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ΜΕΡΟΣ Α

              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΕΤΕΠ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Υποχρεωτική Εφαρμογή

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς
όρους  σύμφωνα  με  τους  οποίους  σε  συνδυασμό  και  με  τους  όρους  των  υπολοίπων
συμβατικών τευχών θα εκτελεσθούν οι εργασίες του έργου. Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές
Τεχνικές  Προδιαγραφές  (Ε.ΤΕ.Π)  και  οι  Κοινές  Υπουργικές  Αποφάσεις  (Κ.Υ.Α.  )  περί
υποχρεωτικής  ενσωμάτωσης  υλικών  με  σήμανση CE,  υπερισχύουν των  λοιπών τεχνικών
προδιαγραφών.

1.2 Συμπληρωματικές Προδιαγραφές

Για  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  παρούσας  εργολαβίας  και  για  οποιοδήποτε  υλικό,
κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ μεθόδους/ δοκιμές κλπ.) θα εφαρμόζοντα με σειρά
ισχύος: 

 Οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)
και οι προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.)

 Οι ανάφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές (για αντικείμενα που δεν
καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π.)

 Οι Ευρωκώδικες

 Τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της
ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012

 Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO
και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.)

Παρακάτω  παρατίθεται  πίνακας  αντιστοίχισης  των  ΕΤΕΠ  με  τους  αντίστοιχους  κωδικούς
άρθρων του Τιμολογίου της παρούσας εργολαβίας καθώς και με τα σχετικά άρθρα Τιμολογίου
ΥΠΥΜΕ και τα άρθρα ΝΕΤ ΥΔΡ, ΟΙΚ, ΟΔΟ κλπ. 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  (ΕΤΕΠ)

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΑΘΗΝΑ, 4 - 10 -2012, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356) του

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

& ΔΙΚΤΥΩΝ, για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι

ΕΤΕΠ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων

PDF,  (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ) με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ,  με

δυνατότητα  μόνον  ανάγνωσης  και  εκτύπωσης.  Με  τον  τρόπο  αυτό  τα  επίσημα
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εγκεκριμένα κείμενα θα είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς όμως

δυνατότητα επέμβασης επί του περιεχομένου τους.

Στην επόμενη παράγραφο επισυνάπτεται πίνακας αντιστοίχισης  των νέων ΕΤΕΠ με

τους αντίστοιχους κωδικούς άρθρων του Περιγραφικού Τιμολογίου.  Σε περίπτωση

που δεν υπάρχει αντιστοιχία, ισχύουν τα αναγραφόμενα στo Τιμολόγιo και οι

επισυναπτόμενες στο παρόν Τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.
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3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ – ΝΕΤ

α/α Περιγραφή Εργασιών
Μονάδα

Μέτρησης
Α. Τ.

Κωδικός
άρθρου ενιαίου

περιγρ.
Τιμολογίου

Κωδικός
ΕΤΕΠ

(ΕΛΟΤ ΤΠ
1501)

 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

 
1.1 Εκσκαφές - Καθαιρέσεις - 
Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές     

1.1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

m3 1.1
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β

20.05.01
02-03-00-00

1.2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση 
μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός 
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση 
εκρηκτικών 

m3 1.2
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β

20.05.02
02-03-00-00

1.3 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων. 124,00 1.3

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β
20.10 

02-07-02-00

1.4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 
μηχανικά μέσα. 247,00 1.4

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β
20.30 

02-03-00-00

1.5 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών 
καλής βατότητας

tn x Km 1.5  ΟΙΚ 10.07.01 02-02-01-00

1.6 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή 

m3 1.7 ΟΙΚ 22.02 02-01-01-00

1.7 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα

Kgr 1.8 ΟΙΚ 22.65.02 15-02-02-02

1.8 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών

m2 1.9 ΟΙΚ 22.20.01 02-01-01-00

1.9 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός 
τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών

m2 1.10 ΟΙΚ 22.21.01 02-01-01-00

1.10 Αποξήλωση παλαιών ξύλινων & μεταλλικών 
κατασκευών 

m3 1.11 ΟΙΚ 22.72Α 15-02-02-02

1.11 Καθαιρέσεις οπτοπλινθοδομών m3 1.12 ΟΙΚ 22.04 15-02-01-01

1.12 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους 
κρουστικού εξοπλισμού

m3 1.13 ΟΙΚ 22.15.01 15-02-01-01

1.13 Αποξήλωση της παλαιωμένης ηλεκτρικής και 
υδραυλικής εγκατάστασης τεμ 1.14

ΝΑΟΙΚ
N\22.23.01

15-02-02-02

1.14 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωµάτων m2 1.15 ΝΑΟΙΚ 22.45 15-02-02-02

      

 1.2 Σκυροδέματα - Οπλισμοί - Ξυλότυποι     
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2.1 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 
m 2.1

ΝΕΤ ΟΔΟ-Β
Β-51

05-02-01-00

2.2 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων. 
m2 2.2

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β
38.45 

01-02-01-00

2.3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 
πλέγματα B500C Kgr 2.3

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β
38.20.3

01-02-01-00

2.4 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C 
(S500s)

Kgr 2.4 ΟΙΚ 38.20.02 01-02-01-00

2.5 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους. 
m2 2.5

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β
38.6 

01-04-00-00

2.6 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.  
m2 2.6

ΝΕΤ ΟΙΚ-Β
38.3 

01-04-00-00

2.7 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας
ή πυργογερανού. Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

m3 2.7
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β

32.1.6 
01-01-02-00

2.8 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

m3 2.8
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β

32.1.4
01-01-02-00

2.9 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

m3 2.9
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β

32.1.3 
01-01-02-00

2.10 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 
(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

Kgr 2.10 ΟΙΚ 79.21 01-01-02-00

2.11 Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά
ΕΛΟΤ EN 934-2

Kgr 2.11 ΟΙΚ 79.23 01-01-02-00

2.12 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 

m3 2.12
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β

32.1.1
01-01-02-00

2.13 Θηραϊκοδέματα. Κατασκευή στρώσεων από 
θηραϊκόδεμα. Με ισχυρό θηραϊκόδεμα με 
προσθήκη 100 kg τσιμέντου ανά m³ 

m3 2.13
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β

33.1.4 
01-01-02-00

      

 1.3 Λιθοδομές - Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα     
3.1 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων m3 3.1 ΟΙΚ 41.01 03-02-01-00

3.2 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
των 400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων

m3 3.2
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β

42.11.3
03-02-01-00

3.3 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών m 3.3 ΟΙΚ 42.26 03-02-01-00

3.4 Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων 
(ημιεμπλέκτων) λιθοδομών

m2 3.4 ΟΙΚ 45.03 03-02-01-00

3.5 Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων 
λιθοδομών

m2 3.5 ΟΙΚ 71.01.02 03-02-01-00
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3.6 Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. 
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

m2 3.6
ΝΕΤ ΟΙΚ

46.1.2
03-02-02-00

3.7 Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. 
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

m2 3.7
ΝΕΤ ΟΙΚ

46.1.3
03-02-02-00

3.8 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου 
ALFABLOCK ή παρεμφερή. Τοίχοι πάχους 
10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm

m2 3.8
ΝΕΤ ΟΙΚ
47.10.1

03-02-02-00

3.9 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
δρομικών τοίχων 

m 3.9
ΝΕΤ ΟΙΚ

49.1.1 
03-02-02-00

3.10 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων 

m 3.10
ΝΕΤ ΟΙΚ

49.1.2
03-02-02-00

3.11 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα m2 3.11 ΝΕΤ ΟΙΚ  49.5 03-02-02-00

3.12 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 
τσιμεντοκονίαμα m2 3.12

ΝΕΤ ΟΙΚ
71.22 

03-03-01-00

3.13 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα m2 3.13

ΝΕΤ ΟΙΚ
71.46

03-03-01-00

3.14 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Προσαύξηση 
τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το 
δάπεδο εργασίας.

m2 3.14
ΝΕΤ ΟΙΚ

71.71 
03-03-01-00

      

 
1.4 Ξυλουργικές εργασίες - Μεταλλικές 
κατασκευές     

4.1 Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού 
τύπου

m2 4.1 ΟΙΚ 54.27Α 03-08-01-00

4.2 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα 
δρομική, πλάτους έως 13 cm

m2 4.2 ΟΙΚ 54.40.01 03-08-01-00

4.3 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού 
σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 
mm

m2 4.3 ΟΙΚ 76.01.02Α 03-08-07-02

4.4 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη 
φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.  m2 4.4

ΝΕΤ ΟΙΚ
56.21 

03-09-01-00

4.5 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί 
δαπέδου μή τυποποιημένα. m2 4.5

ΝΕΤ ΟΙΚ
56.23 

03-09-01-00

4.6 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας 
κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.  m2 4.6

ΝΕΤ ΟΙΚ
56.24 

03-09-01-00

4.7 Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά m2 4.7 ΟΙΚ 54.71 03-09-01-00

4.8 Ράφια από λευκή ξυλεία, πάχους, πάχους 0,25
mm

m2 4.8 ΟΙΚ 56.01.01 03-09-01-00

4.9 Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας
μεγαλύτερης των 0,40 m2

τεμ 4.9 ΟΙΚ 56.10 03-09-01-00

4.10 Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. 
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, 
ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες 
πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, 

m2 4.10 ΝΕΤ ΟΙΚ
62.60.2

03-08-02-00
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χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

4.11 Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 
διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους 

Kgr 4.11
ΝΕΤ ΟΙΚ

64.1.1 
03-08-02-00

      

 
1.5 Επιστρώσεις - Επενδύσεις - 
Χρωματισμοί     

5.1 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες m2 5.1 ΟΙΚ 73.11Α 03-07-03-00

5.2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4,
διαστάσεων 30x30 cm 

m2 5.2
ΝΕΤ ΟΙΚ
73.33.2

03-07-02-00

5.3 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 
GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

m2 5.3
ΝΕΤ ΟΙΚ
73.34.1

03-07-02-00

5.4 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 
πλακίδια.  m 5.4

ΝΕΤ ΟΙΚ
73.35 

03-07-02-00

5.5 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά 
πλακίδια. m2 5.5

ΝΕΤ ΟΙΚ
73.75 

03-07-02-00

5.6 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα 
μαρμάρινων βαθμίδων. m 5.6

ΝΕΤ ΟΙΚ
73.76

03-07-04-00

5.7 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο 
πολυβινύλιο (PVC) / linoleum m2 5.7

ΝΕΤ ΟΙΚ
73.96

03-07-06-02

5.8 Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί 
μαρμάρων. Γλυφές διατομής μέχρι 30 x 30 
mm 

m 5.8
ΝΕΤ ΟΙΚ
74.20.2

03-07-04-00

5.9 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. 
Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 

m 5.9
ΝΕΤ ΟΙΚ
75.11.2

03-07-04-00

5.10 Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 
cm τεμ 5.10

ΝΕΤ ΟΙΚ
75.58.2

03-07-04-00

5.11 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά 
σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

m2 5.11 ΟΙΚ 75.31.02 03-07-04-00

5.12 Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 
11 - 30 cm

m2 5.12 ΟΙΚ 75.01.02 03-07-04-00

5.13 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων 
επιφανειών

m2 5.13 ΟΙΚ 77.96 03-10-05-00

5.14 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για 
χρωματισμούς

m2 5.14 ΟΙΚ 77.16 03-10-05-00

5.15 Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων 
επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η
διαλύτη ενός η δύο συστατικών. 
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 
ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η 
διαλύτου 

m2 5.15
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.71.01

03-10-05-00
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5.16 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

m2 5.16
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.80.1

03-10-02-00

5.17 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

m2 5.17
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.80.2

03-10-02-00

5.18 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με 
χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

m2 5.18
ΝΕΤ ΟΙΚ
77.84.2

03-10-05-00

5.19 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης 
φύσεως λόγω προσθέτου ύψους.  m2 5.19

ΝΕΤ ΟΙΚ
77.99 

03-10-05-00

5.20 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. 
Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, 
επίπεδες, πάχους 15 mm

m2 5.20
ΝΕΤ ΟΙΚ

78.5.6 
03-07-10-01

5.21 Επιστεγάσεις. Αρμοκάλυπτρα. 
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm m 5.21

ΝΕΤ ΟΙΚ
72.47.1

03-06-01-01

5.22 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος 
ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης 
αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

m2 5.22 ΟΙΚ 77.20.01 03-10-03-00

5.23 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου

m2 5.23 ΟΙΚ 77.55 03-10-03-00

      

 1.6 Μονώσεις υγρασίας - θερμότητας     
6.1 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες 

διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 70 mm
m2 6.1 ΟΙΚ 79.47.Ν1 03-06-02-02

6.2 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με 
πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 
50 mm

m2 6.2 ΟΙΚ 79.48.Ν1 03-06-02-02

6.3 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με 
πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 
50 mm

m2 6.3 ΟΙΚ 79.48 03-06-02-01

6.4 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με
πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 80
mm

m2 6.4 ΟΙΚ 79.48.Ν1 03-06-02-01

6.5 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. 
Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. 
Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 

m2 6.5
ΝΕΤ ΟΙΚ
79.16.1

03-06-01-02

6.6 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος 
(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2.  

Kgr 6.6
ΝΕΤ ΟΙΚ

79.21 
03-06-01-01
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6.7 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων 
αρμών διαστολής με ελαστομερές 
πολυουρεθανικό υλικό. 

m 6.7
ΝΕΤ ΟΙΚ

79.37  
03-06-01-02

6.8 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. 
Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο. 

m2 6.8 ΝΕΤ ΟΙΚ  79.9 03-06-01-01

6.9 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή 
υλικά

Kgr 6.9 ΟΙΚ 79.08 03-06-01-01

      

 1.7 Εργασίες πρασίνου     
7.1 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός 

αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του 
υλικού.  

m3 7.1 ΠΡΣ Α5 02-07-05-00

7.2 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

στρ. 7.2 ΠΡΣ Γ1 10-05-01-00

7.3 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους m3 7.3 ΠΡΣ Γ2 10-05-01-00

7.4 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου 
ποταμού 

m3 7.4  ΠΡΣ Γ3 10-05-01-00

7.5 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της 
κονίστρας 

m2 7.5  ΠΡΣ Γ4 10-05-01-00

7.6 Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας 
Δ2 

τεμ 7.6 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.2 10-05-01-00

7.7 Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας 
Δ3 

τεμ 7.7 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ1.3 10-05-01-00

7.8 Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας 
Θ2 

τεμ 7.8 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ2.2 10-05-01-00

7.9 Φυτικό υλικό. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, 
διετή,  βολβώδη κλπ φυτά. Ποώδη - πολυετή 
και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. 
Π2 

τεμ 7.9 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ6.2 10-05-01-00

7.10 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 

τεμ 7.10 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε1.1 10-05-01-00

7.11 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με 
εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων 
διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

τεμ 7.11 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε1.2 10-05-01-00

7.12 Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt. 

τεμ 7.12 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.3 10-05-01-00

7.13 Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα 
χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt. 

τεμ 7.13 ΝΕΤ ΠΡΣ  Ε9.4 10-05-01-00

7.14 Τεχνικά Έργα. Ξύλινες πέργκολες. Ξύλινη 
πέργολα ορθογωνικού σχήματος m2 7.14

ΝΕΤ ΠΡΣ  Β9.1
Α

03-09-01-00
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4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

4.1 Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή, μετά από πρόταση – μελέτη του

Εργολάβου και έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, ειδικών αντιστηρίξεων για ορύγματα ή

φρέατα  στην  περίπτωση  που  οι  επικρατούσες  συνθήκες  (νερό,  χαλαρό  έδαφος  κλπ.)

επιβάλλουν τη χρήση αντιστήριξης.

Οι μεταλλικές αυτές αντιστηρίξεις μπορεί να είναι ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, είτε

μεταλλικές  πασσαλοσανίδες,  είτε  αντιστηρίξεις  με  προκατασκευασμένα  μεταλλικά  στοιχεία,

ενδεικτικού τύπου Krings.

4.2 Μεταλλικές πασσαλοσανίδες

Αντικείμενο

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στη διάθεση από τον Ανάδοχο επί τόπου, έμπηξη και

μετά  το  τέλος  των  εργασιών  εξολκή  και  απομάκρυνση  μεταλλικών  πασσαλοσανίδων  που

χρησιμεύουν για την αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων κατά την κατασκευή των έργων

του αποχετευτικού δικτύου.

Η  χρήση  των  μεταλλικών  πασσαλοσανίδων  αντιστήριξης  των  πρανών  υπόκειται  σε

προηγούμενη έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Χρήση μεταλλικών πασσαλοσανίδων

Πριν  από  κάθε  εργασία  αντιστήριξης  των  ορυγμάτων  με  μεταλλικές  πασσαλοσανίδες,  ο

Ανάδοχος θα υποβάλλει  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση σχέδιο αντιστήριξης του

ορύγματος με μεταλλικές πασσαλοσανίδες στο οποίο θα αναγράφονται απαραίτητα ο τύπος

και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  (ροπή  αντίστασης,  βάρος  ανά  τετρ.  μέτρο  κλπ.)  των

προτεινόμενων να χρησιμοποιηθούν πασσαλοσανίδων και το οποίο θα συνοδεύεται από τους

απαραίτητους  στατικούς  υπολογισμούς  που  θα  δικαιολογούν  πλήρως  τον  τρόπο  της

προτεινόμενης αντιστήριξης, τον τύπο των προτεινόμενων πασσαλοσανίδων κλπ.

Η έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο τρόπου

αντιστήριξης, δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή

εκτέλεση του έργου.

Έμπηξη και εξολκή μεταλλικών πασσαλοσανίδων

Η  έμπηξη και  εξολκή μεταλλικών πασσαλοσανίδων πρέπει να εκτελεσθεί  σύμφωνα με την

παραδεκτή από την Τεχνική Επιστήμη μέθοδο, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει

όλο τον απαιτούμενο προς τούτο εξοπλισμό (πασσαλοπήκτη, κεφαλές κρούσης κλπ.).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στην εκλογή των μέσων και της μεθόδου έμπηξης,

ώστε να επιτευχθεί η κατακόρυφος διείσδυση των πασσαλοσανίδων. Ο Επιβλέπων μηχανικός

μπορεί να υποχρεώσει τον Ανάδοχο να χρησιμοποιήσει ειδικά ικριώματα για να εξασφαλίσει
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την ικανοποιητική εκτέλεση των έργων. Η μη ενάσκηση από τον Επιβλέποντα μηχανικό του

παραπάνω  δικαιώματος  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  την  ευθύνη  για  την  έντεχνη

εκτέλεση του έργου και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η  έμπηξη των πασσαλοσανίδων θα γίνεται  κλιμακωτά έτσι  ώστε κάθε πασσαλοσανίδα να

καθοδηγείται από τη γειτονική της εκτός και αν ο Επιβλέπων μηχανικός αποδείξει διαφορετικά.

Σε  περίπτωση  που  κατά  την  έμπηξη  κάποιας  πασσαλοσανίδας  αυτή  διαφύγει  από  την

κατακόρυφο τότε θα αφαιρείται  για να επανατοποθετηθεί  κανονικά πλέον.  Ιδιαίτερη επίσης

προσοχή πρέπει να δίδεται στην πλήρη συναρμογή των πασσαλοσανίδων μεταξύ τους ώστε

να επιτυγχάνεται συνεχές και στεγανό διάφραγμα. Όλες οι προς τούτο διορθωτικές εργασίες θα

γίνονται με δαπάνη του Αναδόχου.

Η  έμπηξη  των  πασσαλοσανίδων  θα  προχωράει  σε  βάθος  που  θα  ορίζεται  από  τον

Επιβλέποντα μηχανικό ή μέχρι  να διαπιστωθεί άρνηση έμπηξης (η έμπηξη σταματάει  όταν

μετά 20 κρούσεις του πασσαλοπήκτου δεν επιτευχθεί περαιτέρω έμπηξη).

Η  εξολκή των πασσαλοσανίδων θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο μετά το τέλος των

εργασιών και με σχετική έγκριση του Επιβλέποντα μηχανικού. Η εξολκή θα συντελεστεί με

τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετακίνηση ή ζημιά μέσα στο όρυγμα των

αγωγών, ενώ ο Ανάδοχος παραμένει μόνος υπεύθυνος για κάθε ενδεχόμενη ζημιά. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η συναρμογή και συνεργασία του υλικού

πληρώσεως και των παρειών της τάφρου. Γι’  αυτό το λόγο, πρέπει οι πασσαλοσανίδες να

ανασύρονται  τμηματικά,  σε  τόσο  δε  ύψος  κάθε  φορά,  ώστε  στο  τμήμα  της  τάφρου  που

ελευθερώθηκε να  είναι  δυνατή η  τοποθέτηση, σε  στρώσεις,  του υλικού  πληρώσεως και  η

συμπύκνωση αυτού.

Επιμέτρηση και πληρωμή

Η  επιμέτρηση  των  εργασιών  αντιστήριξης  με  μεταλλικές  πασσαλοσανίδες  θα  γίνει  σε

χιλιόγραμμα,  όσον  αφορά  την  προμήθεια  και  τη  χρήση  τους  και σε  τετραγωνικά  μέτρα

επιφανείας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος, όσον αφορά την έμπηξη και

την εξόλκυσή τους, για οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος του σκάμματος.

Η πληρωμή για την προμήθεια, χρήση, έμπηξη και εξόλκυση μεταλλικών πασσαλοσανίδων,

που εφαρμόζεται μόνο όταν είναι αδύνατη η αντιστήριξη με μαδέρια ή ξύλινες πασσαλοσανίδες

ή ελαφρές μεταλλικές αντιστηρίξεις από προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία τύπου Krings

και  αφού δοθεί  σχετική  έγγραφη εντολή του Εργοδότη,  (στην οποία περιλαμβάνεται  και  η

κατασκευή κιβωτίου εάν χρειαστεί),  θα γίνει  για  τον πραγματικό αριθμό χιλιόγραμμων  που

επιμετρήθηκε  με  τη  συμβατική  τιμή  μονάδας  για  την  «προμήθεια  χαλύβδινων

πασσαλοσανίδων» και για τη «χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων», καθώς επίσης για τον

αριθμό των τετραγωνικών μέτρων που επιμετρήθηκε με τη συμβατική τιμή μονάδας για την

«έμπηξη  χαλύβδινων  πασσαλοσανίδων»  και  για  την  «εξόλκυση  χαλύβδινων

πασσαλοσανίδων». 

Στην τιμή για την προμήθεια περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες για τη φορτοεκφόρτωση,

τον απολυμένο χρόνο φορτοεκφόρτωσης και την μεταφορά στον τόπο των έργων.
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Στην τιμή για τη χρήση περιλαμβάνονται οι δαπάνες αποζημίωσης ή η τυχόν ενοικίαση, οι

δαπάνες  απομοίωσης  λόγω  φθοράς  και  γενικώς  απόσβεσης,  φορτοεκφόρτωσης  και

απολυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και  αποκομιδής μετά την εκτέλεση του

έργου και των τυχόν απαιτούμενων μικροϋλικών, συνδέσμων κλπ.

Στην τιμή για  την έμπηξη περιλαμβάνεται η δαπάνη προσέγγισης των πασσαλοσανίδων, της

έμπηξης,  της  στεγανοποίησης,  των  αναγκαίων  ικριωμάτων  και  των  λοιπών  βοηθητικών

κατασκευών καθώς και της ενδεχομένης κατασκευής βοηθητικών διαβαθρών κ.λ.π.  Επίσης

συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες προσκόμισης, λειτουργίας, μετακινήσεων και αποκόμισης

του πασσαλόπηκτου, οι εργασίες προσωρινής αντιστήριξης των πασσάλων κατά την έμπηξή

τους (απασχόληση προσωπικού και χρήση-φθορά-απομείωση υλικών) καθώς και κάθε άλλη

δαπάνη  που  απαιτείται  για  την  πλήρη  και  έντεχνη  περαίωση  της  εργασίας,

συμπεριλαμβανομένης  της  δαπάνης άντλησης τυχόν υπάρχοντος  νερού. Διευκρινίζεται,  ότι

τμήματα των πασσαλοσανίδων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους ή του δρόμου, δεν θα

επιμετρηθούν.

Στην τιμή για την εξόλκυση περιλαμβάνεται η δαπάνη διάλυσης των ικριωμάτων και των πάσης

φύσεως βοηθητικών κατασκευών, η δαπάνη χρησιμοποίησης των κάθε είδους απαιτουμένων

μηχανικών μέσων, ικριωμάτων, βοηθητικών κατασκευών, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.

για  την  εκτέλεση  της  εργασίας  αυτής  καθώς  και  της  δαπάνης  απομάκρυνσης  των

πασσαλοσανίδων.

4.3 Μεταλλικές αντιστηρίξεις από προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία

Αντικείμενο

Η  Τεχνική  Προδιαγραφή  αυτή  αναφέρεται  στην  κατασκευή,  μετά  από  έγκριση  της

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ειδικής αντιστηρίξεως από προκατασκευασμένα μεταλλικά στοιχεία

ενδεικτικού  τύπου  Krings για  ορύγματα  ή  φρέατα  στην  περίπτωση  που  οι  επικρατούσες

συνθήκες  (νερό,  χαλαρό  έδαφος  κλπ.)  καθιστούν  τη  χρήση  ζυλοξευγμάτων  αδύνατη  ή

επικίνδυνη.

Περιγραφή εργασιών

Η  ειδική  αντιστήριξη  αποτελείται  από  προκατασκευασμένα  μεταλλικά  στοιχεία,  ενδεικτικού

τύπου  Krings ή ΑΙΙround ή άλλου κατάλληλου, προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του

έργου,  τις  τυχόν πλευρικές  επιφορτίσεις  από μόνιμα  φορτία ή  κινητά  φορτία  κυκλοφορίας

αυτοκινήτου ή σιδηροδρόμων ή μηχανημάτων έργων και θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα

εξαρτήματα  (όπως σύστημα ελαφρών πασσαλοσανίδων ή  ανάλογο)  για  την  αντιμετώπιση

εμποδίων,  όπως αγωγών,  καλωδίων κλπ.  τα οποία διέρχονται  εγκαρσίως στο όρυγμα και

πρέπει  να  διατηρηθούν κατά  την  κατασκευή.  Η  τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται
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ταυτόχρονα με την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα με την επίχωση του ορύγματος,

με παράλληλη άμεση τμηματική συμπύκνωση της επίχωσης.

Πριν  από  κάθε  εργασία  αντιστήριξης  των  ορυγμάτων,  με  προκατασκευασμένα  μεταλλικά

στοιχεία,  ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλλει  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  έγκριση,  σχέδιο

αντιστήριξης  του  ορύγματος  με  προκατασκευασμένα  μεταλλικά  στοιχεία  στο  οποίο  θα

αναγράφονται  απαραίτητα  ο  τύπος  και  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  (ροπή  αντίστασης,

ανατροπή, αντηρίδες, αγκύρωση, βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο κλπ.) των προτεινομένων να

χρησιμοποιηθούν μεταλλικών στοιχείων και το οποίο θα συνοδεύεται από τους απαραίτητους

στατικούς  υπολογισμούς  που  θα  δικαιολογούν  πλήρως  τον  τρόπο  της  προτεινόμενης

αντιστήριξης, τον τύπο των προτεινόμενων μεταλλικών στοιχείων κλπ.

Η έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του προτεινόμενου από τον Ανάδοχο τρόπου

αντιστήριξης, δεν τον απαλλάσσει από την αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη και ασφαλή

εκτέλεση του έργου.

Επιμέτρηση και πληρωμή

Η επιμέτρηση θα γίνει σε τετραγωνικά μέτρα επιφανείας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές

του  ορύγματος  για  οποιοδήποτε  πλάτος  η  βάθος.  Θα  επιμετράται  μόνο  το  τμήμα  των

αντιστηρίξεων πάνω από τη στάθμη εκσκαφής του πυθμένα,  μέχρι  20  cm πάνω από την

στάθμη του εδάφους.

Στην  τιμή  μονάδας «αντιστηρίξεις  παρειών  χάνδακος  με  μεταλλικά  πετάσματα»,  που

εφαρμόζεται  μόνον  όταν  είναι  αδύνατη  η  αντιστήριξη  με  μαδέρια ξύλινες  πασσαλοσανίδες

σύμφωνα με τους στατικούς - υδραυλικούς - εδαφομηχανικούς υπολογισμούς της αντιστήριξης

που θα συντάξει ο Εργολάβος και οι οποίοι αποτελούν υποχρέωσή του και αφού δοθεί σχετική

έγγραφη εντολή του Εργοδότη, περιλαμβάνονται η αποζημίωση για τη χρήση εξοπλισμού με

αντηρίδες,  συνδέσμους,  πασσαλοσανίδες,  πετάσματα  κλπ.  προσαρμοσμένων  στις  ειδικές

συνθήκες και απαιτήσεις των διαφόρων τμημάτων του έργου, τη φθορά, την προσκόμιση και

αποκόμιση  και  τις  μετακινήσεις  από  θέση  σε  θέση  του  εξοπλισμού,  την  εργασία

συναρμολόγησης  και  αποσυναρμολόγησης,  τη  δαπάνη  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  των

κάθε  είδους  απαιτούμενων  μηχανημάτων  για  τη  σταδιακή  καταβίβαση  στο  προς  εκσκαφή

όρυγμα  και  την  τυχόν  απαιτούμενη  βοηθητική  έμπηξη,  τη  σταδιακή  εξόλκηση  κατά  την

επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των

εργασιών

Αμοργός, Μάρτιος 2020

                              Οι συντάξαντες                                                                 Θεωρήθηκε
                                                                                                             Ο προϊστάμενος της Τ.Υ.             
                                                                                                                     του Δήμου Αμοργού

Χάλαρης Γεώργιος           Ρούσσος Κωνσταντίνος                                 Κωβαίος Γεώργιος
Πολ. Μηχ.                        Μηχ. Μηχανικός                                               Ηλεκτρ. Μηχ. ΤΕ
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