
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΖΞΔΗΟΝ 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & 
ΞΝΓΝΚΩΛ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

ΡΚΖΚΑ ΠΓΘΝΗΛΩΛΗΑΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

ΔΟΓΝ:  «Αζθαιηνζηξώζεηο - αληηζηεξίμεηο - 

θαζαξηζκνί ππαξρόληωλ ηερληθώλ θαη 

θαηαζθεπή λέωλ ζην νδηθό δίθηπν 

αξκνδηόηεηαο Ξ.Δ. Ξξέβεδαο». 

   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΘΑΞ ΞΝΟΓΔΗΝ    

ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ 
     

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 235.000,00 € 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 
 

Άξζξν 1. Αληηθείκελν  

Η παξνύζα Σ..Τ. αλαθέξεηαη ζηνπο γεληθνύο όξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.  

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ ζύκθσλα κε ηνπο γεληθώο παξαδεθηνύο θαλόλεο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο 
Σερληθήο θαη κε βάζε όζα εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζηηο Σερληθέο απηέο Πξνδηαγξαθέο.  

 
Άξζξν 2. Δθαξκνζηένη Θαλνληζκνί θαη πξόηππα  

2.1. ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ, αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε δηάθνξνη Δθαξκνζηένη Καλνληζκνί 

θαη πξόηππα (εθ όζνλ δελ αλαθέξεηαη ρξνλνινγία εθδόζεσο ησλ πξνηύπσλ, λνείηαη ε πιένλ πξόζθαηε 
έθδνζε απηώλ): 

 ΦΔΚ 2221B/30-7-2012. (ΔΣΔΠ)  

 Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί ΔΛΟΣ, (Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο) Π.Σ.Π. θιπ θαη 

ζε ζπκπιήξσζε απηώλ νη Πξνδηαγξαθέο ηνπ ΙSO (INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION)  
 Γεξκαληθνί θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο (DIN,VDE)  

 Βξεηαληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΒS)  

 Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο (ASTM,AWWA).  

 Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ.  
 

2.2. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, δειαδή γηα όζα πιηθά δελ ππάξρνπλ Δπξσπατθά Πξόηππα, ζα 
εθαξκόδνληαη θαηά ζεηξά ηζρύνο ηα θάησζη:  

 Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε 

από ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε 
όια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ.  

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

θαηαιιειόηεηαο ελόο πξντόληνο γηα ρξήζε, κε γλώκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθώλ απαηηήζεσλ 

γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο όξνπο 
εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνύληαη από ηνλ Οξγαληζκό πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπό απηό από ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο.  
 Οη Πξόηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Διιεληθνύ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) θαζ’ ν κέξνο απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξνύζαο ΣΤ.  

 

2.3. Γηα νπνηνδήπνηε πιηθό, θαηαζθεπή, πνηνηηθό έιεγρν (δηαδηθαζίεο, κεζόδνπο, δνθηκέο θ.ι.π.) πνπ δελ 

θαιύπηνληαη από:  

 θαλνληζκνύο, πξνδηαγξαθέο, θώδηθεο θ.ι.π. πνπ επηβάιινληαη από ηα άξζξα ηεο Σερληθήο 
Πεξηγξαθήο — Καλνληζκνύ Μειεηώλ θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο ηεο δεκνπξάηεζεο  

 ηηο παξνύζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα άξζξα ηεο παξνύζαο Σ..Τ.  

ζα εθαξκόδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξόηππα» πνπ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο 

(CΔΝ) ή από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο (CΔΝΔLEC) σο «Δπξσπατθά Πξόηππα 
CΔΝ» ή σο «Κείκελα ελαξκόληζεο (ΗD)» ζύκθσλα κε ηνπο θνηλνύο θαλόλεο ησλ νξγαληζκώλ απηώλ .  
 

2.4. Έθηνο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, όια ηα πξόηππα θαη θαλνληζκνί ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο πην 

πξόζθαηεο εθδόζεηο ηνπο, θαηά ην ρξόλν Γεκνπξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ 
ηξνπνπνηήζεσλ.  
 

2.5. Δπηζεκαίλεηαη όηη είλαη δπλαηόλ ε Τπεξεζία (θαηά ηελ απνιπηή θξίζε ηεο) λα δερζεί πιηθά κε άιιεο 

ηζνδύλακεο ή θαιιίηεξεο Πξνδηαγξαθέο από ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  
 



2.6. Οη εξγαζίεο γεληθώο ζα εθηειεζζνύλ κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
ή ζπκπιεξώζεηο γίλνπλ ή εγθξηζνύλ από ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία. Δξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ ζε 

δηαζηάζεηο, βάξε ή αξηζκό κεγαιύηεξα από ηα πξνβιεπόκελα ζηελ κειέηε ή ζε όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ή 

ζπκπιεξώζεηο γίλνπλ από ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία, γίλνληαη από ηερληθή άπνςε απνδεθηέο κόλν εθ όζνλ 
δελ παξαβιάπηνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ηελ αζθάιεηα θαη /ή ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα 

ηνπ όινπ έξγνπ.  
Άξζξν 3. Κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη πιηθά  

Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα έξγα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηνπο 
ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ειιεληθνύο ή μέλνπο ή ηνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επί κέξνπο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθώλ ή εμνπιηζκνύ.  

 
Άξζξν 4. Γηαδηθαζία έγθξηζεο πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ  

Κάζε πιηθό ή εμνπιηζκόο ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο αξκόδηαο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ επηβιέπνληα 
Μεραληθνύ, πνπ έρεη ην δηθαίσκα απόξξηςεο νπνηνπδήπνηε πιηθνύ πνπ ε πνηόηεηα ή ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξίλνληαη κε ηθαλνπνηεηηθά ή αλεπαξθή γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ όινπ έξγνπ θαη ηελ 

αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ.  
 

Άξζξν 5. Δξγαδόκελνη  
Ο Δξγνιάβνο ζα δηαζέηεη όιν ην εηδηθεπκέλν θαη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξάησζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ. Η πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ζα είλαη αλσηάηνπ επηπέδνπ γηα θάζε είδνο 
εγθαηάζηαζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο θαιύηεξεο ζύγρξνλεο πξαθηηθέο θαη κεζόδνπο. Γεληθά, ν Δξγνιάβνο ζα 

πξνζιάβεη εηδηθεπκέλνπο θαη ηθαλνύο εξγαδόκελνπο θαηάιιεινπο γηα λα αλαιάβνπλ ην θάζε επί κέξνπο έξγν.  

 
Άξζξν 6. Γηαρείξηζε ηωλ πιηθώλ από ηνλ Αλάδνρν  

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ παξαιαβή, απνζπζθεπαζία, δηαβάζκηζε, απνγξαθηθό έιεγρν, ζήκαλζε, 
κεηαθνξά θαη νπνηνδήπνηε άιιν απαξαίηεην ρεηξηζκό γηα όια ηα πιηθά είηε ηα πξνκεζεύεηαη ν ίδηνο είηε 

παξέρνληαη από ηελ Τπεξεζία όπνηε ε παξνρή θαη ζήκαλζε ησλ πιηθώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξνπζία ηνπ 

Αλαδόρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο.  
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη όια ηα πιηθά πνπ εθζάξεζαλ ή θαηαζηξάθεθαλ γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία θαη λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαηαζηήζεη όιεο ηηο θαηεζηξακκέλεο επηθάλεηεο αδαπάλσο γηα 
ηελ Τπεξεζία.  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηε θύιαμε όισλ ησλ πιηθώλ αδαπάλσο γηα ηελ Τπεξεζία. Όπνπ 
απαηηείηαη ε θύιαμε κε πξνζηαζία από ηα θαηξηθά θαηλόκελα, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηζηκέληνπ, ν 

Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηέηνηα θύιαμε όζν είλαη απαξαίηεηε γηα λα δηαηεξεί ηα πιηθά ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

ήηαλ όηαλ θαηαζθεπάζζεθαλ.  
 

Άξζξν 7. πνρξεωηηθή εθαξκνγή ηνπ Θαλνληζκνύ Κειεηώλ - Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο θαη Ρερληθήο 
Ππγγξαθήο πνρξεώζεωλ  

7.1. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ θαη ηηο ζπλαθείο 

ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε.  
 

7.2. Η παξνύζα Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Σ..Τ.) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνύο ζπκβαηηθνύο όξνπο 

ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο όξνπο ησλ ππνινίπσλ ηεπρώλ, ν αλάδνρνο Θα 

εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ.  
 

Άξζξν 8. πνρξεώζεηο δηαγωληδνκέλωλ θαη αλαδόρνπ  
Κάζε δηαγσληδόκελνο κε κόλε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη όηη νη πξναλαθεξζείζεο 

πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη όηη αλαιακβάλεη θάζε 

ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη από ηελ εθαξκνγή ησλ.  
 

Άξζξν 9. Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα άξζξα ηνπ ηηκνιόγηνπ  
Γηα όια ηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ ηζρύνπλ νη Διιεληθέο Πξόηππεο Πξνδηαγξαθέο (ΦΔΚ 2221B/30-7-2012). 

 
Πξέβεδα, 03 Φεβξνπαξίνπ 2021 

                πληάρζεθε 

               Η ζπληάμαζα 
 

 

Διέγ        Διέρζεθε 

Ο     ΟΠξντζηάκελνο Σ..Δ. 
 

Θεσξήζεθε 

Η Γ/ληξηα Γ.Σ.Δ. 

          Διέλε Βαζηιεηάδνπ 

         Αξρ. Μερ/θόο 

    Γεώξγηνο Λνγνζέηεο 

     Πνιηηηθόο Μερ/θόο 

Φηιία Ρέπα  

Πνιηηηθόο Μερ/θόο 
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