απηή ην ζεσξεί αλαγθαίν θαη απαξαίηεην, µεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηεο πξνο ηνλ

αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα ζπµµνξθψλεηαη αµέζσο θαη πιήξσο πξνο ηηο
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα πξνζθνµίδεη ηα επίζεµα πηζηνπνηεηηθά µε ηα απνηειέζµαηα
ησλ ειέγρσλ.
Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη ζηα Κξαηηθά Δξγαζηήξηα ∆εµνζίσλ Έξγσλ (Κ.Δ.∆.Δ.),
ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ ή ζε άιια αλεγλσξηζµέλα απφ ην
∆εµφζην ηδησηηθά εξγαζηήξηα µεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάδεη επαξθή δείγµαηα "εξγαζηψλ" επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο - ψζηε λα ιαµβάλνληαη νη ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ έγθξηζε
ηνπο - µε δηθέο ηνπδαπάλεο.
Η Τπεξεζία µπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ ρξεζηµνπνίεζε πιηθψλ ή ηελ εθηέιεζε
εξγαζηψλφπνηε απηή θξίλεη φηη δελ είλαη θαηάιιεια ή ζχµθσλα µε ηηο παξνχζεο
πξνδηαγξαθέο ή µε λεψηεξεο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. ηε πεξίπησζε απηή ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο λα ηα απνµαθξχλεη αµέζσο απφ ηνεξγνηάμην.
Η µε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή ε ηπρφλ µε έγθαηξε δηάγλσζε ειαηησµάησλ ή θαη πξνζσξηλή
απνδνρή ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ ή εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ, δελ
απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν ηεο ππνρξέσζεο ηνπ γηα ηελ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή
ηµεµάησλ ηνπ έξγνπ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγµή δηαπηζησζεί φηη έγηλε ρξήζε αθαηάιιεισλ
πιηθψλ ή µεζφδσλ θαηαζθεπήο.
Όιεο νη δαπάλεο ησλ δεηγµαηνιεςηψλ, ησλ δνθηµψλ θαη ειέγρσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο, είηε
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ είηε ζηελ έδξα νηνπδήπνηε εξγαζηεξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ ή θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη µφλν ηνλ
Αλάδνρν.
Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φιεο νη δαπάλεο πξνµήζεηαο θαη απνµάθξπλζεο ησλ πιηθψλ
πνπ απνξξίθζεθαλ ζαλ αθαηάιιεια, νη δαπάλεο γηα ηελ απνθάιπςε θξπµµέλσλ µεξψλ ησλ
δηαθφξσλ ηµεµάησλ ησλ έηνηµσλ εξγαζηψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο θαζαίξεζεο,
απνζχλζεζεο θαη αλαθαηαζθεπήο έξγσλ ζηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ θαθνηερλίεο ή ε ρξήζε
αθαηάιιεισλ πιηθψλ, θαη ηέινο θάζε άιιε δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη άµεζα ή έµµεζα απφ
ηελ δηαδηθαζία ηεο δεηγµαηνιεςίαο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ.

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΩΝ ΔΡΓΟΤ, µε ΔΣΔΠ
ην µέξνο απηφ, φια ηα άξζξα ηνπ Σηµνινγίνπ Μειέηεο ηνπ έξγνπ, αληηζηνηρίδνληαη µε ηνλ
θσδηθφ ησλ ΔΣΔΠ.

Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ
Δγθύθιηνη: 17/07-09-2016 (ΑΓΑ: 75ΔΕ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΓΑ: Β4Τ81-70Θ)
Κωδικός

Αρ.Σιµ.

ΣίηλοςΑρθροσ

ΚΧΓ.
ΔΣΔΠΔΛΟΣΣΠ
1501

ΣίηλοςΠΔΣΔΠ(Δγκύκλιος17/0709-2016)

ΚΧΓΗΚΟΠΔΣΔΠ

Άρθραµελέηης
ΟΓΟ Γ01

1.1

ΟΓΟ Α02

1.2

Γεληθέο Δθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο
- εµηβξαρώδεο

02-02-01-00*

1.3

Γεληθέο Δθζθαθέο ζε έδαθνο
βξαρώδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ

02-02-01-00*

ΟΓΟ Α03.3

ΟΓΟ Α02.1

1.4

ΟΔΟ Β01

Σνµή νδνζηξψµαηνο µε αζθαιηνθφπηε

1.5

Γεληθέο εθζθαθέο
02-02-01-00

Γεληθέο εθζθαθέο
02-02-01-00

Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη
ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο
ζηαζεξνπνηεµέλσλ µε ηζηµέλην εληόο
ηνπ νξίνπ ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ
Δθζθαθή ζεµειίσλ ηερληθώλ έξγσλ
θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,00 m

02-04-00-00

Πξόζζεηε ηηκή εθζθαθώλ ιόγσ
δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα ππόγεηα
δίθηπα Ο.Κ.Ω.

02-08-00-00

05-03-14-00

ΟΔΟ Β02

1.6

ΟΔΟ Δ02.1

1.7

ΟΔΟ Δ02.2

1.8

Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώµαηνο,
ζε βάζνο έσο 4 cm
Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώµαηνο,
ζε βάζνο έσο 6 cm

ΟΔΟ Α18.1

1.9

Σπλήζε δάλεηα πιηθώλ Καηεγνξίαο
Δ2 έσο Δ3
Καηαζθεπή επηρσκάησλ

05-03-14-00
02-06-00-00
02-07-01-00*

ΟΔΟ Α20

1.10

ΟΔΟ Γ05

1.11
1.12

Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο
γαηώδεο - εκηβξαρώδεο

08-01-01-00

ΟΔΟ Α04.1
ΟΔΟ Α04.2

1.13

Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο βξαρώδεο

08-01-01-00

ΟΔΟ Γ01.1

2.1

Υπόβαζενδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ
πάρνπο

05-03-03-00 *

2.2

Υπόβαζε νδνζηξσζίαο
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m

05-03-03-00 *

ΟΔΟ Γ01.2
ΟΔΟ Γ02.1

2.3

Βάζενδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ
πάρνπο
Βάζε πάρνπο 0,10 m

05-03-03-00 *

ΟΔΟ Γ02.2

2.4

ΟΔΟ Δ03

2.5

Καηαζθεπήεξεηζκάησλ

05-03-03-00 *

05-03-03-00*
Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε

05-03-11-01

Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε
θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ
ή δαλεηνζαιάκσλ

02-07-01-00

ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά

05-03-03-00

ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά

05-03-03-00

ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά

05-03-03-00

ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά
ηξψζεηο νδνζηξσµάησλ απφ
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά

05-03-03-00

05-03-03-00

ΟΔΟ Δ04

2.6

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε
Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κεηαβιεηνύ
πάρνπο επηκεηξνύκελεο θαηά βάξνο

ΟΔΟ Δ06

ΟΔΟ Δ08.1

ηξψζεηο αζθαιηηθνχ
ζθπξνδέµαηνο ζπλερνχο
θνθθνµεηξηθήο δηαβάζµηζεο
(θιεηζηνχ ηχπνπ)

05-03-11-04

ηξψζεηο αζθαιηηθνχ
ζθπξνδέµαηνο ζπλερνχο
θνθθνµεηξηθήο δηαβάζµηζεο
(θιεηζηνχ ηχπνπ)

05-03-11-04

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί
ζθπξνδέκαηνο

01-02-01-00

02-07-03-00*

Μεηαβαηηθά επηρψκαηα

02-07-03-00

08-01-03-02*

Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ
ππνγείσλδηθηχσλ

2.7

2.8

2.9

Υ∆Ρ 16.27

2.10

Υ∆Ρ 16.07.01

2.11

ΟΙΚ 10.7.2
ΣΧ.

2.12

OIK 32.01.04

05-03-11-04*

3.1

Αςφαλτική ςτρώςη κυκλοφορίασ,
ςυµπυκνωµένου πάχουσ 0,05 m µε χρήςη
κοινήσ αςφάλτου

05-03-11-04*

Πξνκεζεηα θαη δηάζηξσζε ζκπξηδαο
γηα αληηνιεζζεξα νδνζηξσκαηα από
ζθπξνδεκα
Δληνπηζµόο θαη πξνζαξµνγή
θξεαηίνπ δηθιίδαο (βαλνθξεαηίνπ)
ζηελ ζηάζµε ηνπ νδνζηξώµαηνο
Πξνζαξµνγή εζραξώλ θξεαηίσλ
πδξνζπιινγήο µε ηελ ζηάζµε θαη
επίθιηζε ηνπ θαηαζηξώµαηνο ηεο
νδνύ. Γηα ην πξώηνάλνηγµα
ηνπθξεαηίνπ.
Θαιιάζηα κεηαθνξά αδξαλώλ πιηθώλ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ,
δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε κε
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα C16/20

01-01-07-00

Γνκηθά πιέγκαηα B500C
OIK 38.20.03

3.2

ΟΔΟ B43.3

3.3

ΟΔΟ B04.2

3.4

ΟΔΟ B29.2.2

3.5

ΥΔΡ
12.01.01.05

3.6

ΥΔΡ
12.01.01.07

3.7

ΥΔΡ 05.04

3.8

01-02-01-00*
Πιήξσζε δηαθέλνπ αξκώλ κε
εύθακπηεο κνξηνζαλίδεο
εκπνηηζκέλεο κε άζθαιην, πάρνπο 12
mm
Μεηαβαηηθά επηρώκαηα ηερληθώλ
έξγσλ θαη επηρώκαηα δώλεο αγσγώλ

08-05-02-03

Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα
αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ
από ζθπξόδεκα C12/15
Τζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο
θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΤ
ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ
D600 mm
Τζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο
θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΤ
ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ
D1000 mm
Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ
δηθηύσλ κε πξντόληα εθζθαθώλ, κε
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο

08-01-03-02

ΟΔΟ B29.3.4

ΟΔΟ B29.4.1

ΟΔΟ B43.1

3.9

3.10

3.11

ΟΔΟ B43.2

3.12

ΟΔΟ B06

3.13

Μηθξνθαηαζθεπέο (θξεάηηα,
νξζνγσληθέο ηάθξνη θιπ) κε
ζθπξόδεκα C16/20
Καηαζθεπή ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ
ηάθξσλ, δηακνξθώζεηο ππζκέλα θιπ.
κε ζθπξόδεκα C20/25
Σθξάγηζε νξηδόληησλ αξκώλ κε
ειαζηνκεξή αζθαιηηθή καζηίρε
εθαξκνδόκελε ελ ζεξκώ
Σθξάγηζε θαηαθόξπθσλ θαη
θεθιηκέλσλ αξκώλ κε πιαζηνκεξή
αζθαιηηθή καζηίρε
Καηαζθεπήιηζόδκεηνπηνίρνπ

ΟΔΟ B29.3.2

3.14

ΥΔΡ 12.10.01

3.15

Καηαζθεπή ηνίρσλ, πεδνδξνκίσλ
γεθπξώλ, επέλδπζεο
παζζαινζηνηρηώλ θ.ι.π. από
ζθπξόδεκα C16/20
Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο
PVC-U, SDR 41, DN 110 mm

ΟΔΟ 66.1 ΣΧ.

3.16

Αλνηθηό θξεάηην πδξνζπιινγήο
(ρσξίο ζράξα)

ΟΔΟ B66.2

3.17

Φξεάηην πδξνζπιινγήο κεηαμύ
πξαλώλ (ΠΚΔ)

3.18

Τερληθό έξγν εηζόδνπ / εμόδνπ
αγσγνύ D600mm

3.19

Τερληθό έξγν εηζόδνπ / εμόδνπ
αγσγνύ D1000mm
Απνμήισζε µνλόπιεπξνπ
ραιύβδηλνπ ζηεζαίνπ αζθαιείαο πνπ
ηνπνζεηήζεθε µε έµπεμε

Ο∆Ο Ε03.1

4.1

ΟΙΚ 22.65.02

4.2

Απνμήισζε θηγθιηδσµάησλ γηα
µεηαιιηθά θηγθιηδώµαηα

4.3

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο
Ν2 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε,
θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο
πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην
πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 1317-2,
ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W2

Ο∆Ο Ε01.1.6

ΟΔΟ Ε-1.10.1
ΣΧ.

4.4

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο
Ν2 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε,
θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο
πξόζθξνπζεο Β, ζύκθσλα κε ην
πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 1317-2,
ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W1

05-05-02-00

ΟΔΟ Ε-1.2.3
ΣΧ.

Ο∆Ο Ε01.2.3

Ο∆Ο Ε01.8.4

Ο∆Ο Ε01.6.9

4.5

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο
Ζ1 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε,
θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο
πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην
πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 1317-2,
ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W2

4.6

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο
Ζ1 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε,
θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο
πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην
πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 1317-2,
ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W3

4.7

4.8

ΟΔΟ Ε-1.10.1
ΣΧ.

4.9

Ο∆Ο Ε04.2

4.10

Ο∆Ο Ε08.2.2

4.11

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο εξείζµαηνο µε ηθαλόηεηα
ζπγθξάηεζεο Ζ4b πνπ ηνπνζεηνύληαη
µε έµπεμε, θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 1317-2,
ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W3,
θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο
πξόζθξνπζεο Α
Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο
Ζ2 πνπ ηνπνζεηνύληαη µε έµπεμε,
θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο
πξόζθξνπζεο Α, θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ
1317-2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W4
Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο
Ζ2 πνπ ηνπνζεηνύληαη µε έµπεμε,
θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο
πξόζθξνπζεο Β, θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ
1317-2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W2
Σηδεξάθηγθιηδώµαηα
Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο
µε αλαγξαθέο θαη ζύµβνια από
αληαλαθιαζηηθή µεµβξάλε ηύπνπ 2
θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 12899-1

05-04-06-00

Ο∆Ο Ε09.4

4.12

Πηλαθίδεο ξπζµηζηηθέο µεζαίνπ
µεγέζνπο

Ο∆Ο Ε09.5

4.13

Πηλαθίδεο ξπζµηζηηθέο µεγάινπ
µεγέζνπο

05-04-06-00

Ο∆Ο Ε09.1

4.14

Πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ,
ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m

05-04-06-00

Ο∆Ο Ε09.2

4.15

Πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ,
ηξηγσληθέο, πιεπξάο 1,20 m

05-04-06-00

05-04-06-00

Σηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζµέλν
ζηδεξνζσιήλα DN 40
mm (1 1/2'')

05-04-07-00

05-04-07-00

Ο∆Ο Ε10.1

4.16

Ο∆Ο Ε10.2

4.17

Σηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζµέλν
ζηδεξνζσιήλα DN 80 mm (3'')

Ο∆Ο Ε15.4

4.18

Μεηαιιηθόο µόληµνο αλαθιαζηήξαο
νδνζηξώµαηνο, µε θνξµό έµπεμεο,
µε δύν αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο

Ο∆Ο Ε17.1

4.19

∆ηαγξάµµηζε νδνζηξώµαηνο µε
αλαθιαζηηθή βαθή

Ο∆Ο Ε16

4.20

Αλαιάµπσλ θαλόο
επηζήµαλζεοθηλδύλνπ

05-04-02-00

Βνεζεηηθά άξζξα
OIK 32.01.04

3.1

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ,
δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε κε
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ γηα
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα C16/20

01-01-01-00*

Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά
Σθπξνδέκαηνο

01-01-01-00

01-01-02-00
Γηάζηξσζεζθπξνδέκαηνο
01-01-03-00*
Σπληήξεζεζθπξνδέκαηνο

01-01-03-00

Σπγθξνηήκαηα
παξαγσγήοζθπξνδέκαηνο

01-01-04-00

01-01-04-00*

01-01-05-00

Γνλεηηθήζπκπύθλσζε
ζθπξνδέκαηνο

* Δρεη αληηθαηαζηαζεί από ηελ αληίζηνηρε ΠΔΤΔΠ

ΜΤΚΟΝΟ 2/4/2018

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ

