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ΓΔΝΗΚΑ 

Σν παξφλ ηεχρνο «Πξνδηαγξαθέο Τιηθψλ & Δξγαζηψλ» (ΠΤΔ) πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ  (ΑΜ)  ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ ζα 
ελζσκαησζνχλ ζην Έξγν, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα γίλνπλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Έξγνπ. 
 
Σα Άξζξα ηνπ ηεχρνπο θαιχπηνπλ αληηθείκελα ησλ κνλίκσλ θαηαζθεπψλ (π.ρ  αγσγψλ ησλ 
δηθηχσλ ΟΚΧ), ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ (πρ αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ) ή θαη ησλ 
ππνζηεξηθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ (πρ πεξηθξάμεηο εξγνηαμίσλ) πνπ ρξεηάδνληαη γηα 
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 
 
Ζ αξίζκεζε ησλ Άξζξσλ ησλ ΠΤΔ αθνινπζεί ην ζχζηεκα πνπ έρεη θαζηεξψζεη ε ΑΜ ζηα Έξγα 
ηεο.  
 
Βάζεη ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 (ΦΔΚ 2221/Β/30.07.2012), 
ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά νη εγθεθξηκέλεο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ζηα 
αληηθείκελα εθείλα ηνπ Έξγνπ πνπ έρνπλ εθαξκνγή. Γηα αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ 
ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ, εθαξκφδνληαη Άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ΑΜ, έρνπλ ην δηθφ ηεο ζχζηεκα 
παξαγξαθνπνίεζεο θαη επηθαηξνπνηήζεθαλ γηα ην παξφλ Έξγν. 
 
Δπίζεο, βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ αξ. 26 ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/356/04.10.2012, παξ. 13, ε ΑΜ θαηά ηελ 
ζχληαμε ησλ ΠΤΔ γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ, θαη ζε εθείλα ηα Άξζξα φπνπ 
εθαξκφδνληαη αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ, έρεη πξνζζέζεη, φπνπ ρξεηάδεηαη, ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο 
ππφ ηε κνξθή «πκπιεξσκαηηθψλ Απαηηήζεσλ» σο Κεθάιαην Β θάζε ηέηνηνπ Άξζξνπ. Δθεί 
γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζηηο επεξεαδφκελεο παξαγξάθνπο ησλ ΔΣΔΠ θαη αλαγξάθνληαη νη 
αληίζηνηρεο πξνζζήθεο, αιιαγέο ή δηνξζψζεηο. 
 
Τπελζπκίδεηαη φηη κε ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016, ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/469/23-
9-2013, ΓΗΠΑΓ/νηθ.628/7-10-2014 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ.667/30-10-2014 αλεζηάιε ε ππνρξεσηηθή 
εθαξκνγή εμήληα νθηψ (68) ΔΣΔΠ.  
εκεηψλεηαη φηη βάζεη ηεο Δγθπθιίνπ αξ.17 ΓΚΠ/νηθ./1322/07-09-2016, πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή 
εβδνκήληα (70) Πξνζσξηλψλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ εμήληα 
νθηψ (68) ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζχκθσλα κε ηηο σο άλσ 
απνθάζεηο.  
 
Σνλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε αλαθνξάο ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ ζηηο ελ ιφγσ 
Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ιακβάλνληαη πιένλ, αλη‟ απηψλ, ππφςε νη 
Πξνζσξηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ παξαξηεκάησλ ηεο Δγθπθιίνπ αξ.17 
ΓΚΠ/νηθ./1322/07-09-2016. 
 
Καηά ηε ζχληαμε ησλ Άξζξσλ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, ειήθζεζαλ ππφςε ηα ελ ηζρχ Πξφηππα, 
Καλνληζκνί θιπ. Όπνπ ζηηο εθαξκνδφκελεο ΔΣΔΠ/ΠΔΣΔΠ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε παιαηφηεξα 
Πξφηππα, Καλνληζκνχο θιπ, έγηλε επηθαηξνπνίεζή ηνπο . 
 
Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, γηα θάζε πιηθφ πνπ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
ηνλ Αλάδνρν, είηε αθνξά κφληκεο είηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο, ζα ππνβάιιεηαη Φχιιν 
Τπνβνιήο Τιηθνχ (ΦΤΤ) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα επηκέξνπο Άξζξα ηνπ παξφληνο θαη 
ζην Άξζξν GS0200 «Απαηηήζεηο Μειεηψλ» ησλ Γεληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
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Όζνλ αθνξά δε Άξζξα ηνπ παξφληνο Σεχρνπο πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ ΑΜ, πξν ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ, Μεζνδνινγία 
Δξγαζηψλ (Method Statement), θαζψο θαη αληίζηνηρε Μεζνδνινγία Αζθαινχο Δθηέιεζεο 
Δξγαζηψλ (Safe Work Method) ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα επηκέξνπο Άξζξα ηνπ 
παξφληνο θαη ζην Άξζξν GS0750 «Πξνδηαγξαθέο Τγείαο & Αζθάιεηαο» ησλ Γεληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ. 
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Π1000 ΠΑΡΑΚΑΜΦΔΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ (ΟΚΧ) 

 
Δθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ: 
 

 ΔΣΔΠ-02-05-00-00 "Γηαρείξηζε πιηθψλ απφ εθζθαθέο θαη αμηνπνίεζε 
απνζεζηνζαιάκσλ" 

 
 ΔΣΔΠ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟ 

 

 ΔΣΔΠ 08-01-04-01 „‟Δγθαηάζηαζε ππνγείσλ δηθηχσλ ρσξίο δηάλνημε 
νξχγκαηνο κε εθαξκνγή κεζφδσλ εθηφπηζεο ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ‟ 

 

 ΔΣΔΠ-02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 
 

 ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε 
κεραληθά κέζα" 

 

 ΔΣΔΠ 08-10-01-00 ''Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ'' 
 

 ΔΣΔΠ 08-10-02-00 ''Αληιήζεηο Βνξβφξνπ - Λπκάησλ'' 
 

 ΔΣΔΠ 08-10-03-00 ''Αληιήζεηο ππνβηβαζκνχ πδξνθφξνπ νξίδνληα κε well 
points'' 

 

 ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
 

 ΔΣΔΠ 11-02-02-00 ''Αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθέο παζαινζαλίδεο” 
 

 ΔΣΔΠ 08-03-02-00 „‟Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηαβαζκηζκέλα αδξαλή‟‟. 
 

 ΔΣΔΠ 01-01-01-00 “Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο”. 
 

 ΔΣΔΠ 01-01-02-00 “Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο”. 
 

 ΔΣΔΠ 01-01-03-00 “πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο”. 
 

 ΔΣΔΠ 01-01-04-00 “Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο 
ζθπξνδέκαηνο”. 

 

 ΔΣΔΠ 01-01-05-00 “Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο”. 
 

 ΔΣΔΠ 01-01-07-00 “θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ”. 
 

 ΔΣΔΠ 01-03-00-00 “Ηθξηψκαηα”. 
 

 ΔΣΔΠ 01-04-00-00 “Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)”. 
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 ΔΣΔΠ 08-05-02-02 "Σαηλίεο ζηεγάλσζεο αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (waterstops)". 

 

 ΔΣΔΠ 08-05-02-05 "θξάγηζε αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε 
ειαζηνκεξή πιηθά" 

 

 ΔΣΔΠ 02-07-05-00 "Δπέλδπζε πξαλψλ - πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή 
γε".  

 

 ΔΣΔΠ 08-07-01-01 „‟Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ θαηφ ρπηνζίδεξν‟‟ 
 

 ΠΔΣΔΠ 08-07-01-05 Βαζκίδεο θξεαηίσλ. 
 

 ΔΣΔΠ 08-07-01-04  "Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν" 
 

 ΠΔΣΔΠ 08-06-02-02 "Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο u-PVC". 
 

 ΔΣΔΠ 08-06-08-01  "Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ” 
 

 ΠΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο" 
 

 ΔΣΔΠ 08-06-07-03 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ηχπνπ πεηαινχδαο" 
 

 ΔΣΔΠ 08-06-07-07 " Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα δηπιήο 
ελέξγεηαο, παιηλδξνκηθνχ ηχπνπ". 

 

 ΔΣΔΠ 08-06-07-05 " Σεκάρηα εμάξκσζεο ζπζθεπψλ". 
 

 ΠΔΣΔΠ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο 
δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ"   

 

 ΠΔΣΔΠ 08-06-08-04 "Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο 
δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 

 

 ΔΣΔΠ 08-06-08-06 "Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα" 
   

Γηα ηα Γίθηπα Φπζηθνχ Αεξίνπ  εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ: 

 Τ.Α. Γ3/Α/22925/2006  (ΦΔΚ 1810/Β`/12.12.2006) Καλνληζκφο 
εγθαηάζηαζεο παξνρεηεπηηθψλ αγσγψλ θαη κεηξεηψλ θπζηθνχ αεξίνπ κε 
πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο θαη 4 bar  

 Τ.Α. Γ3/Α/17013/2006  (ΦΔΚ 1552/Β`/24.10.2006) Καλνληζκφο 
ραιχβδηλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ κε πίεζε ζρεδηαζκνχ 19 
bar  

 Τ.Α. Γ3/Α/14715/2006  (ΦΔΚ 1530/Β`/19.10.2006) Καλνληζκφο 
δηθηχσλ πνιπαηζπιελίνπ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ κε κέγηζηε πίεζε 
ιεηηνπξγίαο 4 bar  

 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=760&item_id=6842
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=760&item_id=6778
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=760&item_id=6766
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Π1001 ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΤΝΓΔΔΗ ΜΔ ΓΗΚΣΤΑ ΟΚΧ 

1  ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1 Πεπιγπαθή Δπγαζιών 

 
1.1.1 Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηα εξγνηάμηα ζα παξάζρεη φια ηα πιηθά, 

ηνλ εμνπιηζκφ θαη ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή, 
εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηθηχσλ ΟΚΧ (Οξγαληζκψλ 
Κνηλήο Χθειείαο), θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 
1.1.2 Ο Αλάδνρνο ζα κειεηήζεη, παξάζρεη θαη ηνπνζεηήζεη ηηο πξνζσξηλέο 

εγθαηαζηάζεηο ξεχκαηνο, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη πγηεηλήο ησλ 
εξγνηαμίσλ 

 
1.1.3 Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

αλαθνξηθά κε ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ, απφ ηηο ππεξεζίεο Γηθηχσλ ΟΚΧ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλδέζεσλ θαη  δηαθνπψλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή, 
εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη  απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ, φπνπ ηνχην απαηηεζεί. 
Όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο γηα ηηο πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο κε ηα δίθηπα ΟΚΧ, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο ρξήζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.  

 
1.2 ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΡΔΤΜΑΣΟ 
 

Θα ιεθζεί θαη ζα παξαζρεζεί πξνζσξηλή ειεθηξηθή ηζρχο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ Έξγνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ παξνρή 
πξνζσξηλνχ θσηηζκνχ ζε φια ηα εξγνηάμηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
θαη ηεο Τπεξεζίαο. 

 
1.2.1 Ακέζσο κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο 

ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ), ψζηε λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο γηα 
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ειεθηξηθήο  ζχλδεζεο ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο. 

 
1.2.2 Θα εγθαηαζηαζνχλ ζπζηήκαηα δηαλνκήο γηα ηελ πξνζσξηλή παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΓΔΖ, δίδνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή 
ζηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο πγξψλ ρψξσλ.  

 
1.3 ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ 
 
1.3.1    Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη πξνζσξηλή πδξνδφηεζε πνζίκνπ χδαηνο ζηνπο 

εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο.  
 
1.3.2 Ακέζσο κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ, ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο 

ηελ Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ψζηε λα δνζεί επαξθήο ρξφλνο γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ πδξνδφηεζεο ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο.  

 
1.4  ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΓΗΔΗΝΖ 
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1.4.1 Ο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο πξνο ρξήζε απφ 
ηνπο εξγάηεο, ην ππφινηπν πξνζσπηθφ, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηελ Τπεξεζία ζηνπο 
εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο. 

 
1.4.2 Ο ηχπνο θαη ν αξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
1.4.3 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 
 
1.4.4 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, λα δψζεη ζηνλ Αλάδνρν εληνιή λα παξάζρεη κε δηθά ηνπ έμνδα 
πξφζζεηεο ή δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ζηνπο ππέξγεηνπο ή ππφγεηνπο 
ρψξνπο, ζε πεξίπησζε πνπ απμεζεί ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ή πξνθιεζνχλ 
αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο απφ νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν. 

 
1.4.5 Μεηά ηελ κεηαηφπηζε ή αθαίξεζε ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ, νη παξαθείκελεο 

πεξηνρέο ζα απνιπκαίλνληαη.  
 
1.5  ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 
1.5.1 Ακέζσο κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θάλεη ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο παξφρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ  ππεξεζηψλ, ψζηε λα 
δνζεί επαξθήο ρξφλνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ  ηειεθσληθήο ζχλδεζεο ζηνπο 
εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζε θάζε εξγνηαμηαθφ 
ρψξν. 

 
1.5.2 Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη πξνζσξηλέο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο γηα ηα 

εξγνηαμηαθά γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο, φπσο νξίδεηαη ζε άιια ζεκεία ηεο 
χκβαζεο. 

 
1.5.3 Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη πξνζσξηλέο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο γηα ηα 

εξγνηαμηαθά γξαθεία ηνπ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ.  Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε 
θαλέλα απφ ηα εξγνηάμηα δελ ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πθηζηάκελεο γξακκέο.  

 
1.6 ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΤΝΓΔΔΗ ΑΛΛΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΚΧ 

 
1.6.1  Ο Αλάδνρνο ζα πξνβιέςεη ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ηελ 

αλάγθε γηα ηελ παξνρή φζσλ άιισλ πξνζσξηλψλ  ππεξεζηψλ δηθηχσλ ΟΚΧ, 
θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζα πξνβεί ζηηο 
αλάινγεο ελέξγεηεο πξνο απηνχο, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε.  

 
1.6.2  σεηικά Ππόηςπα / Πποδιαγπαθέρ 
 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ησλ αξκφδησλ ΟΚΧ.  
 

1.6.3  Τποβολή ηοισείων ζηην Αηηικό Μεηπό 
 

Γελ απαηηείηαη ππνβνιή ζηνηρείσλ.  
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2  ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
 
2.1  Τλικά 

 
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο πξνζσξηλέο ζπλδέζεηο ΟΚΧ ζα είλαη 
ηα πξνβιεπφκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1.6.2. 

 

3  ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  
 

Ζ εθηέιεζε θαη ε επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 1.6.2. 
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Π1002 ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ 

1  ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1  Πεπιγπαθή Δπγαζιών 
 
1.1.1 Ο Αλάδνρνο ζα πεξηθξάμεη φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζθαθψλ, κε πεξηθξάμεηο πνπ ζα ζπκκνξθψλνληαη 
πξνο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαη ζα πξνζηαηεχνπλ ηελ γεηηνληθή πεξηνρή 
απφ ηελ φριεζε, πνπ ζα πξνθαιείηαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Θα 
θαηαζθεπάζεη επίζεο πεξηθξαγκέλεο θαη αζθαιείο δηφδνπο ζε θάζε ζεκείν 
επηθίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ πεδψλ. Ζ πεξίθξαμε ζα 
απνηειείηαη απφ ραιχβδηλα θπκαηνεηδή πεηάζκαηα, ζηεξεσκέλα ζε ζθειεηφ 
δνκηθνχ ράιπβα θαη βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Οη δίνδνη πεδψλ ζα έρνπλ 
μχιηλε πεξίθξαμε θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ζα είλαη ζηεγαζκέλεο θαη ζα δηαζέηνπλ 
δάπεδν ζηα ζεκεία εθείλα πνπ ζα ππνδείμεη ε Αηηηθφ Μεηξφ (ΑΜ). 
 
Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο Έξγνπ 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ επί 
κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, ζε θάζε εξγνηάμην ηνπ Έξγνπ θαη ζε ζέζεηο πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ΑΜ, ηνπνζεηψληαο δχν (2) πηλαθίδεο ζε θάζε ζηαζκφ θαη 
κία (1) ζε θάζε θξέαξ.  
Οη ελ ιφγσ πηλαθίδεο ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 4 κ χςνο θαη 3 κ πιάηνο πεξίπνπ, ζα 
θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Έξγνπ, ηα νλφκαηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηνπ 
Αλαδφρνπ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
ΑΜ θαη ζα ηεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 
1303/2013/(παξάξηεκα 7), ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ 821/2014 πεξί 
θαζνξηζκνχ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ 1303/2013 θαζψο θαη ηνπ 
Ν.4314/2014 πνπ ελζσκαηψλεη ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο ζην Διιεληθφ 
Γίθαην  

 
1.1.2 Οη βάζεηο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ησλ πεξηθξάμεσλ ζα είλαη θαηάιιεια 

δηαζηαζηνινγεκέλεο, ψζηε λα πεξηνξίδνπλ εθηφο ησλ ρψξσλ εθζθαθψλ ηα λεξά 
απφ πιεκκχξεο. 

 
1.1.3 Ζ πεξίθξαμε ζα έρεη αληαλαθιαζηηθή ή θσηεηλή ζήκαλζε, ψζηε λα είλαη 

επδηάθξηηε απφ ην θνηλφ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. 
 
1.1.4 Ο Αλάδνρνο επίζεο ζα πεξηθξάμεη ρψξνπο εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ, φπνπ 

ππάξρνπλ θπηά θαη δέληξα. 
 
1.1.5 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εηζφδσλ ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ζα είλαη ηέηνηνο, ψζηε 

νη είζνδνη λα επξίζθνληαη θαηάληε, γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο πιεκκχξαο 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν απφ απνξξνέο ησλ αλάληε πεξηνρψλ. 

 
1.2  σεηικά Ππόηςπα 

 
Γηα μπιεία :  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 14080 Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - Δπηθνιιεηή πνιπζηξσκαηηθή μπιεία 
θαη θνιιεηή ζπκπαγήο μπιεία - Απαηηήζεηο  
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 ΔΛΟΣ ΔΝ 14081 Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - Γνκηθή μπιεία νξζνγσληθήο δηαηνκήο 
ηαμηλνκεκέλε ζχκθσλα κε ηελ αληνρή ηεο 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 313 Κνληξαπιαθέ - Σαμηλφκεζε θαη νξνινγία 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 314 Κνληξαπιαθέ - Πνηφηεηα ζπλδέζεσο 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 636 Κνληξαπιαθέ- Πξνδηαγξαθέο 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 13986 Πεηάζκαηα κε βάζε ην μχιν γηα δνκηθή ρξήζε - 
Υαξαθηεξηζηηθά, αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 14374 Γνκηθή μπιεία - Πνιπζηξσκαηηθέο επηθαιχςεηο δνκηθήο 
μπιείαο - Απαηηήζεηο 

Γηα δνκηθφ ράιπβα :  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 10025 Πξντφληα ζεξκήο έιαζεο γηα ράιπβεο θαηαζθεπψλ 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 10219 πγθνιιεηέο θνίιεο δηαηνκέο θαηαζθεπψλ δηακνξθσκέλεο 
ελ ςπρξψ απφ κε θεθξακέλνπο θαη ιεπηφθνθθνπο ράιπβεο 

Γηα ραιχβδηλα θχιια :  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 10346 Δπηθαιπκκέλα ραιχβδηλα πιαηέα πξντφληα, ζπλερνχο 
εκβάπηηζεο ελ ζεξκψ γηα ςπρξή δηακφξθσζε  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 14782 Απηνθεξφκελα κεηαιιηθά θχιια γηα ζηέγαζε, εμσηεξηθή 
επηθάιπςε θαη εζσηεξηθή επέλδπζε - Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη 
απαηηήζεηο  

 
Με Πξνεληεηακέλνη Κνριίεο ζχκθσλα κε Δπξσπατθά Πξφηππα: 

 Κνριίεο:  

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 4014 Μπνπιφληα εμαγσληθήο θεθαιήο - Καηεγνξίεο πξντφληνο 
Α θαη Β 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 4016 Μπνπιφληα εμαγσληθήο θεθαιήο - Καηεγνξία πξντφληνο 
C 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 4017 ηεξεσηηθά - Κνριίεο εμαγσληθήο θεθαιήο - Καηεγνξίεο 
πξντφληνο Α θαη Β   

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 4018 Κνριίεο εμαγσληθήο θεθαιήο - Καηεγνξία πξντφληνο C 

 Πεξηθφριηα:  

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 4032 Δμαγσληθά πεξηθφριηα, ηχπνο 1 - Καηεγνξίεο πξντφληνο 
Α θαη Β 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 4034 Δμαγσληθά πεξηθφριηα ηχπνο 1 - Καηεγνξία πξντφληνο 
C  

Ρνδέιεο:  

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 7089 Δπίπεδεο ξνδέιεο - Καλνληθή ζεηξά - Καηεγνξία 
πξντφληνο Α 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 7090 Δπίπεδεο ξνδέιεο κε ινμφηκεζε - Καλνληθή ζεηξά - 
Καηεγνξία πξντφληνο Α 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 7091 Δπίπεδεο ξνδέιεο - Καλνληθή ζεηξά - Καηεγνξία 
πξντφληνο C 
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1.3  Τποβολέρ 
 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ζρέδηα ζρεηηθά κε ηηο πεξηθξάμεηο, πξνο ππνβνιή θαη 
έγθξηζε απφ ηελ ΑΜ. Σα ζρέδηα απηά ζα πεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην 
είδνο θαη ηελ κνξθή ηεο πεξίθξαμεο, ηε ζέζε θαη ηε κνξθή ησλ ζπξψλ, ηα 
πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζθφλεο, ηνπ 
ζνξχβνπ (βι. Άξζξν ζρεηηθά κε ηηο Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο) θαη ηεο εηζφδνπ 
νκβξίσλ απφ αλάληε πεξηνρέο ζην ζθάκκα, θαζψο επίζεο αζθαιείο δηφδνπο 
πεδψλ ζηα ζεκεία πνπ δηαθφπηεηαη ε ζπλέρεηα ησλ πεδνδξνκίσλ κεηά απφ 
εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ ή απφ θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο (βι. Άξζξν ζρεηηθά κε 
Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο). 

 

Δπίζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πεξίθξαμεο θάζε εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ ν 
Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΜ απνηχπσζε ηνπ νξίνπ πεξίθξαμεο κε 
εκβαδνκέηξεζε φιεο ηεο έθηαζεο πνπ έρεη θαηαιεθζεί γηα εξγνηαμηαθνχο 
ρψξνπο. 

2  ΠΡΟΨΟΝΣΑ 
 
2.1  Ξπιεία 
 

Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη μπιεία ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  
 
Θα ρξεζηκνπνηεζεί δνκηθή μπιεία θσλνθφξσλ ή / θαη αληηθνιιεηή μπιεία.  
Ζ αληηθνιιεηή μπιεία (θφληξα πιαθέ, πιαθάδ) ζα είλαη θαηάιιειε γηα δνκηθή 
ρξήζε, κε αλζεθηηθή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζπγθφιιεζε. 

Διάρηζην πάρνο μπιείαο: 
o αλίδεο : 20mm 
o Μαδέξηα : 45mm 
o Φχιια αληίθνιιεηήο μπιείαο : 20mm γηα δάπεδα θαη ζηέγαζηξα,  
o 10mm γηα ηνηρψκαηα 

 
2.2  Γνκηθφο Υάιπβαο 
 

Οη δνκηθνί ράιπβεο (κνξθνράιπβεο, ξαβδνράιπβεο, πιάθεο αγθχξσζεο, θιπ.) 
ηνπ ζθειεηνχ ζα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηα κεραληθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξνδηαγξαθή EΛOT EN 10025, ελψ νη θνίιεο δηαηνκέο ζα 
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηελ ΔΛΟΣ ΔΝ 10025, γηα πνηφηεηα ηνπιάρηζηνλ S 235 

 
2.3  Κπκαηνεηδή Φχιια 
 

Σα θπκαηνεηδή θχιια ζα είλαη ραιχβδηλα, ηξαπεδνεηδψλ απιαθψζεσλ θαηά ην 
ΔΛΟΣ ΔΝ 14782, ειάρηζηνπ πάρνπο 0,50mm, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ κε 
ηνπιάρηζηνλ 140 gr ςεπδαξγχξνπ/m2 θχιινπ θαη καη επηθάλεηα ρσξίο άιιε 
επεμεξγαζία. 
 

2.4  Βάζε απφ θπξφδεκα ησλ πεξηθξάμεσλ 
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Οη βάζεηο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ C16/20, 
ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. Σν ειάρηζην χςνο 
ηεο βάζεο απφ ζθπξφδεκα ζα είλαη 40 εθαηνζηά γηα αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. 

 
2.5  Γηαθεκηζηηθέο Δπηγξαθέο 
 

Όηαλ απαηηνχληαη δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο απηέο πξέπεη λα είλαη απφ επίπεδν 
κεηαιιηθφ θχιιν πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1mm. 
 

3  ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  
 

Ζ πεξίθξαμε ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηα εγθξηζέληα ζρέδηα. O εξγνηαμηαθφο 
ρψξνο πξέπεη λα πεξηθξαρζεί πεξηκεηξηθά ζην επίπεδν εδάθνπο εθηφο ησλ 
ζεκείσλ φπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε ζην εξγνηάμην. ε απηά ηα ζεκεία ηα θελά 
ζηελ πεξίθξαμε πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε ζχξεο πνπ θιεηδψλνπλ, ίδηνπ χςνπο 
κε ηελ πεξίθξαμε. Ζ ΑΜ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνδείμεη επί ηφπνπ ηελ 
επέθηαζε ηεο πεξίθξαμεο εάλ θξίλεη φηη θάηη ηέηνην είλαη ζθφπηκν γηα ιφγνπο 
αζθαιείαο. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα ζπληεξεί ηελ 
πεξίθξαμε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άξηηα θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο. Όηαλ ε 
πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ιφγσ νινθιήξσζεο ησλ 
εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο  θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΑΜ, ε 
πεξίθξαμε ζα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε πεξηνρή ζα απνθαηαζηαζεί 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.. 

 
3.1  Μεηαιιηθή Πεξίθξαμε 
 

Θα απνηειείηαη απφ γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ κεηαιιηθά θπκαηνεηδή πεηάζκαηα 
χςνπο 1,90m, φπνπ ζα έρνπλ πξνβιεθζεί αλνίγκαηα γηα κεηαιιηθέο ζχξεο ηνπ 
ίδηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηα εγθξηζέληα απφ ηελ ΑΜ ζρέδηα. Ζ κεηαιιηθή 
πεξίθξαμε κπνξεί λα είλαη ζηαζεξή (ηχπνπ Α) ή θηλεηή (ηχπνπ Β). 

 
3.2 ηαζεξή Πεξίθξαμε (Σχπνπ Α) 
 

Σα πεηάζκαηα ζα έρνπλ βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ηα κεηαιιηθά 
ππνζηπιψκαηα ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζα αγθπξσζνχλ ζην ζθπξφδεκα κε 
πιάθεο αγθχξσζεο θαη αγθχξηα δηαζηνιήο ή ζα εγθηβσηηζηνχλ κέζα ζηε βάζε 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 350mm ή φπσο απαηηείηαη απφ ην 
ηεχρνο ππνινγηζκνχ. Ζ βάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα παξέρεη ζηα ππνζηειψκαηα 
πεξηκεηξηθή θαη εθ ησλ θάησ επηθάιπςε ηνπιάρηζηνλ 50mm. Όια ηα κηθξνυιηθά 
ζηεξεψζεσο (θνριίεο, πεξηθφριηα, ξνδέιεο, βίδεο) ζα είλαη γαιβαληζκέλα. 

 
Ο ραιχβδηλνο ζθειεηφο ζα ειαηνρξσκαηηζζεί κε δχν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθνχ 
ρξψκαηνο ηεο επηινγήο ηεο ΑΜ. 

 
3.3 Κηλεηή Πεξίθξαμε (Σχπνπ Β) 
 

Σα πεηάζκαηα θαη ηα κεηαιιηθά ππνζηειψκαηα ζα εγθηβσηηζηνχλ κέζα ζε θηλεηέο 
βάζεηο απφ ζθπξφδεκα επαξθνχο κεγέζνπο ηέηνηνπ ψζηε λα απνηξαπεί 
αλαηξνπή. Σν ζθπξφδεκα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια νπιηζκέλν ψζηε λα 
απνθεχγνληαη ξσγκέο.  
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3.4 Ξχιηλε Πεξίθξαμε (Σχπνπ Γ) 
 

Ζ πεξίθξαμε απηή ζα πξνζηαηεχεη ηηο δηφδνπο ησλ πεδψλ, ηα ζεκεία φπνπ 
δηαθφπηνληαη πεδνδξφκηα, φπνπ απαηηείηαη πξνζηαζία δηαηεξεηέαο ρισξίδαο θαη 
ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ππνδεηρζεί απφ ηελ ΑΜ. Ζ μχιηλε πεξίθξαμε ζα 
είλαη θαηάιιειε γηα βαθή θαη δηαθφζκεζε εγθεθξηκέλε απφ ηελ ΑΜ, θαη ζα έρεη 
χςνο 1,50m πξνο ηελ πιεπξά ηεο νδνχ. Όηαλ απαηηνχληαη δηαθεκηζηηθέο 
επηγξαθέο, απηέο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζηε θνξπθή ηεο πεξίθξαμεο. Ο 
ζθειεηφο ηεο πεξίθξαμεο ζα κεηαβάιιεηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη ζηα ζρέδηα, 
ψζηε λα δχλαηαη λα κεηαθέξεη ηα πξφζζεηα θνξηία. Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο 
πηψζεο αληηθεηκέλσλ ζηνπο δηεξρφκελνπο, νη δίνδνη ζα πξνζηαηεχνληαη κε 
μχιηλα ζηέγαζηξα. Ξχιηλα δάπεδα ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ καδέξηα ή 
αληηθνιιεηή μπιεία, ρσξίο θελά θαη ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ ΑΜ. 
Όια ηα κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο (θνριίεο, πεξηθφριηα, ξνδέιεο, βίδεο) ζα είλαη 
γαιβαληζκέλα θαη δελ ζα πξνεμέρνπλ απφ ηηο ηειεησκέλεο επηθάλεηεο ησλ 
ζπλδενκέλσλ κειψλ. 

 
3.5 Πεξηθξάμεηο γηα θαηαζθεπή μπινηχπσλ ζε γεηηλίαζε κε ηελ θπθινθνξία (Σχπνπ 

Γ) 
 

Ξπιφηππνη ζε γεηηλίαζε κε ηελ θπθινθνξία ζα πξνζηαηεχνληαη κε αζθαιή 
πεξίθξαμε. Θα είλαη ηθαλή λα αλαιακβάλεη θνξηίν 75KN/m ρσξίο λα επηηξέπεη 
ζηα νρήκαηα ή ζηεζαία αζθαιείαο λα έιζνπλ ζε επαθή κε θαλέλα ηκήκα ηνπ 
μπιφηππνπ. Δηδηθέο ιχζεηο ζα επηιεγνχλ αλάινγα κε ηηο επηηφπνπ ζπλζήθεο. Γηα 
παξάδεηγκα, πεξίθξαμε ηχπνπ Β ηνπνζεηεκέλε ζε θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα. 

 
3.6 Πεξίθξαμε γηα πξνζηαζία δέληξσλ θαη θπηεκέλσλ πεξηνρψλ 
 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζηαηεχεη θάζε πεξηνρή κε δέληξα ή θπηά εληφο ηνπ 
εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ. Οη πεξηνρέο απηέο ζα πεξηθιείνληαη κε πεξίθξαμε ηχπνπ 
θαη χςνπο εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ ΑΜ, έηζη ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο ζε 
άηνκα ρσξίο αξκνδηφηεηα. Δηδηθέο ιχζεηο ζα επηιεγνχλ αλάινγα κε ηηο εηδηθέο 
ζπλζήθεο ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ. 

 

4  ΔΠΗΣΟΠΟΤ EΛΔΓΥΟΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  
 

Οη πεξηθξάμεηο θαη νη ζχξεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 
νπνηαδήπνηε δεκηά πξνέιζεη ζα επηδηνξζψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξαηήξεζε 
θαη ηελ ελεκέξσζε απφ άιινπο. 
 
Ζ πεξίθξαμε ζα δηαηεξείηαη θαζαξή απφ ηνλ Αλάδνρν θαη απαιιαγκέλε απφ 
επηγξαθέο, πηλαθίδεο, δηαθεκίζεηο, θιπ., εθηφο εάλ άιισο ππνδεηρζεί απφ ηελ 
ΑΜ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην δηθαίσκα αλάξηεζεο επηγξαθψλ, πηλαθίδσλ, 
δηαθεκίζεσλ, θιπ., αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ ΑΜ. 
 

5  ΑΠΟΞΖΛΧΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ 
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Όηαλ ε πεξίθξαμε θαη νη ζχξεο δελ απαηηνχληαη πιένλ, θαζφζνλ έρνπλ 
νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζα 
απνμειψλνληαη θαη ε πεξηνρή ζα απνθαζίζηαηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 
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Π1003 ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΑΠΟΣΡΑΓΓΗΖ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 

  

Γηα ηα αλσηέξσ έξγα εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ πνπ αθνινπζνχλ. 

 

α) ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01:2009  
Δθζθαθέο Οξπγκάησλ Τπνγείσλ Γηθηχσλ 
 
 

β) ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-06:2009  
Πξνθαηαζθεπαζκέλα Φξεάηηα απφ θπξφδεκα 
 

γ) ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-01-04:2009  
Δζράξεο Τδξνζπιινγήο απφ Διαηφ Υπηνζίδεξν 
 

δ) ΔΣΔΠ 08-10-01-00  
   “Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ” 
   

ε) ΔΣΔΠ 02-05-00-00 
 “Γηαρείξηζε πιηθψλ απφ εθζθαθέο θαη αμηνπνίεζε απνζεζηνζαιάκσλ 
 

 
 

 
Δπίζεο ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ΠΔΣΔΠ 
 

 
α) ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 

Δπαλεπίρσζε Οξπγκάησλ Τπνγείσλ Γηθηχσλ 
 

β) ΠΔΣΔΠ 08-06-02-02 
Γίθηπα Απνρέηεπζεο απφ σιήλεο u-PVC 
 

γ) ΠΔΣΔΠ 08-06-08-03 
Απνθαηάζηαζε Πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο Γηέιεπζεο Τπνγείσλ 
Γηθηχσλ 
 

δ) ΠΔΣΔΠ 08-06-08-04 
Απνθαηάζηαζε Κξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο Γηέιεπζεο Τπνγείσλ 
Γηθηχσλ 
 

ε) ΠΔΣΔΠ 08-07-01-05 
Βαζκίδεο Φξεαηίσλ 
 

ζη) ΠΔΣΔΠ 02-02-01-00 
Γεληθέο Δθζθαθέο 

 



 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΟΠΗΔΗ 
ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΚΧ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ A’ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 4  

«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ – ΓΟΤΓΖ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 
 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

RFP – 322/17 
(Α.. 66925) 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ειίδα 17 απφ 25 

 

Π1004 ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 
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Π1005 ΥΑΛΤΒΓΗΝΔ ΑΝΣΖΡΗΓΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΟΚΗΓΔ  

1  ΓΔΝΗΚΑ 
 
1.1  Πεπιγπαθή 
 
1.1.1 Σν παξφλ Άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε ραιχβδηλεο αληεξίδεο θαη δηαδνθίδεο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξνζσξηλά ζηνηρεία ππνζηήξημεο αλνηθηψλ εθζθαθψλ. 
 
1.1.2 Ζ εξγαζία ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα αληεξίδσλ θαη δηαδνθίδσλ, θαζψο θαη 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εξγνηάμην, ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Ζ 
εξγαζία εγθαηάζηαζεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο κε ρξήζε 
νπνηνλδήπνηε ηπρφλ ηθξησκάησλ ή αλπςσηηθψλ κέζσλ απαηηνχληαη, θαζψο θαη 
ηηο θαηάιιειεο ζπλδέζεηο θαη ζηεξίμεηο. Πξνθφξηηζε ησλ αληεξίδσλ απαηηείηαη 
φπνπ ε κεηαηφπηζε ηνπ ηνίρνπ θαηά ηελ εθζθαθή πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη. Θα 
πξνδηαγξάθεηαη ζηε κειέηε, θαη ζα παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή πίλαθα ζηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 

 
1.2  σεηικά Ππόηςπα 
 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 10025  Πξντφληα κε Κεθξακέλνπ Γνκηθνχ Υάιπβα Θεξκήο 
Έιαζεο. 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 10219 πγθνιιεηέο θνίιεο δηαηνκέο θαηαζθεπψλ δηακνξθσκέλεο 
ελ ςπρξψ απφ κε θεθξακέλνπο θαη ιεπηφθνθθνπο ράιπβεο 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 15609–1: Πξνδηαγξαθή θαη έγθξηζε δηαδηθαζηψλ 
ζπγθφιιεζεο κεηαιιηθψλ πιηθψλ - Πξνδηαγξαθή δηαδηθαζίαο ζπγθφιιεζεο 
- Μέξνο 1: πγθφιιεζε ηφμνπ 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 15614-01: Πξνδηαγξαθή θαη έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο 
δηαδηθαζηψλ ζπγθφιιεζεο κεηαιιηθψλ πιηθψλ - Γνθηκή δηαδηθαζίαο 
ζπγθφιιεζεο - Μέξνο 1: πγθφιιεζε κε ηφμν θαη αέξην γηα ράιπβεο θαη 
ζπγθφιιεζε κε ηφμν γηα ληθέιην θαη θξάκαηα ληθειίνπ  

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9606-1 Έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο ζπγθνιιεηψλ - 
πγθφιιεζε κε ηήμε - Μέξνο 1: Υάιπβεο   

 Δπξσθψδηθαο 3   ρεδηαζκφο Φνξέσλ απφ Υάιπβα. 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1090 Καηαζθεπή δνκεκάησλ απφ ράιπβα θαη απφ αινπκίλην 
(Μφλν γηα ηηο βηνκεραληθά παξαγφκελεο αληεξίδεο). 

 
1.3  Τποβολέρ 
 
 Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ πξνο έγθξηζε Μέζνδν 

Καηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο Μειεηψλ, ε 
νπνία ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία γηα ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο, ην 
πξνζσπηθφ ηνπ, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ αλάιπζε επηθηλδπλφηεηαο θαη ηα θαηάιιεια 
κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνηείλνληαη. Δπίζεο ζα ππνβάιιεη ηα Φχιια Τπνβνιήο 
Τιηθψλ (ΦΤΤ), ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο – Απαηηήζεηο Μειεηψλ, 
φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνπιηζκνχ, ηα 
απνηειέζκαηα δνθηκψλ θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη 
ζηα επί κέξνπο θεθάιαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 



 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΑΣΟΠΗΔΗ 
ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΚΧ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ A’ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 4  

«ΑΛΟ ΒΔΨΚΟΤ – ΓΟΤΓΖ» ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΣΖ ΑΘΖΝΑ 
 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

RFP – 322/17 
(Α.. 66925) 

 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ειίδα 19 απφ 25 

 

 

2  ΤΛΗΚΑ 
 
2.1  Ανηηπίδερ, Γιαδοκίδερ 
 
2.1.1 Οη αληεξίδεο θαη δηαδνθίδεο ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ραιχβδηλεο δηαηνκέο 

ζρήκαηνο θαη κεγέζνπο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Ζ 
θαηεγνξία ηνπ ράιπβα ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ S235, ζχκθσλα κε ην πξφηππν 
ΔΛΟΣ ΔΝ 10025 θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή κειέηε 
εθαξκνγήο. 

 
2.1.2 Όια ηα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηξφπν 

ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια έλαληη δηάβξσζεο, βιαπηηθψλ ρεκηθψλ 
παξαγφλησλ, θιπ. Οη αληεξίδεο θαη νη δηαδνθίδεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά 
ζηεξίγκαηα ή ππνζηάηεο  ψζηε λα παξακέλνπλ επζχγξακκεο. 

 
2.2  ηοισεία ζύνδεζηρ/ζηήπιξηρ 
 
 ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο ζα πεξηγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ζχλδεζεο θαη ζηήξημεο ησλ αληεξίδσλ / δηαδνθίδσλ (επίπεδνη γξχινη ή 
άιινη πδξαπιηθνί γξχινη, ραιχβδηλα ειάζκαηα θαη πιάθεο, ζθήλεο, θιπ.) πνπ ζα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο θαηαζθεπήο. 

 
Οη θνριίεο, ηα πεξηθφριηα θαη νη ξνδέιεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 
επξσπατθά πξφηππα. Οη θνριίεο ζα εγθαζίζηαληαη πεξηζηξέθνληάο ηνπο κε 
βαζκνλνκεκέλν ζηξεπηηθφ θιεηδί ζηελ ηάζε πνπ πξνηείλεηαη ζηα 
πξναλαθεξζέληα πξφηππα ή ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 
Ζ ζπγθφιιεζε ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ 
ΔΝ ISO 15609-01, ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 15614-01. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ζπγθνιιεηψλ ζα 
πηζηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9606-1 

 

3  ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
3.1  Δγκαηάζηαζη και Αθαίπεζη 
 
3.1.1 Όιεο νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη αθαίξεζεο ησλ αληεξίδσλ θαη δηαδνθίδσλ, 

θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε θνριίεο ή νη ζπγθνιιήζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα εγθεθξηκέλα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Σα ζρέδηα απηά ζα 
πεξηγξάθνπλ ηηο θάζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ δηαδνθίδσλ θαη ησλ αληεξίδσλ, ηνλ 
ηχπν ζπλδέζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηηο θάζεηο αθαίξεζεο ησλ δηαδνθίδσλ 
εάλ απαηηείηαη θιπ. 
Οη δηαδνθίδεο ζα θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
πιήξεο επαθή κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ αληηζηεξίδνπλ, έηζη ψζηε ηα 
πξνβιεπφκελα θνξηία λα κεηαθέξνληαη κε αζθάιεηα. 
ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαηφπηζε ηνπ ηνίρνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο γεηηνληθέο 
θαηαζθεπέο, ε πξνθφξηηζε ζα είλαη θαη‟ ειάρηζην ην 90% ηεο κέγηζηεο 
πξνβιεπφκελεο θφξηηζεο. 
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3.1.2 Ζ παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ αληεξίδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αμνληθήο ηεο δχλακεο θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ απηήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
φιεο ηηο θάζεηο εθζθαθήο θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ζχκθσλα 
κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 

3.1.3 Ζ θαηεγνξία πνηφηεηαο ησλ θνριηψλ θαη ησλ πεξηθνριίσλ, ζα επηιέγεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη φπσο δεηθλχεηαη ζηα εγθεθξηκέλα 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. Ζ θαηεγνξία πνηφηεηαο πνπ έρνπλ νη ξνδέιεο ζα είλαη 
ζπκβαηή κε ηελ θαηεγνξία πνηφηεηαο ησλ θνριηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 
3.2  Δπιηόπος ποιοηικοί έλεγσοι 
 

 Ο ππεχζπλνο κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ζα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη 
εξγαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αληεξίδσλ θαη δηαδνθίδσλ, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα κεκνλσκέλα άξζξα ηεο παξνχζαο 
Πξνδηαγξαθήο. 
 
Ζ γεσκεραληθή θαη δνκεηηθή παξαθνινχζεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ Άξζξνπ ησλ Πξνδηαγξαθψλ  Μειεηψλ. 
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Π1006 ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ 

 
  Δθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ γηα ηα έξγα νδνπνηίαο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ θάησζη πίλαθα. 
 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΣΔΠ ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 02-01-01-00 Καζαξηζκφο, εθρέξζσζε θαη θαηεδαθίζεηο 
ζηε δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 02-07-05-00 Δπέλδπζε πξαλψλ - πιήξσζε λεζίδσλ κε 
θπηηθή γε 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 02-07-01-00 ΠΔΣΔΠ - Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε 
θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ή 
δαλεηνζαιάκσλ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 02-07-03-00 ΠΔΣΔΠ - Μεηαβαηηθά επηρψκαηα 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 11-02-04-00 Πξνεληεηακέλεο αγθπξψζεηο 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 12-03-03-04 Απιά αγθχξηα ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ 
ζπλερνχο πάθησζεο (αγθχξηα SN) 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 11-01-01-00 Πάζζαινη δη' εθζθαθήο (έγρπηνη πάζζαινη) 
θαη θεθαιφδεζκoη 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-01-02-00 Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-01-03-00  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-01-04-00  Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο 
ζθπξνδέκαηνο 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-01-05-00  Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-01-07-00  θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-03-00-00  Ηθξηψκαηα 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-04-00-00  Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα 
(ηχπνη) 
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ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-05-00-00  Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην 
ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 01-02-01-00  Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 08-05-01-04  Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε 
ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 08-05-01-02  
 

ηεγαλνπνίεζε Καηαζθεπψλ απφ 
θπξφδεκα κε Αζθαιηηθέο Μεκβξάλεο‟‟ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 08-05-02-02  Σαηλίεο ζηεγάλσζεο αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (waterstops) 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 05-02-01-00  Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε 
ζθπξφδεκα 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501  05-02-02-00  Πιαθνζηξψζεηο - ιηζνζηξψζεηο 
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 08-03-03-00  Γεσυθάζκαηα ζηξαγγηζηεξίσλ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-05-00            Αληηζακβσηηθέο δηαηάμεηο νδψλ  
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-01 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε  
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-12-04  Αληηνιηζζεξή ζηξψζε απφ αζθαιηηθή 
ζθπξνκαζηίρε  
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-14-00  Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-01-00  Αθαίξεζε πθηζηάκελεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο  
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-02-00 Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-03-00 Αλαθιαζηήξεο νδνζηξψκαηνο  
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-05-00 Αθαίξεζε πηλαθίδσλ θαη ηζηψλ θαηαθφξπθεο 
ζήκαλζεο, ή/θαη επαλαηνπνζέηεζε απηψλ 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-07-00 Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο 
ζήκαλζεο 
 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-05-05-00  Γείθηεο νξηνζέηεζεο απαιινηξησκέλεο 
δψλεο  
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Δπίζεο εθαξκφδνληαη  νη ηζρχνπζεο ΠΔΣΔΠ γηα ηα έξγα νδνπνηίαο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΣΔΠ ΣΗΣΛΟ ΠΔΣΔΠ 

ΠΔΣΔΠ 05-02-01-00  Κξάζπεδα - ξείζξα – Σάθξνη παξάπιεπξα 
ηεο νδνχ 

ΠΔΣΔΠ 05-02-02-00  Πιαθνζηξψζεηο - Ληζνζηξψζεηο 
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ  
 

ΠΔΣΔΠ 05-02-04-00               Ζρνπεηάζκαηα 
 

ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00  ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα 
αδξαλή πιηθά  
 

ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 ηξψζεηο Αζθαιηηθνχ θπξνδέκαηνο 
ζπλερνχο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 
(θιεηζηνχ ηχπνπ) 
 

ΠΔΣΔΠ 05-03-12-01  Αληηνιηζζεξή ζηξψζε αζθαιηηθνχ 
ζθπξνδέκαηνο 

ΠΔΣΔΠ 05-03-16-00  Αλαθαηαζθεπή βάζεσλ νδνζηξσκάησλ κε 
ςπρξή  
αλαθχθισζε θαη πξνζζήθε αθξψδνπο 
αζθάιηνπ (CIR)  
 

ΠΔΣΔΠ 05-04-07-00  Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο 
ζήκαλζεο  
 

ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00 Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ  
 

ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00  Αλσδνκή  νδνθσηηζκνχ  

 
 
Δπηπιένλ ηζρχνπλ νη θάησζη ΔΣΔΠ νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ΦΔΚ Β΄ 
2221/2012 
 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΣΔΠ ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-02-00 Οξηδφληηα ήκαλζε 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-06 -00 Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-05-01-00 ηεζαία αζθαιείαο νδψλ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-05-02-00 Αθαίξεζε ή επαλαηνπνζέηεζε 
ραιχβδηλσλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-05-03-00 πζηήκαηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο 
πξφζθξνπζεο (ΑΔΠ)  
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Π1007 ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΗ – ΛΗΘΟΣΡΧΔΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ & ΠΛΑΣΔΗΧΝ 

Σν ζχλνιν ησλ πξναλαθεξφκελσλ εξγαζηψλ, ελαξκνλίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 
ησλ παξαθάησ ΠΔΣΔΠ 

 
Α. Δλληνική Σεσνική Πποδιαγπαθή 
  
Δθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο ΠΔΣΔΠ: 

 05-02-02-00 Πιαθνζηξψζεηο – Ληζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ  

 08-06-08-03 Απνθαηάζηαζε Πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο Γηέιεπζεο Τπνγείσλ 
Γηθηχσλ 

 08-06-08-04 Απνθαηάζηαζε Κξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο Γηέιεπζεο 
Τπνγείσλ Γηθηχσλ 

 

Β. ςμπληπωμαηικέρ Απαιηήζειρ  

ε εθαξκνγή ηεο παξ. 13 ηεο ΤΠΑ αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/356/04.10.2012 ηζρχεη ε 
θάησζη ζπκπιεξσκαηηθή απαίηεζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ, ε  νπνία παξαηίζεηαη 
παξαθάησ αλά επηκέξνπο θεθάιαην ηεο αληίζηνηρεο ΠΔΣΔΠ  05-02-02-00 

 ηηο Μειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πιαθνζηξψζεηο – ιηζνζηξψζεηο 
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ, απαηηείηαη αλαθνξά ζηελ θιάζε ησλ πιηθψλ, 
ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα Πξφηππα. 
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Π1008 ΔΡΓΑ ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΖ ΠΡΑΝΧΝ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ 

 
Δθαξκφδνληαη  νη ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ θαη ΠΔΣΔΠ γηα ηα έξγα αληηζηήξημεο πξαλψλ 
νξπγκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα 
 

ΚΧΓΗΚΟ ΔΣΔΠ/ΠΔΣΔΠ ΣΗΣΛΟ ΔΣΔΠ/ΠΔΣΔΠ 

ΠΔΣΔΠ               01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 01-01-02-00 Γηάζηξσζε θπξνδέκαηνο 

ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00 πληήξεζε θπξνδέκαηνο 

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00 Υαιχβδηλνη Οπιηζκνί θπξνδέκαηνο 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 01-04-00-00 Καινχπηα Καηαζθεπψλ απφ θπξφδεκα (ηχπνη) 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 08-01-03-01 Δθζθαθέο Οξπγκάησλ Τπνγείσλ Γηθηχσλ 

ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε Οξπγκάησλ Τπνγείσλ Γηθηχσλ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 11-01-01-00 Πάζζαινη δη' εθζθαθήο (έγρπηνη) 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 11-01-02-00 Πάζζαινη δη' εθηνπίζεσο (εκπεγλπφκελνη 

πάζζαινη) 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 11-01-03-00 Μηθξνπάζζαινη 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 11-02-02-00 Σνίρνη αληηζηεξίμεσο απφ κεηαιιηθέο 
παζζαινζαλίδεο 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 11-02-04-00 Πξνεληεηακέλεο αγθπξψζεηο 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 12-03-03-04

  

Απιά Αγθχξηα Τπνζηήξημεο εξάγγσλ ζπλερνχο 
Πάθησζεο (Αγθχξηα SN) 
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