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ΤΜΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ 
 

Α/Α Περιγραφή  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Άρθρο Β-1 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

 

Άρθρο Β-2 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20m) (ΠΚΕ) 

 

Άρθρο Β-3 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου 
πεζοδρομίου 

 

Άρθρο Β-4 Σιδηρά κιγκλιδώματα  

Άρθρο Β-5 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.  

Άρθρο Β-6 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή  

Άρθρο Β-7 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Άρθρο Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη  

Άρθρο Δ-2 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Άρθρο Δ-1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

 

Άρθρο Δ-2 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m  

Άρθρο Δ-3 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους  

Άρθρο Δ-4 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοτοξιακής σήμανσης  

Άρθρο Δ-5 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

Άρθρο Δ-6 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, 
από σκληρό πλαστικό. 

 

 
 
ΤΜΗΜΑ Γ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ 

 
Άρθρο ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.12  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου 
DN  
                                                 90 mm 
 
Άρθρο ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου 
DN  
                                                 63 mm 



 
Άρθρο ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm  

                                                   (σπείρωμα 2'') και πάχους 3,2 mm 
 
‘Αρθρο ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.03 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστ. διαμέτρου DN 76 mm  
                                                  (σπείρωμα 3'') και πάχους 4mm 

 
Άρθρο ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.85.06 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm  
                                                  περίπου και  βάθους έως 50 cm περίπου 
 
Άρθρο ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.85.04 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm    
                                                 περίπου και  βάθους έως 50 cm περίπου, με χρήση προέκτασης 
Άρθρο ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.40.14 Φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος    
                                                100 – 110W,  2700 - 4000K, φωτεινότητας τουλάχιστον 14.000 lm  
 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 

3.1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΤΕΠ κλπ 
3.1.1 Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) 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. 
3.1.2 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της 
Επιστήμης και της Τεχνικής και σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο παρόν 
τεύχος. 
3.1.3 Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν υποχρεωτική εφαρμογή οι εγκεκριμένες 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β / 
30-7-2012). 
3.1.4 Οι ΕΤΕΠ παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και 
τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά στις εκτελούμενες εργασίες και στις 
υποχρεώσεις σήμανσης CE που προβλέπονται από τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106. 
3.1.5 Για τα ενσωματωμένα υλικά, εργαστηριακούς ελέγχους κ.λ.π. ισχύουν οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων. 
3.1.6 Η ενσωμάτωση στα έργα, υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, 
ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των Συμβατικών Τιμολογίων, οι Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. 
3.1.7 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τεχνικών 
Προδιαγραφών από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, 
δι   ειδικής επιστολής. Στην αντίθετη περίπτωση: α.στερείται του δικαιώματος 
οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης β. 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. 
 

3.2                ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3.2.1 Όσον αφορά στα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κ.λ.π.), όσα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκεκριμένες 
ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ. 
3.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  
α. 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. 
β. 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. 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του πρώην 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 στις ΕΤΕΠ. 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές ISO 
(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών τα γερμανικά DIN 
καιτα βρεττανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και οι ASTM και AWWA των ΗΠΑ. Εφόσον 
δεν αναφέρεται χρονολογία εκδόσεως αυτών, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση τους. 

 
3.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
3.3.1 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. 
3.3.2 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. 

 
3.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των παρόντων Τεχνικών Προδιαγραφών 
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 των Τεχνικών 
προδιαγραφών περί του αντιθέτου. 

 
3.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
3.5.1 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: 
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 
κλπ) 
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 
3.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από 
τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
3.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω 
δελτίο ζύγισής του. 
3.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν 
στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για 
χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) 
Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της 
Υπηρεσίας. 
3.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 
επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 



πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού. 
 

ΤΜΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ 
 
 

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 

Εγκύκλιος Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. ΑΔΑ Θέμα 

26 04-12-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356 Β4Τ81-70Θ Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα 

30 18-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508 ΒΛΛ01-62Ψ Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής 
Τεχνικής Προδιαγραφής 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. 

22 24-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658 ΩΜΞ21-27Κ Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή 
οδοφωτισμού. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού 
και φωτιστικά σώματα. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση 
χαλύβδινων λεβήτων. 

26 11-12-2014 ΔΚΠ/οικ/154 667Ζ1-ΚΦ7 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί 
γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα 
στραγγιστηρίων 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις 
επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση 
προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 
στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 
διαβαθμισμένο υλικό 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου 
(HDPE) 

17 07-09-2016 ΔΚΠ/οικ./1322 75ΕΖ46530Ξ-
Θ2Π 

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα 
(59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – 
ΕΤΕΠ) 

Δ22 13-12-2019 Δ22/4193  Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-   Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ 

ΑΤΗΕ 8773.6.2 53 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 2,5 mm2 

ΑΤΗΕ 8773.6.3 54 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 4 mm2 

ΑΤΗΕ 8773.6.4 55 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό 
διατομής 5 Χ 6 mm2 

ΑΤΗΕ 9302.1 41 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες 

ΑΤΗΕ 9336.1.1 57 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 

ΑΤΗΕ 9340.3 52 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 

ΑΤΗΕ Ν\9352.23 62 Ηλεκτρικός πίνακας πλαστικός 3Χ12 θέσεων και 6 θέσεων για πρίζες, 
ενδεικτικών διαστάσεων 460Χ340 mm περίπου 

ΑΤΗΕ Ν8774.6.5 56 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 
mm2 

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 43 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 

ΝΑΟΙΚ 20.30 44 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

ΝΑΟΔΟ Δ\Β52.1 15 Κατασκευή δαπέδων με κυβόλιθους 

ΝΑΟΔΟ Β66.1 19 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 



ΝΑΟΔΟ Β66.6 21 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), 
φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20m) (ΠΚΕ) 

ΝΑΟΔΟ Β85 25 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου 
πεζοδρομίου 

ΝΑΟΔΟ Δ01 29 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

ΝΑΟΔΟ Δ04 32 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

ΝΑΟΔΟ Ε04.2 18 Σιδηρά κιγκλιδώματα 

ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2 36 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

ΝΑΟΔΟ Ε09.1 34 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

ΝΑΟΔΟ Ε09.4 35 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους 

ΝΑΟΔΟ Ε09.6 39 Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοτοξιακής σήμανσης 

ΝΑΟΔΟ Ε17.1 38 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

ΝΑΥΔΡ 1.02 40 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, 
από σκληρό πλαστικό. 

ΝΑΥΔΡ 4.04 2 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

ΝΑΥΔΡ 4.05 1 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 

ΝΑΥΔΡ 4.13 9 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.85.04 51 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 
40Χ40cm περίπου και  βάθους έως 50 cm περίπου, με χρήση προέκτασης 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.85.06 50 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 
40Χ40cm περίπου και  βάθους έως 50 cm περίπου 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.02 47 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστ. διαμέτρου 
DN 50 mm (σπείρωμα 2'') και πάχους 3,2 mm 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.03 48 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστ. διαμέτρου 
DN 76 mm (σπείρωμα 3'') και πάχους 4mm 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.11 46 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), 
διαμέτρου DN 63 mm 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.12 45 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), 
διαμέτρου DN 90 mm 

ΝΑΗΛΜ Σ\62.10.01.02 42 Αφαίρεση ιστών φωτισμού ή φωτεινής σηματοδότησης 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 * Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 16 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-02-00 
 

Διάστρωση σκυροδέματος 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 16 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-03-00 * Συντήρηση σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέματος 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 16 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-04-00 * Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-04-00 Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 16 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-05-00 
 

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 16 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
 

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 16 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 * Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΝΑΟΔΟ Β30.3 17 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 



ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-03-00-00 * Ικριώματα 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-03-00-00 Ικριώματα 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 16 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-04-00-00 
 

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 16 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-05-00-00 
 

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος 

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 16 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-02-01-00 * Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές 

ΝΑΟΔΟ Α02 4 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
 

Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων 

ΝΑΟΔΟ Β01 7 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-06-00-00 
 

Ανάπτυξη - Εκμετάλλευση Λατομείων και Δανειοθαλάμων 

ΝΑΟΔΟ Α18.1 5 Προμήθεια δανείων, 
συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-01-00 * Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων 

ΝΑΟΔΟ Α20 6 Κατασκευή  επιχωμάτων 

ΝΑΟΔΟ Β04.1 8 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-05-00 
 

Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη 

ΝΑΟΔΟ Α25 10 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-08-00-00 
 

Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

ΝΑΟΔΟ Β02 11 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-02-01-00 * Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 05-02-01-00 Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της οδού 

ΝΑΟΔΟ Β51 13 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-02-02-00 * Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

ΝΑΟΔΟ Β52 14 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 

ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.1 23 Διαμόρφωση όδευσης ΑμΕΑ επί πεζοδρομίου 

ΝΑΟΔΟ Δ\Β52.1 15 Κατασκευή δαπέδων με κυβόλιθους 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 * Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 26 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

ΝΑΟΔΟ Γ02.1 27 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
 

Ασφαλτική προεπάλειψη 

ΝΑΟΔΟ Δ03 30 Ασφαλτική προεπάλειψη 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 * Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 05-03-11-04 Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής 
διαβάθμισης (κλειστού τύπου) 

ΝΑΟΔΟ Δ05.1 31 Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 



ΝΑΟΔΟ Δ08.1 33 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-14-00 
 

Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 

ΝΑΟΔΟ Δ02.Α 28 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-07-00 * Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

ΝΑΟΔΟ Ε10.1 37 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'') 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-02 * Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΝΑΥΔΡ 5.07 49 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-02 * Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 

ΝΑΥΔΡ 12.10.04 12 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 
41, DN 200 mm 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-01 
 

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 

ΝΑΟΔΟ Β49 22 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων 

ΝΑΥΔΡ 11.02.01 20 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-06 
 

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης 

ΝΑΥΔΡ 11.15.09 24 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής 
προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, 
κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα 
από ελατό χυτοσίδηρο 
 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00: 2009 Υποδομή οδοφωτισμού 

ΑΤΗΕ 9302.1 41 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.80.16 60 Πίλλαρ φωτισμού μέχρι δέκα αναχωρήσεις, τριών θέσεων 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.80.08 61 Πίλλαρ φωτισμού, μιας θέσεως 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.01.03 58 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού, ύψους 9 μέτρων περίπου 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00: 2009 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.01.03 58 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού, ύψους 9 μέτρων περίπου 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.40.14 59 Φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος 100 - 110W,  2700 - 4000K, φωτεινότητας τουλάχιστον 
14.000 lm 

 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΧΩΔΕ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Άρθρο Β-1 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

Άρθρο Β-2 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20m) (ΠΚΕ) 



1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείμενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η προμήθεια, η μεταφορά και η πλήρης ενσωμάτωση στο έργο 
προκατασκευασμένων φρεατίων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων. 
 
Τα τυποποιημένα φρεάτια δικτύων διακρίνονται σε: 

 Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών ή ορθογώνιων αγωγών. 

 Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης, διαμέτρων ή/και συμβολής αγωγών. 

 Φρεάτια πτώσης (συμβολής αγωγών με διαφορετικές στάθμες ροής). 

 Φρεάτια υπερχείλισης. 

 Φρεάτια υδροσυλλογής σε δίκτυα αγωγών ομβρίων. 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – 
ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1917:2002 «Concrete manholes and 
inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced - Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα 
άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα». 
 
Το πρότυπο ΕΝ 1917:2002 αναφέρεται σε προκατασκευασμένα στοιχεία φρεατίων και θυρίδες επίσκεψης 
(ανθρωποθυρίδες) για δίκτυα διατομής κυκλικής, ορθογωνικής ή ελλειπτικής διαμέτρου έως Φ 1250 mm, βαρύτητας υπό 
χαμηλή πίεση. 
 
Στο πρότυπο αυτό περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις για τις ενώσεις των φρεατίων με χρήση ελαστομερών, πλαστομερών ή 
άλλων σφραγιστικών υλικών. 
 

     

Σχήμα 1: Τυπικές μορφές φρεατίων – χαρακτηριστικά στοιχεία. 

2.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Οι αναφερόμενες στην συνέχεια απαιτήσεις για τα ενσωματούμενα υλικά έχουν εφαρμογή στα στοιχεία των φρεατίων που 
προκατασκευάζονται στο εργοτάξιο (εφόσον διατίθεται ο απαραίτητος σχετικός εξοπλισμός). 
 
Στην περίπτωση στοιχείων φρεατίων βιομηχανικής προέλευσης που μεταφέρονται έτοιμα στο εργοτάξιο προς 
συναρμολόγηση/ τοποθέτηση, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει στην Υπηρεσία προς έλεγχο και αποδοχή, πλήρη φάκελο των 
τεχνικών χαρακτηριστικών των φρεατίων με πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών καταλληλότητας των επιμέρους 
ενσωματούμενων υλικών. 

2.2.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Το σκυρόδεμα κατασκευής όλων των στοιχείων των φρεατίων θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 και θα ελέγχεται κατά 
την παραγωγή τους στο εργοστάσιο ή στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις προκατασκευής. 
 
Η εκ των υστέρων δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από την Υπηρεσία, θα γίνεται σε 
σημεία του φρεατίου με επαρκές πάχος για την λήψη κυλινδρικού δοκιμίου όπως π.χ. στα στοιχεία βάσης των φρεατίων. 
 
Ο λόγος Ν/Τ (νερό προς τσιμέντο) του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει το 0,45 και η υδατοτοαπορροφητικότητα το 6%. Η 
περιεκτικότητα σε χλωριόντα του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει το 1,0% για άοπλο σκυρόδεμα και το 0,4% για οπλισμένο 
 
Οι ορατές επιφάνειες του σκυροδέματος δεν θα παρουσιάζουν ανωμαλίες, απολεπίσεις και ρηγματώσεις με πάχος 
μεγαλύτερο από 0,15 mm. 
 
Προκειμένου περί δικτύου ακαθάρτων θα χρησιμοποιείται τσιμέντο τύπου IV Πόρτλαντ ανθεκτικού στα θειϊκά (τσιμέντα SR). 



2.2.2 ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός θα είναι κατηγορίας S400s ή S500s και θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Χαλύβων και της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 «Χαλύβδινοι Οπλισμοί». 
 
Ο οπλισμός θα διαμορφώνεται ως μονή ή διπλή εσχάρα ομόκεντρων δακτυλίων ή θα αποτελείται από σπείρες που θα 
σχηματίζουν κλωβό. 
 
Θα χρησιμοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την επίτευξη της προβλεπόμενης 
επικάλυψης. 
 
Για τα φρεάτια που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της θάλασσας συνιστάται 
το πάχος της επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 35mm. 

2.2.3 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΙΝΕΣ 

Οι χαλύβδινες ίνες θα έχουν εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 1000 Μpα και θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 10002-
1:2001 «Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at ambient temperature - Μεταλλικά υλικά. Δοκιμές 
εφελκυσμού. Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος». 
 
Το ποσοστό των χαλύβδινων ινών εντός της μάζας του σκυροδέματος θα είναι αυτό που θα καθορίζεται από την Μελέτη και 
τα στοιχεία που προσκομίζει το εργοστάσιο παραγωγής. 

2.2.4 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ 

Τα φρεάτια βάθους μεγαλύτερου από 1,25 m φέρουν χυτοσιδηρές βαθμίδες σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 07-04-01-05 
«Βαθμίδες φρεατίων» 
 
Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες θα εξέχουν τουλάχιστον κατά 120 mm από το τοίχωμα του φρεατίου και θα είναι τοποθετημένες 
ανά 250 mm και 350 mm σε σταθερές αποστάσεις. 
 
Οι βαθμίδες θα μπορούν να παραλάβουν οριζόντια δύναμη εξόλκυσης 5 ΚΝ και κατακόρυφη δύναμη 2 ΚΝ. 
 
Το βέλος κάμψης κατά την εφαρμογή δυνάμεως 2 ΚΝ κατακόρυφα δεν θα υπερβαίνει τα 5 mm για μονά σκαλιά και τα 10 
mm για διπλά σκαλιά (διπλά σκαλιά εννοούνται αυτά που έχουν σχεδιαστεί με μεγαλύτερο πλάτος για την στήριξη και των 
δύο ποδιών του αναβάτη). 

2.2.5 ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 

Οι ελαστομερείς δακτύλιοι θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου: 
ΕΝ 681-1:1996  Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage 

applications - Part 1: Vulcanized rubber - Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: 
Βουλκανισμένο ελαστικό. 

 
Τα ελαστομερή υλικά μπορεί να είναι ενσωματωμένα στα στοιχεία των προκατασκευασμένων φρεατίων ή να παραδίδονται 
μεμονωμένα προς τοποθέτηση επί τόπου. 
 
Η στεγανότητά τους θα επαληθεύεται με τις μεθόδους δοκιμής που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Annex C) του 
προτύπου ΕΝ 1917:2002. 
 

 

Σχήμα 2: Τυπικές συνδέσεις σπονδύλων. 

2.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Τα στοιχεία των προκατασκευασμένων φρεατίων (σπόνδυλοι, βάσεις κ.λπ.) θα ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

 Θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώματος 150 mm. 

 Θα είναι σχεδιασμένα για υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1atm. 

 Θα μπορούν να παραλάβουν τα κινητά φορτία που προβλέπονται από την Μελέτη και κατ’ ελάχιστον 300 ΚΝ σύμφωνα 
με το ΕΝ 1917:2002. 

 Θα διαθέτουν άνοιγμα επίσκεψης διαμέτρου τουλάχιστον 600 mm. 



2.4. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
Στην περίπτωση βιομηχανικής προκατασκευής των φρεατίων το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει πιστοποίηση 
συστήματος ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 (Quality Systems Model for Quality Assurance in Design, Development, 
Production, Installation and Servicing [ISO 9001 : 1994] [Supersedes EN 29001 : 1987] - Συστήματα διασφάλισης ποιότητος 
για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 290011987]). 
 
Τα επιμέρους στοιχεία των φρεατίων επίσκεψης, συμβολής, πτώσης κ.λπ. σύμφωνα με το σχήμα 1 θα παράγονται με χρήση 
ειδικών τύπων με δονητική ή φυγοκεντρική μέθοδο σκυροδέτησης. 
 
Τα προκατασκευασμένα στοιχεία θα φέρουν κατάλληλη επισήμανση (π.χ. αρίθμηση) για την ευχερή αναγνώρισή τους κατά 
την συναρμολόγηση και την τοποθέτηση. 
 
Οι σπόνδυλοι θα φέρουν προδιαμορφωμένες οπές για την σύνδεση με τους αγωγούς. 

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 

Ο πυθμένας των προκατασκευασμένων φρεατίων θα εδράζεται σε στρώση από θραυστό αμμοχάλικο πάχους 0,10 m, 
απόλυτα οριζοντιωμένη και καλά συμπυκνωμένη. Η πλήρωση του ορύγματος των φρεατίων, μέχρι το ύψος όπου αρχίζει η 
οδοστρωσία, θα γίνεται με θραυστό αμμοχάλικο. Σε περίπτωση μικρών περιθωρίων μεταξύ φρεατίων και ορύγματος που δεν 
επιτρέπουν την συμπύκνωση του θραυστού υλικού, είναι δυνατόν, μετά από την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, να 
πληρωθεί το διάκενο με ισχνό σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10. 
 
Η σύνδεση των σπονδύλων των φρεατίων θα γίνεται με επικάθησή τους στην εντορμία του υποκείμενου στοιχείου, αφού 
τοποθετηθούν βαθιά εντός της εσοχής οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι, εκτός αν είναι ήδη τοποθετημένοι από το 
εργοστάσιο, οπότε απλώς θα ελέγχεται η κατάστασή τους. 
 
Επιπρόσθετα οι συνδέσεις των σπονδύλων στεγανοποιούνται επιμελώς με τσιμεντοκονία πάχους 2 cm ή με ειδικό μείγμα 
ασφαλτικής μαστίχης ή με άλλο κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον, της έγκρισης της 
Υπηρεσίας ή σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 
 
Οι λαιμοί των φρεατίων θα προσαρμόζονται στο κύριο σώμα με ιδιαίτερη προσοχή για την προσαρμογή της τελικής στάθμης 
στο προβλεπόμενο από την μελέτη ερυθρό υψόμετρο της οδού. Η σύνδεση των αγωγών με το φρεάτιο θα γίνεται με 
εισχώρηση στις προδιαμορφωμένες οπές τεμαχίων σωλήνα και πάκτωση αυτών με ισχυρή τσιμεντοκονία (των 600 Kg 
τσιμέντου), ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα. 
 
Σε περιπτώσεις κατασκευής δικτύων σε μαλακά (ενδοτικά) εδάφη συνιστάται η πάκτωση στοιχείων σωλήνα μήκους όχι 
μεγαλύτερου των 50 cm. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανομή των διαμηκών παραμορφώσεων 
(υποχωρήσεων) του δικτύου και αποφεύγεται η άκαμπτη σύνδεση απ’ ευθείας επί του φρεατίου που μπορεί να οδηγήσει σε 
διαρροές μεταξύ του πρώτου (από το φρεάτιο) και του δεύτερου σωλήνα (κατανομή πιθανής απόκλισης στην σύνδεση των 
σωλήνων). 
 
Τα καλύμματα των φρεατίων θα εδράζονται σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα εφαρμόζουν ακριβώς στον λαιμό του φρεατίου 
και θα προσαρμόζονται επακριβώς σ’ αυτόν με τσιμεντοκονία ώστε να μην δημιουργείται κενό ή αναβαθμός, όπως 
εμφαίνονται στα αντίστοιχα τεύχη και σχέδια της μελέτης. 

3.2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Φρεάτια από οπλισμένα προκατασκευασμένα στοιχεία (δακτυλίους) δικτύων ακαθάρτων ή τοποθετούμενα σε διαβρωτικό 
περιβάλλον ή πλησίον της θάλασσας θα φέρουν προστατευτικές επιστρώσεις, εξωτερικά μεν από ασφαλτικό ή εποξειδικό 
υλικό (σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον) εσωτερικά δε από εποξειδικής βάσης υλικό (εφόσον πρόκειται περί δικτύων 
ακαθάρτων). 
 
Οι παραπάνω επιστρώσεις θα εφαρμόζονται στο εργοστάσιο κατασκευής. 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία βεβαίωση του κατασκευαστή από την οποία θα προκύπτει ότι τα παραδοθέντα 
προκατασκευασμένα στοιχεία έχουν υποβληθεί δειγματοληπτικά στις δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 
1917:2002. Εάν τα προκατασκευασμένα φρεάτια φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με το ΕΝ 1917:2002 δεν απαιτούνται 
περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι. 
 
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί πλήρης ελευθερία επίσκεψης, παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής των 
προκατασκευασμένων φρεατίων στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας. 
 
Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου πρόσθετες σποραδικές δοκιμές επί 
δειγμάτων από τα προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο στοιχεία σε αναγνωρισμένο εργαστήριο αντοχής υλικών της έγκρισής της. 
 



Η αποδοχή των υλικών προς εγκατάσταση δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους, δεδομένου ότι κατά την μεταφορά, 
προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμασίες και επίχωση είναι δυνατόν να προκληθούν φθορές ή βλάβες οφειλόμενες σε 
μη ορθούς χειρισμούς ή ενέργειες. 

4.2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1917:2002 

4.2.1 ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ 

Η κλάση αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο θα καθορίζεται στην Μελέτη. 
 
Εφόσον επί του φρεατίου προβλέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, σύμφωνα με το EN 1917:2002 τα φρεάτια θα μπορούν να 
παραλάβουν συγκεντρωμένο φορτίο 300 kN (minimum vertical crushing load) εφαρμοζόμενο επί επιφανείας 300 x 300 mm 
έκκεντρα στο κάλυμμά τους. 
 
Τα ειδικά τεμάχια τύπου 1, 2, 7, 5 του σχήματος 1 θα ελέγχονται εργαστηριακά σύμφωνα με το Annex B του EN 1917:2002. 

4.2.2 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με το Annex C του ΕΝ 1917:2002. 

4.3. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Συνιστάται η εκτέλεση μακροσκοπικών δειγματοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου διαπίστωση των ιδιοτήτων των 
σωλήνων. 
 
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σπονδύλων και των επιμέρους τεμαχίων των φρεατίων. 

 Κατά την κρούση των σπονδύλων με σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος μεταλλικής χροιάς (κωδωνισμός). 

 Κατά την θραύση τμήματος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται χωρίς να αποκολλούνται. 

 Οι σπόνδυλοι θα πρέπει να εμφανίζουν εικόνα συμπαγή, χωρίς ελαττώματα, ρωγμές, φυσαλίδες και αποκολλημένα 
τμήματα. 

 Τόρμοι και εντορμίες μη ομαλοί ή φθαρμένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση των σπονδύλων και την 
στεγανότητα. Σπόνδυλοι με αυτές τις ατέλειες είναι ακατάλληλοι και θα απορρίπτονται. 

 Σπόνδυλοι με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

 Οι σπόνδυλοι δεν πρέπει να εμφανίζουν ρωγμές και η εσωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή και λεία και να 
αποτελούνται από λεία και ευθύγραμμα τμήματα. 

4.4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 

Κατά την παραλαβή των φρεατίων θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

 Έλεγχος ταύτισης υψομέτρων ερυθράς και εμφανούς καλύμματος φρεατίων. 

 Έλεγχος συνδεσμολογίας με τους σωλήνες. 

 Έλεγχος της εσωτερικής στρώσης προστασίας των προκατασκευασμένων φρεατίων (εφόσον προβλέπεται από την 
μελέτη). 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των προκατασκευασμένων φρεατίων: 

 Εκφόρτωση και συναρμολόγηση βαρέων τεμαχίων μέσω γερανοφόρου οχήματος. 

 Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

 Εργασία σε ορύγματα, κίνδυνοι από πτώση και ολίσθηση τμημάτων γαιών. 

 Εργασία σε περιορισμένους χώρους. 

 Εργασία σε χώρους με κίνδυνο αναθυμιάσεων (στην περίπτωση ήδη λειτουργούντων δικτύων). 

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών 
Εργοταξίων” και την Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) 
 
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές εργασίες σε υπόγεια 
δίκτυα. 
 
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 Προστατευτική ενδυμασία, EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance 
- Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση. 

 Προστασία χεριών και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. - Γάντια προστασίας έναντι 
μηχανικών κινδύνων. 

 Προστασία κεφαλής, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνη προστασίας. 



 Προστασία ποδιών, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications 
Superseded by EN ISO 20345:2004. - Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το 
πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

 Προστασία ματιών (κατά την εκτέλεση εργασιών κοπής σωλήνων), ΕΝ 168:2001: Personal eye- protection - Non-optical 
test methods - Ατομική προστασία οφθαλμών. Μη οπτικές μέθοδοι δοκιμών. 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τεμάχια πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ.), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη και 
τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ. 
 
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια διακρίνονται ως προς τον τύπο, το βάθος και την διάμετρο. 
 
Στα προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα δεν επιμετρώνται τα καλύμματα και οι βαθμίδες. 

6.1. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Στην τιμή μονάδος ανά πλήρως εγκατεστημένο φρεάτιο περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις, τοποθέτηση και συναρμολόγηση των σπονδύλων και 
των ειδικών τεμαχίων των προκατασκευασμένων φρεατίων μέσα στο όρυγμα και σε οποιοδήποτε βάθος. 

 Οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και του ανυψωτικού εξοπλισμού. 

 Οι φθορές των στοιχείων που τα καθιστούν ακατάλληλα προς τοποθέτηση. 

 Οι προστατευτικές επιστρώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (εργοστασιακές). 

 Η σύνδεση και πάκτωση των σωλήνων άφιξης – αναχώρησης στις προδιαμορφωμένες οπές των τοιχωμάτων των 
σπονδύλων. 

 Οι τυχόν απαιτούμενες συμπληρωματικές εκσκαφές διεύρυνσης του ορύγματος για την διευκόλυνση των εργασιών 
τοποθέτησης. 

 Το τυχόν απαιτούμενο υλικό εξυγίανσης του πυθμένα του ορύγματος για την έδραση των φρεατίων και η διάστρωση 
στρώσης καθαριότητας κατηγορίας C 8/10, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

 Η αντιμετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπογείου ύδατος ή άλλων κατασκευαστικών δυσκολιών 
και κάθε άλλη εργασία, υλικό και μικροϋλικό το οποίο απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη τοποθέτηση των φρεατίων. 

 

 

 

Άρθρο Β-3 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 

Η  ανύψωση  ή  ο  καταβιβασμός  υφισταμένου  φρεατίου  επί οιαδήποτε επιφάνειας  
προκειμένου, το κάλυμμα του φρεατίου να ευθυγραμμιστεί με τη στάθμη του πεζοδρομίου ή  
οδοστρώματος (επιφάνεια κυλίσεως).   
Οι  εργασίες  που  απαιτούνται  περιλαμβάνουν  κατά  περίπτωση την καθαίρεση του υλικού του 
πεζοδρομίου ή   την  εκσκαφή  του ασφαλτικού  για  την αποκάλυψη  του  φρεατίου,  την  
απόσπαση  του  χυτοσιδηρού  καλύμματος  και  της  βάσης  (πλαισίου),  τη μόρφωση 
κατάλληλης επιφάνειας για τη δημιουργία του νέου λαιμού και την πλήρη αποκατάσταση αυτού 
μαζί με τις αναγκαίες επιχώσεις  και  σκυροδετήσεις πλάκες πεζοδρομίου ή άλλου υλικού 
επίστρωσης ή ασφάλτου κατά περίπτωση,  την ασφαλή τοποθέτηση του πλαισίου και του 
καλύμματος στη νέα  στάθμη και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται σύμφωνα με το 
Τιμολόγιο Δημοπράτησης. 

 
 

Άρθρο Β-4 Σιδηρά κιγκλιδώματα 

 

 Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των μεταλλικών στηθαίων πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
αντίστοιχα ΠΚΕ ανάλογα με το υπόψη οδικό έργο (αυτοκινητόδρομος, κλάδοι κόμβων, 
δευτερεύουσες οδοί κλπ) και την θέση του οδικού έργου σε διατομή (διατομή σε όρυγμα, 
διατομή σε επίχωμα, με ή χωρίς πλευρική τάφρο κ.λ.π.) καθώς και στις υπόλοιπες 
προδιαγραφές και τους όρους δημοπράτησης. 

 
Τα μεταλλικά στηθαία με χαλυβδοσωλήνα θα τοποθετούνται υψομετρικά έτσι ώστε η άνω 
στάθμη της χαλυβδοσωλήνας να τοποθετείται σε ύψος 0,75μ πάνω από την προσκείμενη 
επιφάνεια χρήσης. 
 
Σε στηθαία με χειρολισθήρα, η άνω στάθμη του χειρολισθήρα θα βρίσκεται σε ύψος 1,10μ πάνω 
από την παρακείμενη επιφάνεια χρήσης. Για γέφυρες πολύ μεγάλου ύψους, θα γίνεται 
υπερύψωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, της κατασκευής του χειρολισθήρα -  
κιγκλιδώματος, προκειμένου να αποφεύγεται το αίσθημα φόβου και ιλίγγου που προκαλείται σε 
ορισμένους ανθρώπους στα μεγάλα ύψη. 
 



Για τα μεταλλικά στηθαία, μετά την τοποθέτηση των ορθοστατών, θα γίνεται η σύνδεση της 
χαλυβδοσωλήνας και των παρεμβλημάτων με τους ορθοστάτες με τους κατάλληλους κοχλίες. Η 
κοχλίωση θα είναι σύμφωνη με τους σχετικούς κανονισμούς NF 27-113, 27-311 και 27-350, 
κλάσης 5,8 (ή ανάλογες προδιαγραφές χώρων Κοινής Αγοράς ή ΗΠΑ). Οι κοχλίες θα σφίγγονται 
με μία ροπή 150Νμ. Ο έλεγχος της κοχλίωσης θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο  3.3.3.6 
του άρθρου Ζ-3 της ΤΣΥ. 

 
Κατά την τοποθέτηση της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται και η τοποθέτηση των αντανακλαστικών 
για τα οποία γίνεται αναφορά στην συνέχεια. 
 
Η συναρμολόγηση των τεμαχίων της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται στην περιοχή του ορθοστάτη, 
έτσι ώστε ο ορθοστάτης  να αποτελεί και άξονα του επικαλυπτόμενου τμήματος των δύο 
τεμαχίων. Όλες οι κεφαλές των κοχλίων στερέωσης θα τοποθετούνται προς την πλευρά της 
πρόσοψης των στηθαίων. Η τελική ρύθμιση όλων των στοιχείων του συστήματος συναρμογής 
θα γίνει με χαλάρωση, υποστήριξη  και σφίξιμο των κοχλιών στερέωσης, απαγορευόμενου 
άλλου τρόπου ρύθμισης. Συμπληρωματικά για τις κοχλιώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται στην 
συνέχεια στην παράγραφο 2.5.3.3.9.5. 
 
Σημειώνεται ειδικά ότι η τοποθέτηση των τεμαχίων της χαλυβδοσανίδας θα γίνεται έτσι ώστε στο 
τμήμα επικάλυψης των δύο τεμαχίων να βρίσκεται προς την πλευρά της οδού (επικαλύπτουσα 
χαλυβδοσανίδα) το τεμάχιο της χαλυβδοσανίδας που συναντάται πρώτο κατά την φορά της 
κυκλοφορίας. 
 
Όλες οι απαιτούμενες συγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεύχους 66 
του CPC κεφάλαιο ΙΙ (ή ανάλογες προδιαγραφές χωρών ΕΟΚ ή ΗΠΑ). 
 
Οι επιφάνειες που πρέπει να τύχουν τελικής επεξεργασίας λόγω τραυμάτων, χτυπημάτων ή 
λόγω συγκολλήσεων που έγιναν στο εργοτάξιο θα καθαριστούν καλά από λίπη, από σκουριές 
κλπ και στη συνέχεια θα βαφούν σε ξηρό περιβάλλον, με βαφή πλούσια σε ψευδάργυρο. Το 
πάχος της παραπάνω βαφής θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το πάχος της βαφής της συνεχόμενης 
επιφάνειας, σύμφωνα με το άρθρο Γ-17 της ΤΣΥ  και των λοιπών όρων δημοπράτησης. 

 
 
Στην κατασκευή στηθαίων  περιλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση αντανακλαστικών 
ορθογωνικού σχήματος εμβαδού περίπου 50 cm2 τα οποία (αν δεν προδιαγράφονται 
διαφορετικά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης) θα αποτελούνται από υάλινα φακίδια 
στεγανοποιημένα και τοποθετημένα  σε πλαστική βάση. 

 
Σε κάθε όψη στηθαίου ασφαλείας θα προβλέπεται (εκτός αν γίνεται διαφορετική αναφορά στους 
ειδικούς όρους δημοπράτησης) ένα διπλό αντανακλαστικό (μία όψη ερυθρά και μία 
αργυρόλευκη) 

 

Οι δύο αντανακλαστικές επιφάνειες θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 30 περίπου. 
 
Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται ανά 8 μέτρα μήκους στηθαίου και κατά μέγιστο ανά 12μ 
μήκους στηθαίου. 
 
Για τμήματα στηθαίων που κατασκευάζονται σε έργα με περιορισμένες συνθήκες ορατότητας η 
απόσταση μεταξύ των αντανακλαστικών στοιχείων θα περιορίζεται σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην συνέχεια στην παράγραφο 2.5.2.3.(2).β. 
 
Η στερέωση του κάθε αντανακλαστικού στοιχείου στο σκυρόδεμα θα γίνεται με δύο τουλάχιστον 
κοχλίες.  
 
Εναλλακτικά, και εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης, 
θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικές επιφάνειες από πρισματικούς 
αντανακλαστικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους, ή από ειδικές 
μεμβράνες με μικροπροσματική δομή (π.χ. τύπου DIAMOND GRADE της 3Μ). 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην συνέχεια στην παράγραφο 2.5.2.3.(2).β 

 
2.5.1.2. Ανοχές 

 
 Η ανοχές στη γεωμετρία των κατασκευασμένων στηθαίων, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά 

είναι το πολύ 1 εκ. από τις θεωρητικές γραμμές χάραξης (υψομετρικά και οριζοντιογραφικά) σε 
όλο το μήκος κάθε ενιαίου τμήματος, άσχετα με τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας έδρασης. 

 



Άρθρο Β-5 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

Άρθρο Β-6 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 

Άρθρο Β-7 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 

   
 Γενικά 
 

α.  Η επιμέτρηση γίνεται σε Μ
3
 μετρούμενα πριν από την καθαίρεση 

 
β.  Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις Γενικές εκσκαφές μόνο όταν 

εκτελούνται ανεξάρτητα από αυτές ή όταν τούτο προβλέπεται στη μελέτη ή κατόπιν 
έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους 
συμπεριλαμβάνεται στις Γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδομών στις "γαιώδεις - 
ημιβραχώδεις" και των κτισμάτων και  αόπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων στις 
"βραχώδεις". 

 
 
 Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεμάτων και λιθοδομών 
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.6α) έως και δ) . 

 
 Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων 

 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που 
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.7. α) έως και δ). 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 

Άρθρο Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ   
Αυτή  Η  Τεχνική  Προδιαγραφή  αναφέρεται  στον  τρόπο  τομής  των  οδοστρωμάτων  των  
οδών  όπου  ανοίγονται ορύγματα κλπ. για την κατασκευή των αγωγών κλπ. του δικτύου 
σωληνώσεων & συναφών Τεχνικών Έργων.    
2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΥΛΙΚΑ   
Πριν  αρχίσουν  οι  εκσκαφές,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ζητήσει από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  
άδεια  τομής  του οδοστρώματος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο.   
Ενδεχόμενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας αυτής από υπαιτιότητα των αρμοδίων 
Υπηρεσιών, έχει σαν μόνη συνέπεια για τον Εργοδότη την έγκριση αντίστοιχης παράτασης της 
προθεσμίας εκτέλεσης του έργου. Άδειες τομής εκδιδονται ακόμη κι όταν πρόκειται για τομή 
χωμάτινων ι αδιαμόρφωτων οδοστρωμάτων και γενικά για εκτέλεση εκσκαφών, αν αυτό 
απαιτείται από τους κατόχους των χώρων, όπου κα εκτελεστούν οι εργασίες.  Πριν γίνει η τομή 
χαράζονται τα όριά της στο οδόστρωμα με μηχάνημα αδιατάρακτης κοπής οδοστρωμάτων.   
Τα όρια αυτά κόβονται με ειδικό ασφαλτοκόπτη με τροχό σε όλο το βάθος του ασφαλτικού 
οδοστρώματος.  
Εάν  το  υπάρχον  ασφαλτικό  οδόστρωμα  έχει  πάχος  μεγαλύτερο  των  10cm αποζημιώνεται  
ξανά  η  κοπή  των υπολοίπων στρώσεων 10cm  ι κλάσματος αυτήν. Εάν χρειαστεί γίνονται και 
ενδιάμεσες τομές με αεροσυμπιεστή.   
Η όλη εργασία κα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η γραμμή κοπής της ασφάλτου να είναι απολύτως 
ευθύγραμμη. Σπασμένα κομμάτια οδοστρώματος κοντά στην ακμή πρέπει να απομακρύνονται 
με νέα κοπή, με μηχάνημα κοπής οδοστρωμάτων.  Στην  εργασία  τομής  οδοστρωμάτων  
περιλαμβάνονται  η  λήψη  μέτρων  για  τις  απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα 
απασχοληθεί προσωπικός, εξοπλισμός και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η 
συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με 
χρήση μηχανικός σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.   
 
 

Άρθρο Δ-2 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

Η συγκολλητική επάλειψη περιέχει κατάλληλη ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να 
παραμένουν τελικά τουλάχιστον 300 g/m2ασφαλτικού συνδετικού), για την αποφυγή 
δημιουργίας επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης. 
Αποβλέποντας στην επιτυχία μίας ομοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η 
διάχυση πρέπει να πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό 



γαλάκτωμα με περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο. (Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ. 
60% αραιώνεται προσεκτικά, με προσθήκη υδατικής φάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το 
εργοστάσιο παραγωγής του γαλακτώματος - για λήψη γαλακτώματος που να δίδει υπόλειμμα 
ασφαλτικού 30%). 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Άρθρο Δ-1 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

Άρθρο Δ-2 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

Άρθρο Δ-3 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους 

 
 Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) σε συνδυασμό με τις ΠΤΠ Σ-301, Σ-302, Σ-303, 

Σ-304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β’/74) για τις πινακίδες σήμανσης η οδηγία 1-92 της ΓΓΔΕ 
(ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για θέματα σήμανσης που δεν καλύπτονταν από τις υπόλοιπες 
προδιαγραφές, την Προσωρινή Προδιαγραφή της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 953 Β’/24-10-97) για την επιλογή 
αντανακλαστικών μεμβρανών, κατά περίπτωση, και τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του 
τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) τις ΠΤΠ Σ-310 και Σ-311 (ΦΕΚ 954Β’/ 31-12-96) 
για τις χρωματικές συντεταγμένες και τα χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών μεμβρανών 
τύπων Ι και ΙΙ, τις ΠΤΠ Σ-301-75 και Σ-302-75, οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των 
ΠΤΠ Σ-301 και Σ-302, σχετικά με την ποιότητα του αλουμινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β’/28-1-
76), την ΠΤΠ για τους στύλους στήριξης των πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β’/13-10-80), όπως 
συμπληρώθηκε με την διάταξη ΒΜ5/ο/40229/27-10-80, την Τεχνική Προδιαγραφή ΔΚ8 (ΕΗ 
3/ο/107/22-1-86) για τους στύλους για έκκεντρες πινακίδες, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ, για την 
μετατροπή του Ελληνικού αλφάβητου σε λατινικούς χαρακτήρες για τις πληροφοριακές πινακίδες 
τοπωνυμίων (που τροποποιεί τις σχετικές ΠΤΠ), την Τεχνική Περιγραφή φωτεινών πινακίδων 
(Δ3γ/ο/15/11-Ω/28-2-91) , τον ΚΜΕ και την νομοθεσία περί διαφημιστικών και παρεμφερών 
πινακίδων, όπως παρουσιάζεται στον Ν.2696/99 και τα σχετικά με αυτόν Διατάγματα.  

 
 Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την κατακόρυφη σήμανση που αναγράφονται 

στο ανωτέρω άρθρο 1.2.2. Επί πλέον, όπως και στον ΚΜΕ ορίζεται ο στατικός υπολογισμός για 
τις πινακίδες σήμανσης (πλην γεφυρών σήμανσης) θα γίνεται με ισοδύναμο στατικό φορτίο 
ανεμοπίεσης, 150kp/m2. Προκειμένου  περί του στατικού υπολογισμού γεφυρών σήμανσης θα 
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του ΚΜΕ.  

 
 Ως προς την επιλογή του υλικού της πρόσθιας επιφάνειας θα ισχύει ο κατωτέρω πίνακας της 

προσωρινής προδιαγραφής της ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/ε (Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102/2-10-97) (ΦΕΚ 
953Β’/24-10-97). 

 

Τύπος Πινακίδας Αν.Κινδύνου 
 

Ρυθμιστική 
 

Πληροφοριακή 
 

Περιβαλ. όχληση Υψηλή Χαμηλή  Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Χαμηλή 
Θέση πινακίδας       

Δεξιά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ 

Αριστερά  ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 

Γέφυρα σήμανσης (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 

 

 Στις περιπτώσεις που ορίζεται «ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ» (το ΙΙΙ σε ΙΙ νοείται γράμματα τύπου ΙΙΙ, υπόβαθρο 
τύπου ΙΙ) η επιλογή της μίας από τις δύο λύσεις εναπόκειται σε συμφωνία εργοδότη και 
Αναδόχου, αναλόγως των τοπικών συνθηκών της περιοχής του υπόψη έργου (κλιματολογικών, 
προσανατολισμού, κυκλοφοριακού φόρτου, εξωτερικού φωτισμού κλπ) 

 
 Η στήριξη των πληροφοριακών πινακίδων θα γίνεται σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ISO 

MEDIUM  βαρείς (πράσινη ετικέτα) που θα υπολογίζονται στατικά με τα φορτία ανεμώθησης του 
ΚΜΕ. 

 
 Η ελάχιστη διάμετρος των σιδηροσωλήνων στήριξης για μικρές πινακίδες με ύψος στύλου μέχρι 

2,5m είναι ίση με 1 1/2’’ και το πάχος τοιχωμάτων 3,4 χλστ με κατασκευαστική διαμόρφωση 
σύμφωνα με την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 τ.ΥΔΕ 

 
 Για την περίπτωση ογκωδών πλευρικών πινακίδων που απαιτούν κατασκευή ειδικών 

δικτυωμάτων ή πλαισίων στήριξης, αυτά θα κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα οποιασδήποτε 
κατηγορίας σύμφωνα με τον ΚΜΕ και σύμφωνα με στατικό υπολογισμό που θα γίνεται και με την 
απαίτηση ελάχιστου πάχους τοιχώματος διατομής ίσου προς 3χλστ.  



 
 Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση 
 
 Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα ή από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
 Οι ρυθμιστικές πινακίδες και οι πινακίδες επικίνδυνων θέσεων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με 

τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα του ΚΜΕ. 
 
 Οι γέφυρες σήμανσης θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα του ΚΜΕ 

, από δομικό χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με στατικό υπολογισμό που θα 
γίνεται και με την απαίτηση ελάχιστου πάχους τοιχώματος διατομής ίσου προς 3mm. Ως προς 
την αντιδιαβρωτική προστασία ισχύουν τα ανωτέρω που αναφέρθηκαν για τις πληροφοριακές 
πινακίδες. 

 
 Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση. Όλοι οι κοχλίες και τα 
περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει εγγύηση της 

κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια ζωής των υλικών αυτών που να 
αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που ισχύουν (πχ 10 έτη θα διατηρούν τουλάχιστον το 80% της 
οπισθανακλαστικότητάς τους, όπως η ΠΤΠ-Σ-311 ορίζει) 

 
 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται υπό το όρο «κατακόρυφη σήμανση» περιλαμβάνουν: 
 

α. Την πλήρη κατασκευή των πινακίδων και των στηρίξεών τους  
β. Την μεταφορά τους στον ακριβή τόπο που πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε μία 
γ. Τις εργασίες τοποθέτησής τους 

 

 Δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη ασφάλιση καθώς και, όπου απαιτείται, ηλεκτροφωτισμός 
αυτών. 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

 
α. Την κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα και 

κοχλιοφόρους ήλους ανάρτησης της πινακίδας. 
 
β. Την μεταφορά αυτής στον τόπο τοποθέτησης της μαζί με όλα τα απαιτούμενα υλικά για 

την σύνδεση και την στήριξη της και τις απαραίτητες συσκευασίες για την ασφαλή 
μεταφορά καθώς και τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και λοιπές απαραίτητες  για την 
μεταφορά εργασίες 

 
γ. Τη σύνδεση των επί μέρους στοιχείων 

 
δ. Την στήριξη και οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εργασία απαιτείται για πλήρως τελειωμένη 

εργασία κατασκευής και στερέωσης της πινακίδας σε στύλο ή γέφυρα σήμανσης. 
 
ε. Προκειμένου περί των στύλων στήριξης των πινακίδων κατασκευή σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και μεταφορά του στύλου από τον τόπο παραγωγής 
στον τόπο του έργου, εργασίες κατακορύφωσης και στήριξης του στύλου στο έδαφος 
(διαφοροποιούμενες αναλόγως του τύπου του στύλου) δαπάνη εκσκαφών και 
σκυροδέματος που απαιτούνται για την στήριξη και οποιασδήποτε άλλη δαπάνη 
απαιτείται για πλήρως τελειωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του στύλου. 

 
στ. Προκειμένου περί των γεφυρών ή προβόλων σήμανση η προμήθεια, μεταφορά και 

εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων υλικών και όλες οι αναγκαίες εργασίες που 
απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή και εγκατάσταση των γεφυρών (ή/και προβόλων).  

Άρθρο Δ-5 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε συνδυασμό με τις 
ΠΤΠ - Σ- 307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890/21-8-75) για τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διαγράμμισης, 
την Οδηγία τρόπου διαγράμμισης (ΚΕΔΕ 1982), την Προσωρινή Προδιαγραφή για τους 
ανακλαστήρες (μάτια γάτας) των οδών (Δ3/1990), η Προσωρινή Προδιαγραφή Ακρυλικού 
Χρώματος (Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. Αντιθέτως κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες 
οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων, οι προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 
(ΦΕΚ 190Β’/79) και επιβάλλεται τουλάχιστον η χρήση των ειδικών χρωμάτων υψηλής ποιότητας, 



ή ακόμη καλύτερα, υλικά οριζόντιας σήμανσης με υψηλότερα χαρακτηριστικά 
αντανακλαστικότητας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (θερμοπλαστικά, ψυχροπλαστικά, 
αυτοκόλλητες ταινίες, διαγραμμίσεις κλπ). Ειδικά για τη σήμανση εκτελουμένων έργων ισχύει η 
«Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 
Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την οριζόντια σήμανση που αναγράφονται στο 
ανωτέρω άρθρο 1.2.1. Η μόνιμη οριζόντια σήμανση γίνεται με γραμμές λευκού χρώματος. Ως 
λευκό χρώμα νοούνται και οι αποχρώσεις του αργυροχρόου και του ανοικτού γκρίζου χρώματος 
(Ν 2696/99-ΚΟΚ). Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής ακύρωσης των μόνιμων διαγραμμίσεων 
και αντικατάστασής τους με άλλες, οι προσωρινές αυτές  διαγραμμίσεις πρέπει να είναι 
χρώματος κίτρινου, όπως ρητώς αναφέρεται στην «Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης 
Εκτελουμένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β΄/9-7-2003). 

 Για λόγους καλής ορατότητας ημέρα και νύχτα, πρέπει η οριζόντια σήμανση να παρουσιάζει 
επαρκή χρωματική αντίθεση προς το οδόστρωμα και υψηλή αντανακλαστικότητα. Τα σήματα 
πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν διακεκριμένες (αιχμηρές) απολήξεις και ομοιόμορφη επιφάνεια. 

 Η στερεότητα της σήμανσης εξαρτάται από την επιλογή του υλικού, Η αποτελεσματικότητά της 
κρίνεται επαρκής για όσο διάστημα το σήμα μπορεί να αναγνωρίζεται με ευκρίνεια. 

 Η σήμανση δεν επιτρέπεται να δημιουργεί κινδύνους πχ από μη στερεά κατασκευή ή ανεπαρκή 
πρόσφυση της επιφανείας της. 

 
 Το υλικό των σημάτων (λεπτή ή παχιά στρώση) μπορεί να ενισχύεται με την προσθήκη 

ανάγλυφων αντανακλαστικών στοιχείων («μάτια γάτας»). Όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, 
επιτρέπεται η χάραξη ακόμη και ολόκληρων σημάτων με χρησιμοποίηση τέτοιων στοιχείων 
(λευκού χρώματος). Εφόσον όμως πρόκειται για σήμανση κατά μήκος της κυκλοφορίας, η 
χάραξη αυτή επιτρέπεται μόνο σε σημεία με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 50km/h, άρα, στην 
περίπτωση αυτή, αποκλείεται η χρήση τους στην σήμανση αυτοκινητοδρόμου. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει εγγύηση της 

κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την διάρκεια ζωής των υλικών αυτών που να αντιστοιχεί 
στις προδιαγραφές που ισχύουν. 

 
 Ως προς την διαστασιολόγηση και τα λοιπά στοιχεία των οριζοντίων σημάνσεων (γράμματα, 

επανάληψη και εξάλειψη σημάνσεων) ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στον ΚΜΕ. 
Οι εργασίες  περιλαμβάνουν: 

 
α. Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή διαγραμμίσεων 

οδοστρώματος, ανεξαρτήτως τύπου (τελική διαγράμμιση με εν ψυχρό εφαρμοζόμενο 
υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, προσωρινή διαγράμμιση 
οδοστρώματος, προσωρινή διαγράμμιση με αυτοκόλλητες ταινίες και όποιο άλλο υλικό 
προδιαγραφεί στη συνέχεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
β. Μεταφορά των υλικών αυτών από τον τόπο προμηθείας τους στον τόπο κατασκευής του 

έργου, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων και σταλίας των μέσων 
μεταφοράς. 

 
γ. Προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου 

 
δ. Καθαρισμό του οδοστρώματος, όπου απαιτείται να εφαρμοστεί η οριζόντια σήμανση, από 

κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά ή με χρήση μηχανικού σαρώθρου ή απορροφητικής 
σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά, προετοιμασία διαγράμμισης 
(στίξη - πικετάρισμα) 

 
ε. Προετοιμασία, προεργασία των υλικών οριζόντια σήμανσης. 

 
στ. Κατασκευή οριζόντιας σήμανσης, αναλόγως των προβλεπομένων, ανά τύπο υλικού, 

διαδικασιών 
 
ζ. Διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της 

οριζόντιας σήμανσης.  

Άρθρο Δ-6 Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό 
πλαστικό. 

Το πλαστικό στηθαίο ασφαλείας είναι κατασκευασμένο απόπολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας, 
ελαφρό για τη μεταφορά και τοποθέτηση του, φέρει ειδικές αποδοχές για τη σύνδεση πολλών 
ομοίων μεταξύ τους με εύκολο κόλπωμα. Στο πάνω μέρος φέρουν 
οπή με πώμα για την επιθυμητή πλήρωση του στηθαίου με νερό,ώστε να αυξάνεται κατά 
βούληση ευστάθεια του, ενώ στο κάτωάκρο φέρουν οπές απορροής του αποθηκευμένου νερού. 



Χαρακτηριστικά: Το χρώμα τους είναι λευκό ι κόκκινο με βάρος 8kg και γεμίζουν με νερό 
φτάνοντας περίπου τα 55 kg. 
Τυποποιημένες διαστάσεις βάσει προδιαγραφών ΥΠΕΧΩΔΕ  
(Μήκος x Ύψος x Πλάτος) 100 cm x 60 cm x 40 cm. 
Προδιαγραφή: Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 
Τοποθέτηση: Τοποθετούνται μεταξύ τους εναλλάξ λευκό – κόκκινομε τις ειδικές εγκοπές για να 
προκαλούν την προσοχή των οδηγών.Εφαρμόζονται: Οδικά δίκτυα, θέσεις επικίνδυνων 
σημείων, αθλητικάκέντρα, εργοτάξια 

ΤΜΗΜΑ Γ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ 
 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
 
Άρθρο ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.12   
 
  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm 
 

Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά 
ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για 
διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, 
παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 
 

 
 
ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.11  
 
  Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm 
 

 Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά 
ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για 
διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, 
παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 
 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.02 
 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2'') 
και πάχους 3,2 mm 

 
Οι σιδηροσωλήνες θα είναι γαλβανισμένοι με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα). 
 
 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.03 
 

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων ονομαστ. διαμέτρου DN 76 mm (σπείρωμα 3'') 
και πάχους 4mm 
 
Οι σιδηροσωλήνες θα είναι γαλβανισμένοι με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα). 
 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.85.06  
Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm περίπου και  
βάθους έως 50 cm περίπου 
 
To φρεάτιο  έλξης και σύνδεσης καλωδίων θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με τοιχώματα 
ελαχίστου πάχους 5 cm και βάθους έως 50 cm περίπου. 
Το στεγανό κάλυμμα θα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή 
προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής). 
 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.85.04 
        

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm περίπου και  
βάθους έως 50 cm περίπου, με χρήση προέκτασης 
 
To φρεάτιο  έλξης και σύνδεσης καλωδίων θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με τοιχώματα 
ελαχίστου πάχους 5 cm και βάθους έως 50 cm περίπου. 



Το στεγανό κάλυμμα θα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω 
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή 
προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής). 
 

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.40.14 
 Φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 100 - 110W,  
2700 - 4000K, φωτεινότητας τουλάχιστον 14.000 lm  
 
Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι τεχνολογίας LED, κατάλληλο για φωτισμό οδών, τοποθέτηση σε 
βραχίονα ή σε κορυφή ιστού και εμφάνιση σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
Η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα πρέπει να είναι ≥ 14000 lumen, ενώ η ισχύς του θα πρέπει να είναι 
100 - 110 watt. Θα διαθέτει σύστημα "CUT - OFF" για αντιθαμβωτικού τύπου κατανομή της φωτεινής 
ροής, σύμφωνα με τα προτυπα EN 13201 και EN 13032. 
Η συνολική τελική απόδοση του φωτιστικού σώματος θα πρέπει να είναι ≥ 120 lumen/watt. Το 
φωτιστικό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α+. Το περίβλημα του θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου.  Οι φωτιστικές μονάδες θα πρέπει να 
προστατεύονται από γυαλί υψηλής μηχανικής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 4mm. Θα πρέπει να έχει 
μηχανική αντοχή με ικανότητα κρούσης τουλάχιστον IK08, ενώ θα πρέπει να διαθέτει βαθμό 
στεγανότητας τουλάχιστον IP66 (θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε από πιστοποιητικό δοκιμών ή να 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό LvD ή στο πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού).  
Το βάρος του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 16kg.  
Το περίβλημα θα πρέπει να διαθέτει εξωτερική βαφή από πολυεστερική πούδρα μετά από 
επεξεργασία φωσφάτωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του έναντι πιθανών διαβρώσεων για 
όλη τη διάρκεια ζωής του. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο τη σωστή ψύξη των φωτοδιόδων και του τροφοδοτικού, χωρίς τη χρήση 
ηλεκτρομηχανικών μέσων (πχ ανεμιστήρες), διασφαλίζοντας έτσι την σωστή λειτουργία του σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30 μέχρι και 60°C.  
Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει τζάμια υψηλής αντοχής σε κρούσεις, αλλά και στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει και την υποδοχή στήριξης για τοποθέτηση σε βραχίονα ή 
κορυφή ιστού κατασκευασμένη επίσης από αλουμίνιο (και βαμμένη με την ίδια όπως το σώμα 
διαδικασία), για σωλήνα διαμέτρου Φ60mm περίπου.  
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τάση συνεχούς λειτουργίας 220-240Vac. Για λόγους προστασίας θα 
πρέπει να διαθέτει αντικεραυνικό σύστημα τουλάχιστον 10kV. 
 Ο συντελεστής συνημίτονου (power factor) θα πρέπει να είναι ≥ 0.92, ενώ θα είναι κλάσης μόνωσης 
II (που θα πρέπει να αναφέρεται στα πιστοποιητικά LvD ή ENEC). Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι 
χρώματος 2700 - 4000°Κ (±300°Κ) και να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥ 70.  
Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτομετρικά αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (*.IES ή 
*.LDT) συμβατά με γνωστά προγράμματα φωτομετρίας (dialux και λοιπά). Η αναφερόμενη (reported) 
διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων κατά L90, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες μετρημένες με 
το πρότυπο LM80 και υπολογισμένες με το πρότυπο TM-21, για όλες τις θερμοκρασίες περιβλήματος 
μεγαλύτερες των 55°C, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι μετά την πάροδο του χρόνου ζωής οι 
φωτοδίοδοι θα διατηρούν τουλάχιστον το 90% της αρχικής τους φωτεινότητας. Για τα παραπάνω θα 
πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό LM80 του κατασκευαστή των φωτοδιόδων.  
Θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από 
πιστοποιητικό LvD (Low Voltage Directive) από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα EN60598-1 EN60598-2-3 EN62471 και EN62493 καθώς και πιστοποιητικό EMC 
(Electromagnetic Compatibility) από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα EN55015 
EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3.  
Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση ENEC καθώς και την αντίστοιχη πλήρη έκθεση δοκιμών (test report) 
για το σύνολο του από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  
Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση RoHS 2011/65/EU (ή μεταγενέστερη) από αναγνωρισμένο 
εργαστήριο για την οποία θα πρέπει να προσκομιστεί η πλήρης έκθεση δοκιμών (test report), καθώς 
και δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του προμηθευτή με την οδηγία Eco design ErP 
2009/125/EC (ή μεταγενέστερη).  
Ο οίκος κατασκευής καθώς και ο εισαγωγέας του φωτιστικού στην Ελλάδα, θα πρέπει να φέρει 
πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001.  
Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή άνευ όρων εγγύηση πέντε (5) ετών του 
κατασκευαστή ή του προμηθευτή (ανεξάρτητα από την ποιότητα της τάσης του δικτύου τροφοδοσίας, 
εξαιρείται η περίπτωση βανδαλισμών).  
Για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι αποδεκτή η δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή ή 
το φύλλο προδιαγραφών του φωτιστικού, εκτός από τα σημεία στα οποία απαιτείται η προσκόμιση 
πιστοποιητικού εργαστηριακών δοκιμών ή πλήρης έκθεση δοκιμών, ή ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Το φωτιστικό, θα πρέπει να είναι τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται 
δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, τόσο έντυπο (hard copy) όσο κι ηλεκτρονικό 
(site), και σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του.    
 



 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ  

 
 

1) Επίσημο - Δημοσιευμένο Τεχνικό Φυλλάδιο φωτιστικού (έντυπο ή ηλεκτρονικό)  με πλήρη τεχνικά 
στοιχεία                                              

 
2) Δήλωση συμμόρφωσης  κατά CE με τις παρακάτω οδηγίες 

 

 Οδηγία 2014/35/EΚ (Low Voltage Directive, LVD)  

 Οδηγία 2004/30/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

 Οδηγία 2011/65/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS 

 Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) 
 

3) Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο - διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει 
συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 
(luminaires-street lighting), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού 
και όχι μόνο ένα δείγμα και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή  

 
4) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο- διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση 

με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility). 
 

5) Έκθεση εργαστηριακής δοκιμής (test report)  για μετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 13032-4:2015 ή με το πρότυπο LM79-08, από εργαστήριο - 
διαπιστευμένο κατά ISO/IEC17025 ή αναγνωρισμένο/εξουσιοδοτημένο από ανεξάρτητο φορέα 
τυποποίησης, για την επιβεβαίωση όλων των φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών όπως πχ η 
συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η 
θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης, οποίος θα πρέπει να είναι CRI ≥ 70 
κλπ. 
 

6) Επίσημο Έγγραφο του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM80-08 & TM-21-08  με 
τη καμπύλη πτώσης της φωτεινής ροής σε συνάρτηση του χρόνου, σχετικά με το χρόνο ζωής των 
LED, με το προτεινόμενο τύπο των LED που χρησιμοποιούνται στο φωτιστικό. 
 

7) Έκθεση εργαστηριακής δοκιμής (test report)  του κατασκευαστή των LED, με τη καμπύλη πτώσης της 
φωτεινής ροής των LED (εντός του συγκεκριμένου φωτιστικού) σε συνάρτηση του χρόνου  και όπου 
θα αναγράφονται όλα  τα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής των φωτιστικών ,ο τύπος του φωτιστικού 
LED, το ρεύμα λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία  Tj η Τs του LED, (στην οποία λειτουργεί το LED 
εντός του φωτιστικού), το ποσοστό αστοχιών BXX για το οποίο δίδεται η καμπύλη. 

 
8) Τις διαπιστεύσεις & τις αναγνωρίσεις-εξουσιοδοτήσεις των εργαστηρίων, για τα ανωτέρω έγγραφα/ 

test reports/ πιστοποιητικά. 
 

9) Πιστοποιητικό ISO 9001 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων για το εργοστάσιο 
κατασκευής του φωτιστικού 
 

10) Πιστοποιητικό ISO14001 για σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης για το εργοστάσιο 
κατασκευής του φωτιστικού ή μεταγενέστερο αυτού. 
 

11) Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τον κατασκευαστή του 
φωτιστικού. 
 

12) Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε 
ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την 
αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών. 
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