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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.1. Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, αποτελεί συμβατικό 

τεύχος σύμφωνα με το οποίο θα εκτελεστεί το έργο και έχει συνταχθεί με σκοπό να 

συμπεριλάβει όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα 

Πρότυπα, για όλες τις εργασίες και τα ενσωματούμενα υλικά του έργου.  

1.2. 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. 

1.3. Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριμένες ΕΤΕΠ όπως 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 

δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 

Δημόσια Έργα καθώς και των : 

- Εγκ. 17/2016 - (αρ.πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7.9.2016) Αναστολή της υποχρεωτικής 

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

- Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/2014 - 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. 

- Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/2013 - Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής 

Τεχνικής Προδιαγραφής «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501−03−08−03−00: 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» 

Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της 

ΤΣΥ, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της.  

1.4.  Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: 
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• Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και 

επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρμογή των συνθηκών της 

εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια. 

• Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα και 

τις επί μέρους εργασίες με εξειδικευμένους τεχνίτες με χρήση των καταλληλότερων 

κατά περίπτωση μηχανικών μέσων και οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα με 

τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να 

συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την 

ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

• Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών αυτών και σε περίπτωση βελτιωτικών προσαρμογών να υποβάλλει 

λεπτομερείς προδιαγραφές, ώστε τα προτεινόμενα υλικά να είναι ισοδύναμης 

ποιότητας ως προς τις προδιαγραφές, καλύπτοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

μελέτης εφαρμογής. 

 

1.5. Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, 

Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή 

δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 

(CEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.  

Η ενσωμάτωση στο έργο υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα 

άρθρα του Συμβατικού Τιμολογίου, η Τ.Σ.Υ. και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές 

αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι.  

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές 

κλπ) που δεν καλύπτονται από:  

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης.  

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα σχετικά άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα 

εφαρμόζονται:  

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης 

(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD)» σύμφωνα 

με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.  

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

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 
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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 Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεματικά 

δεν περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CEN) που έχουν θεσπισθεί με την 

σχετική ΚΥΑ.  

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 

(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 

(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.  

1.6. Επισημαίνεται ότι στη σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών,  το Τιμολόγιο 

Μελέτης προηγείται των Προδιαγραφών, οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή τα 

αναγραφόμενα στο Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.  

 

 

2.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:  

2.1. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε 

μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές.  

2.2. 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 αυτών.  

2.3. Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 

ευρήματα, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να εφαρμόζει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. 

Ειδικότερα στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών εντοπιστούν δίκτυα 

ΟΚΩ η αντιμετώπιση των πιθανών δυσχερειών γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.  

2.4. Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές 

κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της 

κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης 

απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. 

πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής 

του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την 

ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.  

2.5. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, 

π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση 
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άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα 

ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ 

Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν 

πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο.  

 

3.  ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο 

ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα 

επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή 

και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.  

 

4.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ  

4.1. 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  

4.2. Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον 

ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.  

4.3. Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω 

δελτίο ζύγισής του.  

4.4. Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν 

στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για 

χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ)  

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της  

Υπηρεσίας.  

4.5. Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο 

παραλαβής του υλικού. 
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5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

5.1 ΥΛΙΚΑ 

Με τον όρο υλικά νοείται κάθε αυτοτελές υλικό ή κάθε σύστημα προϊόντων που 

διατίθεται στο εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή ύστερα από 

επεξεργασία. Κανένα υλικό δεν θα παραγγέλλεται, αγοράζεται ή χρησιμοποιείται στο 

έργο χωρίς να έχει εγκριθεί από τον εργοδότη το απαιτούμενο δείγμα, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη σύμβαση. Τα εγκεκριμένα δείγματα θα φυλάγονται μέχρι το τέλος 

του έργου σαν οδηγός αναφοράς των υλικών. 

Θα επιδιώκεται όμοια υλικά να προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή 

χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης 

διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή 

εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα 

προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, 

κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της 

Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική 

επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και με ετικέτες όπου 

θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής 

τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, 

δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α' διαλογής και θα ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα 

συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων 

από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους. Όλα τα υλικά θα 

προσκομίζονται, θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα χρησιμοποιούνται και θα 

ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των 

προμηθευτών, κατασκευαστών ή παραγωγών τους. Όλα τα σχετικά κείμενα θα 

βρίσκονται στο εργοτάξιο στην διάθεση του εργοδότη. 

Οι ποσότητες των προσκομιζομένων και αποθηκευμένων υλικών θα είναι τόσες, ώστε 

να μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνηθισμένες διακυμάνσεις της 

αγοράς  

Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους και κατά 

τέτοιο τρόπο και τόσο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή 

αλλοίωση σ' αυτά (σύσταση, φυσική και χημική, αντοχές και λοιπές χαρακτηριστικές 

φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση κλπ.) και θα ακολουθούνται οι οδηγίες του 

παραγωγού ή κατασκευαστή τους. Υλικά που μπορεί το ένα να επηρεάσει το άλλο θα 
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αποθηκεύονται χωριστά. Για λόγους ασφαλείας ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την 

λήψη πρόσθετων μέτρων κατά την αποθήκευση υλικών. 

Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται έτσι, ώστε να είναι δυνατός κάθε στιγμή 

οποιοσδήποτε έλεγχος από τον εργοδότη, να διευκολύνεται η κατάναλωσή τους 

αντίστοιχα με την σειρά προσκόμισής τους, να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς, 

δηλητηρίασης από πτητικά και να μην υπερφορτώνονται οι κατασκευές του έργου. 

Η διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους 

ώστε αυτά να μην υφίστανται ζημιές ή άλλες αλλοιώσεις. 

Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και τις προδιαγραφές αυτές 

ή αλλοιώθηκαν κατά την μεταφορά, αποθήκευση κλπ., ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά 

άστοχο τρόπο στο έργο θα απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο και θα 

αντικαθίστανται με κατάλληλα νέα. 

 

5.2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Με τον όρο εργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχέση με την κατεργασία των 

υλικών είτε στο χώρο του εργοταξίου, είτε αλλού και την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Ο 

εργοδότης έχει δικαίωμα να παρακολουθεί οποιαδήποτε εργασία έχει σχέση με το έργο 

οπουδήποτε αυτή εκτελείται. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει όλες τις σχετικές με την 

εκπλήρωση του όρου αυτού πληροφορίες και διευκολύνσεις. 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες 

εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του 

έργου, μπορεί δε να περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα με τους ίδιους 

κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά. 

 

 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί και συντηρεί όλες τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες και βοηθητικές κατασκευές που απαιτούνται για την 

ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου και να φροντίζει για καθετί που έχει σχέση με το 

εργοτάξιο και την λειτουργία του μέχρι την παράδοση του έργου. 

 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: 

Α. Περίφραξη του χώρου κατασκευής του έργου, διαμόρφωση θυρών εισόδου-εξόδου, 

σήμανση και φύλαξη όλο το εικοσιτετράωρο. 

Β. Λήψη των επιβεβλημένων από τους κανονισμούς μέτρων ασφαλείας για ανθρώπους, 

έργα και γειτονικές κατασκευές. Ειδικότερα όσον αφορά την παροχή εργοταξιακού 

ρεύματος με το παρόν επιβάλλεται η εγκατάσταση των αναγκαίων ρελέ διαφυγής. 

Γ. Λήψη των επιβεβλημένων από τους κανονισμούς μέτρων προστασίας του 

περιβάλλοντος και της υγιεινής και περιορισμού των οχλήσεων σε ανθρώπους και 

γειτονικές κατασκευές. 



   7                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  - 2014ΣΕ57100004                                                      
      
 

Δ. Εξασφάλιση και διατήρηση των απαραίτητων εργοταξιακών παροχών και 

εξυπηρετήσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας μέχρι την 

παράδοση του  έργου. 

Ε. Ίδρυση και συντήρηση των απαραίτητων γραφείων, χώρων υγιεινής κλπ. για το 

προσωπικό του και το προσωπικό του εργοδότη μέχρι την παράδοση του έργου. 

ΣΤ. Φωτισμό και σήμανση των έργων για αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών εντός του 

εργοταξίου και γύρω από αυτό μέχρι την παράδοση του έργου. 

Ζ. Προσκόμιση και εγκατάσταση μηχανημάτων, ικριωμάτων και λοιπών βοηθητικών 

κατασκευών για όσο διάστημα απαιτήσει η κατασκευή του έργου. Τα πιο πάνω θα είναι 

σε καλή κατάσταση, κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση, ασφαλή για τους χρήστες 

και το έργο. 

Η. Ίδρυση και συντήρηση αποθηκών για τα υλικά, τα δείγματα, τα δοκίμια και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο έργο, για όσο διάστημα απαιτήσει η κατασκευή 

του έργου. 

Θ. Μέτρα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς. Μέτρα προστασίας του εργοταξίου και 

των εργασιών από φυσικούς παράγοντες που είναι δυνατόν να προβλεφθούν (π.χ. 

καιρικές συνθήκες, κλιματολογικοί κίνδυνοι, εισροή νερών απ' όπου και αν 

προέρχονται, παγετό κλπ). 

Ι. Αποσύνθεση και αποκόμιση όλων των εργοταξιακών περιφράξεων, μηχανημάτων, και 

βοηθητικών κατασκευών, διαμόρφωση των χώρων που καταλάμβαναν σύμφωνα με την 

μελέτη, γενικούς καθαρισμούς κατά την διάρκεια της κατασκευής και οπωσδήποτε πριν 

από την παράδοση στον εργοδότη. 

ΙΑ. Πινακίδα για το έργο και τους συντελεστές του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

(οπωσδήποτε μία στη διάρκεια της κατασκευής και μία αναμνηστική ). 

ΙΒ. Κάθε εργασία που ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά είναι απαραίτητη για την 

σωστή εργοταξιακή οργάνωση και εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης. 

Καμία εργασία δεν εκτελείται πριν εγκριθούν τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια και οι 

υπολογισμοί. 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται πριν ελεγχθούν οι προηγούμενες εργασίες και 

εξασφαλισθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες για την εκτέλεσή της. Κατά 

τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, 

προσωπικό και μέσα στον ελεγκτή του εργοδότη. Καμιά αφανής εργασία ή κατασκευή 

δεν θα καλύπτεται πριν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον εργοδότη. 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται πριν εγκριθεί το κατά περίπτωση ζητούμενο δείγμα. 

Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το τέλος του έργου σαν οδηγός αναφοράς των 

εκτελούμενων εργασιών. 

Θα τηρείται βιβλίο καταγραφής δοκιμαστικών εργασιών. 

Εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές ως προς τις αντοχές, την 

ποιότητα, τα υλικά, το δείγμα και λοιπά στοιχεία δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
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Εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές γιατί επηρεάζουν την αντοχή, την ασφάλεια 

του έργου και των χρηστών του, και την τελική του εμφάνιση θα αποκαθίστανται με 

καθαίρεση και ανακατασκευή. Λοιπές εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές θα 

επισκευάζονται κατά τον προσφορότερο τρόπο. Και στις δύο περιπτώσεις ο ανάδοχος 

δεν δικαιούται πρόσθετης αμοιβής. 

Εργασίες που απαιτούν την χρήση φλόγας ή παράγουν σπίθες θα σταματούν 

τουλάχιστον μία ώρα πριν από την παύση των εργασιών της ημέρας. Απορρίμματα και 

άχρηστα υλικά που μπορούν να αποτελέσουν εστία έναρξης πυρκαγιάς θα συλλέγονται 

σε σημεία τέτοια και θα απορρίπτονται τακτικά, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος 

πυρκαγιάς. 

Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα και τα 

άχρηστα υλικά, θα καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή και θα καλύπτονται οι 

τελειωμένες εργασίες για να μην υποστούν φθορές μέχρι την παράδοση του έργου. 

Το έργο θα διατηρείται καθαρό και σε άριστη κατάσταση μέχρι την παράδοσή του στον 

εργοδότη. 
 

6. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

6.1. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και την 

παραγγελία αυτών θα πρέπει να προμετρηθούν από τον ανάδοχο. Ο Εργολάβος 

υποχρεούται να προβαίνει σε παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόμενος σε δικά του 

αποκλειστικά στοιχεία. 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων κλπ. από τον 

επιβλέποντα. Για τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει στον 

επιβλέποντα τις πληροφορίες, το προσωπικό και τα μέσα που είναι απαραίτητα. 

Εκτελεσθείσες εργασίες που διαπιστώνεται ότι είναι εκτός των ορίων ανοχών που 

καθορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, θα αποκαθίστανται σύμφωνα με τις σχετικές 

οδηγίες. 

 

6.2. ΣΧΕΔΙΑ 

Όλα τα σχέδια, σκίτσα, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στον 

Κύριο του έργου  και θα του επιστραφούν με την συμπλήρωση του έργου. 

Ο Εργολάβος θα προβεί σε δική του αποτύπωση. 

Ο Εργολάβος θα κάνει κάθε τι το απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών 

σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των σχεδίων, είτε αυτό εμφανίζεται στα σχέδια, 

είτε όχι, υπό τον όρο ότι αυτό μπορεί να συναχθεί λογικά από αυτά. 

Όλες οι χαράξεις και επισημάνσεις στα σχέδια και επί τόπου και οι λήψεις στοιχείων 

στο έργο θα εκτελούνται με φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου σύμφωνα με την 

μελέτη και τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη. Τυχόν διαφορές θα 

αντιμετωπίζονται κατά τον προσφορότερο τρόπο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη, ο 

οποίος θα ενημερώνεται οπωσδήποτε άμεσα. 
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6.3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την επιλογή και χρήση μηχανικών μέσων στην 

κατασκευή του έργου. Τα διατιθέμενα όμως μηχανικά μέσα θα βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση και θα είναι απολύτως ασφαλή για τους χειριστές και τρίτους, κατά το 

δυνατό σύγχρονα και αποδοτικά, θα έχουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες 

από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και θα είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές 

εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα για τυχόν πρόκληση ατυχημάτων με 

αυτά εντός ή εκτός του χώρου όπου εκτελείται το έργο. Αποδεικτικά για τα πιο πάνω θα 

βρίσκονται κάθε στιγμή στη διάθεση του εργοδότη. 

Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση προσκόμισης 

άλλου εφεδρικού, χωρίς καθυστέρηση. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αντικατάσταση μηχανημάτων που 

κρίνει ακατάλληλα για το έργο, με άλλα κατάλληλα, καθώς και την ενίσχυσή τους με 

πρόσθετα μηχανήματα, εφ' όσον κρίνει ότι οι αποδόσεις των διατιθέμενων μέσων είναι 

χαμηλές και δεν θα επιτευχθούν οι χρόνοι παράδοσης του έργου. 

 

6.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι απασχολούνται με εντολή του αναδόχου 

κατά οποιοδήποτε τρόπο στην κατασκευή του έργου. 

Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα είναι έμπειρο και εξειδικευμένο 

(τουλάχιστον πενταετούς απασχόλησης στον τομέα του) και θα διαθέτει όλα τα 

απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα για τον χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων ή την εκτέλεση της 

ανατιθέμενης σε αυτό εργασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολλήσεις, χειριστές μηχανημάτων 

κλπ), αποδεικτικά των οποίων θα είναι στη διάθεση του εργοδότη αμέσως μόλις 

ζητηθούν. 

Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και θα 

καλύπτει όλες τις βαθμίδες της οργάνωσης αυτής π.χ. μηχανικοί, εργοδηγοί, 

αρχιτεχνίτες, τεχνίτες εξειδικευμένοι, βοηθοί, εργάτες κλπ., ώστε οι εργασίες να 

εκτελούνται συντονισμένα και υπό πλήρη εποπτεία και έλεγχο. 

Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού που δεν 

ανταποκρίνονται στην ποιότητα της απαιτούμενης εργασίας ή δεν διαθέτει τα 

απαιτούμενα προσόντα ή δεν συμμορφώνεται στις διδόμενες εντολές και γενικά 

επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά, οποτεδήποτε κρίνει και αναγκαίο. 
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ΜΕΡΟΣ Α:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Στο μέρος αυτό περιλαμβάνεται ο Πίνακας των Θεσμοθετημένων Εναρμονισμένων 

Προτύπων, για τα προϊόντα τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές 

κατασκευές εντός της Ελληνικής Επικράτειας και οφείλουν να συμμορφώνονται με τα 

αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί 

στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και φέρουν την σήμανση CE.  
 

   

ΚΩ∆. ΦΕΚ ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  
 

Αριθ. ΚΥΑ  
 

1  ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340  

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009  12394/406, 12395/407, 12396/408, 12397/409, 12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 Οικ 18174/393  

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007  5328/122  

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006  
  

Οικ 6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με 
ΚΥΑ1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007  9451/208  

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001  16462/29  

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007  10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010  1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010  Οικ 8134/388  

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010  Οικ 8622/414, 8623/415  

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010  Οικ 8136/390, οικ 8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010  Οικ 624/416, οικ 8625/417  

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690 (Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN)  

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690 (Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690 (Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG) 
 

 

 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τομέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα Γενικής 

εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 

σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα 

Γενικής 

εφαρμογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαμάτων Γενικής 

εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - 

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 

επισήμανση 

Γενικής 

εφαρμογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα 

Γενικής 

εφαρμογής 
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τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, 

σήμανση και επισήμανση 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για 

προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, 

συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενικής 

εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-1 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 

κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα 

Γενικής 

εφαρμογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1 Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: 

Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14216 Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής 

θερμότητας ενυδάτωσης 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14647 Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες - 

Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2 Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες 

- Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14964 Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1 Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία 

υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα 

και ενέματα - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές 

και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15743 Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, 

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4 Τσιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και 

κριτήρια συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων με 

χαμηλή πρώιμη αντοχή 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 450-1 Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: 

Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης 

Γενικής 

εφαρμογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και 

ενεμάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου 

σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, 

συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση 

Γενικής 

εφαρμογής 

15 ΕΛΟΤ EN 15368 Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές - 

Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης 

Γενικής 

εφαρμογής 
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12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 2: Συστήματα 

προστασίας επιφανειών σκυροδέματος 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή 

φερόντων και μη φερόντων στοιχείων 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά. 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και 

συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμα 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση 

χαλύβδινων ράβδων οπλισμού 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 

της συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία 

οπλισμού έναντι διάβρωσης 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274 Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές 

συναρμογές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275 Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός των 

αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική 

συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στις 

κατασκευές και τεχνικά έργα 

Επισκευές - 

ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 10025-1 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες 

κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 

παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι 

παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες 

και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για 

δομικές χρήσεις 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι 

παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση 

Μεταλλικές 

κατασκευές 
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για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, 

διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές 

χρήσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1 Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική 

κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και 

λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι 

παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών 

διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους 

και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί 

όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10343 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές 

χρήσεις - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 13479 Αναλώσιμα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό 

προϊόν για πλήρωση μετάλλων και 

συλλιπάσματα για συγκόλληση με τήξη 

μεταλλικών υλικών 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1 Κατασκευή συναρμολόγησης κοχλίωσης χωρίς 

προφόρτιση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15088 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Δομικά 

προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες 

ελέγχου και παράδοσης 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

15 ΕΛΟΤ EN 1090-1 Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο 

- Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων 

Μεταλλικές 

κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 

ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων 

και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη 

σταθεροποιημένα υλικά 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών 

επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων 

περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με 

υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για 

χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 Γεωϋφάσματα και προϊόντα σχετικά με τα 

γεωϋφάσματα - Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

γεωϋφασμάτων και σχετικών με γεωϋφάσματα 

προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων 

σχετικών με την κυκλοφορία οχημάτων έργων 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά 

εφέδρανα 

Οδοποιία 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα 

εξισορρόπισης 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα 

σφαιρικά και κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική 

πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12352 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - 

Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες 

ασφάλειας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί 

σηματοδότες 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1 Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών - Μέρος 1: 

Επίδοση και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1 Κατακόρυφη σήμανση οδών - Πινακίδες 

μεταβαλλόμενων μηνυμάτων - Μέρος 1: 

Πρότυπο προϊόντος 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1 Ασφαλτσμίγματα - Προδιαγραφές υλικών - 

Μέρος 1: Ασφαλτικό σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-2 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 

2: Ασφαλτικό σκυρόδεμα για πολύ λεπτές 

στρώσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 

3: Μαλακά ασφαλτομίγματα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-4 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 

4: Ασφαλτομίγματα εν θερμώ (Hot Rolled 

Asphalt) 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 

5: Ασφαλτική σκυρομαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 

6: Ασφαλτομαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7 Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 

7: Πορώδες ασφαλτόμιγμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5 Οδικά συστήματα αναχαίτισης - Μέρος 5: 

Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης 

οχημάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 3: Ελαστομερή 

εφέδρανα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5 Εφέδρανα δομημάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα 

εγκιβωτισμένου ελαστομερούς 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8 Eφέδρανα δομημάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα 

οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808 Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο 

προδιαγραφών κατιοντικών ασφαλτικών 

Οδοποιία 
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γαλακτωμάτων 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3 Οδοστρώματα από σκυρόδεμα - Μέρος 3: 

Προδιαγραφές για χρήση βλήτρων σε 

οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - 

Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας 

υψηλής σκληρότητας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023 Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 

προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με 

πολυμερή 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 

1: Προδιαγραφές για θερμά υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 

2: Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-3 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 

3: Προδιαγραφές για προδιαμορφώμενα υλικά 

σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1423 Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών - Προϊόντα 

επίπασης - Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά 

αδρανή και μίγματα αυτών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14388 Διατάξεις μείωσης θορύβου από οδική 

κυκλοφορία - Προδιαγραφές 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1 Συστήματα δομικών κοχλιών υψηλής αντοχής για 

προένταση - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1463-1 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών - 

Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων - Μέρος 1: 

Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695 Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα 

ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωμάτων 

γεφυρών από σκυρόδεμα και άλλων επιφανειών 

από σκυρόδεμα με κυκλοφορία οχημάτων - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία γεφυρών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129 Αντισεισμικά συστήματα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 

προδιαγραφών για διαλύματα και 

ρευστοποιημένα συνδετικά ασφαλτικών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από 

περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής Οδοποιία 
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σήμανσης - Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 

σήμανσης - Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα 

στοιχεία σήμανσης νησίδων 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής 

σήμανσης - Μέρος 3: Οριοδείκτες και 

οπισθοανακλαστικά στοιχεία 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12271 Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12273 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Πάσσαλοι θεμελίωσης 

ΟΔΟ-ΥΔΡ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από 

σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 

ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

16 ETAG 027 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά για 

προστασία από πτώσεις βράχων 

Οδοποιία 

16 ETAG 033 Εξαρτήματα και συμπαρομαρτούντα υλικά υγρής 

εφαρμογής για στεγάνωση καταστρώματος 

γεφυρών 

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέματα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

 

 

 

                   

ΒΟΝΙΤΣΑ  26/10/2020 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε. 

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ. 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ Π. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.-M.Sc. 

   

 

ΦΙΩΡΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 

                Χημικός Μηχανικός.-M.Sc. 
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