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ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

1. Γενικά 
 

Οι παρούςεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΣεΠρο) περιλαμβϊνει τουσ τεχνικούσ ςυμβατικούσ 
όρουσ ςύμφωνα με τουσ οπούουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολούπων 
ςυμβατικών τευχών, ο Ανϊδοχοσ θα εκτελϋςει τισ καταςκευϋσ του ϋργου. 
 
το επόμενο κεφϊλαιο μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενεσ εθνικϋσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ 
(Ε.Σ.Ε.Π.) οι οπούεσ βρύςκουν εφαρμογό ςτο παρόν ϋργο. Οι προδιαγραφϋσ αυτϋσ όπωσ και 
οποιεςδόποτε ϊλλεσ προδιαγραφϋσ αναφερόμενεσ ςτα ϊρθρα του τιμολογύου μελϋτησ 
αποτελούν αναπόςπαςτα τμόματϊ τησ. 
 
Αν ο Διαγωνιζόμενοσ διαπιςτώςει απόκλιςη ςυγκεκριμϋνου όρου των Σε. Προ. από την 
Κοινοτικό Νομοθεςύα οφεύλει να ενημερώςει την Τπηρεςύα εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ 
εκπνϋουςασ την ημϋρα κατϊθεςησ των προςφορών, δια ειδικόσ επιςτολόσ. 
 
την αντύθετη περύπτωςη: 
 α. ςτερεύται του δικαιώματοσ οποιαςδόποτε οικονομικόσ αποζημύωςησ. 
 β. ςτην περύπτωςη που αναδειχθεύ Ανϊδοχοσ υποχρεούται επύ πλϋον να 
ςυμπρϊξει με το ΚτΕ ςτην εναρμόνιςη του αποκλύνοντοσ όρου με την Κοινοτικό Νομοθεςύα 
ϋςτω κι αν τούτο ςυνεπϊγεται οικονομικό του επιβϊρυνςη, επειδό αυτό (αν υπϊρχει) νοεύται 
ότι περιλαμβϊνεται ςτον εύλογο επιχειρηματικό κύνδυνο. 
 

Προδιαγραφέσ και Κανονιςμοί 
Για την εκτϋλεςη του παρόντοσ ϋργου ιςχύουν: 

 Η υπ’αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςη του Αναπληρωτό Τπουργού 
ΑΝ.ΤΠ.ΜΕ.ΔΙ. (ΥΕΚ 2221 Β), «Έγκριςη τετρακοςύων ςαρϊντα (440) Ελληνικών 
Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ) με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα 

 Η Εγκ.26/2012 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) τησ ΓΓΔΕ του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ. 
 Η υπ’αρ. ΔΚΠ/οικ/1211/01-08-2016 (ΥΕΚ 2524 Β /16-8-2016) Απόφαςη Τπουργού 

Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναςτολό τησ υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ 
πενόντα εννϋα (59) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)» 

 Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ 17 - Αριθμ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ:5ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) 
Απόφαςη Τπουργού Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναςτολό τησ 
υποχρεωτικόσ εφαρμογόσ πενόντα εννϋα (59) Ελληνικών Σεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)» με την οπούα προτεύνονται 59 Προςωρινϋσ Εθνικϋσ Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ ((ΠΕΣΕΠ) ςε αντικατϊςταςη των 59 που αναςτϊλθηκαν 

 Με την υπ’ αριθμό Δ22/4193/2019 Τπουργικό Απόφαςη (ΥΕΚ 4607/Β/13-12-2019) 
εγκρύθηκαν εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕ), με υποχρεωτικό 
εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα και Μελϋτεσ. Οι εξόντα οκτώ (68) από τισ 
προαναφερόμενεσ εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ) 
αντικαθιςτούν την 1η ϋκδοςη αντύςτοιχων ΕΣΕΠ που με τισ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23.9.2013/ΥΕΚ 2542/Β’/10.10.2013,  ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7.10.2014/ 
ΥΕΚ 2828/Β’/21.10.2014, ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30.10.2014/ΥΕΚ 3068/Β’/14.11.2014 και 
ΔΚΠ/οικ.1211/01.08.2016/ΥΕΚ 2524/Β’/16.08.2016) υπουργικϋσ αποφϊςεισ 
τϋθηκαν ςε αναςτολό εφαρμογόσ λόγω τησ αναγκαιότητασ αναθεώρηςησ/ 
επικαιροπούηςόσ τουσ. Οι δύο (2) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ) αυτϋσ με α/α 21 και 24 αποτελούν νϋεσ ΕΣΕΠ. 
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υμπληρωματικϊ των παραπϊνω ϋχουν εφαρμογό τα «Ευρωπαώκϊ Πρότυπα» (ΕΣ) που ϋχουν 
εγκριθεύ από την Ευρωπαώκό Επιτροπό Συποπούηςησ (CEN) ό από την Ευρωπαώκό Επιτροπό 
Ηλεκτρονικόσ Συποπούηςησ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαώκϊ Πρότυπα CEN» ό ωσ «Κεύμενα 
εναρμόνιςησ (HD)» ςύμφωνα με τουσ κοινούσ κανόνεσ των οργανιςμών αυτών. 
Επιπλϋον κατϊ ςειρϊν ιςχύοσ θα εφαρμόζονται: 

α. Οι κοινϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ ότοι εκεύνεσ που ϋχουν εκπονηθεύ με διαδικαςύα 
αναγνωριςμϋνη από τα κρϊτη-μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ με ςκοπό την 
εξαςφϊλιςη τησ ενιαύασ εφαρμογόσ ςε όλα τα κρϊτη-μϋλη και ϋχουν δημοςιευθεύ ςτην 
Επύςημη Εφημερύδα των Ευρωπαώκών Κοινοτότων. 

β. Οι «Ευρωπαώκϋσ Σεχνικϋσ Εγκρύςεισ» (ΕΣΕ) που εύναι οι ευνοώκϋσ τεχνικϋσ εκτιμόςεισ 
τησ καταλληλότητασ ενόσ προώόντοσ για χρόςη, με γνώμονα την ικανοπούηςη των 
βαςικών απαιτόςεων για τισ καταςκευϋσ με βϊςη τα εγγενό χαρακτηριςτικϊ του 
προώόντοσ και τουσ τιθϋμενουσ όρουσ εφαρμογόσ και χρόςη του. Σϋτοιεσ (ΕΣΕ) 
χορηγούνται από τον οργανιςμό που εύναι αναγνωριςμϋνοσ για τον ςκοπό αυτό από 
το εκϊςτοτε κρϊτοσ-μϋλοσ. 

γ. Οι Πρότυπεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΠΣΠ) του Ελληνικού Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ 
Φωροταξύασ και Δημοςύων Έργων (Τ.ΠΕ.ΦΩ.ΔΕ) ό του προγενϋςτερου Τπουργεύου 
Δημοςύων Έργων (Τ.Δ.Ε) που αναφϋρονται ςε εργαςύεσ οι οπούεσ θεματικϊ δεν 
περιλαμβϊνονται ςτισ εγκεκριμϋνεσ ΕΣΕΠ υπό την προώπόθεςη ότι δεν ϋρχονται ςε 
αντύθεςη με την Κοινοτικό Νομοθεςύα. 

δ. υμπληρωματικϊ προσ τα παραπϊνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφϋσ ΕΛΟΣ 
(Ελληνικού Οργανιςμού Συποπούηςησ) και ςε ςυμπλόρωςη αυτών οι Προδιαγραφϋσ 
ISO (InternationalStandardsOrganization) και ςε ςυμπλόρωςη αυτών οι ASTM των 
ΗΠΑ. 

ε. Έλεγχοσ τεχνικών προδιαγραφών ςτουσ πλαςτικούσ ςωλόνεσ και ςτα εξαρτόματα 
αυτών για μεταφορϊ πόςιμου νερού, αποχετευτικών λυμϊτων και ενδοδαπϋδια 
θϋρμανςη όπωσ δημοςιεύτηκε ςτο Υ.Ε.Κ. 3346Β/14-12-2012 ύςτερα από την 
απόφαςη του υφυπουργού ανϊπτυξησ, ανταγωνιςτικότητασ, υποδομών, μεταφορών 
και δικτύων.  

ςτ. Απόφαςη με αριθμ. 114233, ΥΕΚ4278Β, 25-11-2019 με θϋμα τροποπούηςη τησ αριθμ. 
οικ. 14097/757/4-12-2012 απόφαςησ του Τφυπουργού Ανϊπτυξησ, 
Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περύ ελϋγχου τεχνικών 
προδιαγραφών ςτουσ πλαςτικούσ ςωλόνεσ και ςτα εξαρτόματα αυτών για μεταφορϊ 
πόςιμου νερού, αποχετευτικών λυμϊτων και ενδοδαπϋδια θϋρμανςη (Β’ 3346). 

 
 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
 

Εφιςτϊται η προςοχό ςτουσ παρακϊτω όρουσ: 
Ο Ανϊδοχοσ θα καθορύζει με λεπτομϋρεια, ςε κϊθε μελϋτη όλεσ τισ εφαρμοςτϋεσ 
προδιαγραφϋσ. Σούτο θα γύνεται όχι αργότερα από την υποβολό τησ ςυναφούσ μελϋτησ. 
Κϊθε διαγωνιζόμενοσ και ςυνεπώσ ο Ανϊδοχοσ με μόνη την υποβολό τησ Προςφορϊσ 
του αναγνωρύζει ότι οι προαναφερθεύςεσ προδιαγραφϋσ εύναι κατϊλληλεσ και επαρκεύσ 
για την εκτϋλεςη του Έργου και ότι αναλαμβϊνει κϊθε υποχρϋωςη, κύνδυνο ό ςυνϋπεια 
που απορρϋει από την εφαρμογό των. 

 

 
ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 
 Όλεσ οι δαπϊνεσ για την εφαρμογό των όρων των παρουςών Σε.Προ. και των ςχετικών 

και/ό αναφερομϋνων κωδύκων / προδιαγραφών / κανονιςμών θα βαρύνουν τον 
Ανϊδοχο αςχϋτωσ αν γύνεται ρητό ςχετικό αναφορϊ τούτου ό όχι. Ο Ανϊδοχοσ δεν θα 
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επιβαρυνθεύ τισ δαπϊνεσ για μύα ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα μόνον αν γύνεται ρητό 
και αδιαμφιςβότητη αναφορϊ ςε ςχετικό ϊρθρο περύ του αντιθϋτου. 

 

 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΤΓΙΗ 

 
Για την παραλαβό υλικών που γύνεται με ζύγιςη, εφόςον ςτο αντικεύμενο τησ 

εργολαβύασ περιλαμβϊνεται εκτϋλεςη τϋτοιων εργαςιών (χυτοςιδηρϊ εύδη, ςιδηρϊ εύδη 
κλπ) ο ανϊδοχοσ θα φροντύζει να εκδύδει τριπλότυπο ζύγιςησ και παραλαβόσ ςτο οπούο 
θα αναγρϊφεται:  
1.Σο εύδοσ του υλικού (προεπαλειμμϋνεσαντιολιςθηρϋσ ψηφύδεσ, χυτοςιδηρϊ υλικϊ κλπ) 
2. Οι διαςτϊςεισ καρότςασ αυτοκινότου 
3. Ο αριθμόσ κυκλοφορύασ του αυτοκινότου 
4. Η θϋςη λόψησ 
5. Η θϋςη απόθεςησ 
6. Η ώρα φόρτωςησ 
7. Η ώρα και η θϋςη εκφόρτωςησ 
8. Σο καθαρό βϊροσ, και 
9. Σο απόβαρο αυτοκινότου κλπ 

 
Σο παραπϊνω τριπλότυπο θα υπογρϊφεται, κατϊ την εκφόρτωςη ςτο ϋργο, από τον ό 
τουσ υπαλλόλουσ τησ Τπηρεςύασ και τον Ανϊδοχο ό τον αντιπρόςωπό του. 
Κϊθε φορτύο αυτοκινότου πρϋπει απαραύτητα να ςυνοδεύεται από το παραπϊνω δελτύο 
ζύγιςόσ του. 
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2. Εθνικέσ Σεχνικέσ Προδιαγραφέσ με εφαρμογή ςτο παρόν έργο 
 
ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων’’ 

ΕΣΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριςθ υλικών από εκςκαφζσ και αξιοποίθςθ αποκεςιοκαλάμων" 

ΕΣΕΠ 02-04-00-00 ‘’Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικών ζργων’’ 

ΕΣΕΠ 15-02-01-01 "Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα", 

ΕΣΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράςπεδα,ρείκρα & τάφροι ομβρίων καταςτρώματοσ οδών επενδεδυμζνεσ με ςκυρόδεμα’’ 

ΕΣΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάςταςθ πλακοςτρώςεων ςτισ κζςεισ διζλευςθσ υπογείων δικτφων" 

ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων'' 

ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρώςεισ οδοςτρωμάτων από αςφνδετα αδρανι υλικά", 

ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Αςφαλτικζσ ςτρώςεισ κλειςτοφ τφπου αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ". 

ΕΣΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" 

ΕΣΕΠ 01-04-00-00 "Καλοφπια καταςκευών από ςκυρόδεμα (τφποι)" 

ΕΣΕΠ 01-01-01-00: “Παραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ”  

ΕΣΕΠ 01-01-02-00: “Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ” 

ΕΣΕΠ 01-01-03-00: “υντιρθςθ ςκυροδζματοσ 

ΕΣΕΠ 01-01-04-00: ”Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

ΕΣΕΠ 01-01-05-00: ”Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

ΕΣΕΠ 01-01-07-00: ”κυροδετιςεισ ογκωδών καταςκευών 

ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων" 

ΕΣΕΠ 03-08-02-00 "ιδθρά κουφώματα". 

ΕΣΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

ΕΣΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίςματα με κονιάματα που παραςκευάηονται επί τόπου". 

ΕΣΕΠ 03-07-02-00 "Επενδφςεισ με κεραμικά πλακίδια, εςωτερικζσ και εξωτερικζσ 

ΕΣΕΠ 03-06-01-01 "τεγανοποίθςθ δωμάτων και ςτεγών με αςφαλτικζσ μεμβράνεσ". 

ΕΣΕΠ 03-10-03-00 "Αντιςκωριακι προςταςία και χρωματιςμόσ ςιδθρών επιφανειών". 

ΕΣΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειών επιχριςμάτων". 

ΕΣΕΠ 08-07-02-01 "Αντιςκωριακι προςταςία ςιδθροκαταςκευών υδραυλικών ζργων". 

ΕΣΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεςθ από ςωλινεσ PVC-U". 

ΕΣΕΠ 08-06-08-01 "Σαινίεσ ςθμάνςεωσ υπογείων δικτφων" 

ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ". 
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ύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΥΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαςη του 

Τπουργού Τποδομών & Μεταφορών με θϋμα: «Έγκριςη εβδομόντα (70) Ελληνικών Σεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΣΕΠ), με υποχρεωτικό εφαρμογό ςε όλα τα Δημόςια Έργα και Μελϋτεσ», 

που εκδόθηκε κατ’ εξουςιοδότηςη τησ παρ. 8, του ϊρθρου 54 τουΝ. 4412/2016, 

εφαρμόζονται οι ακόλουθεσ 70 ΕΣΕΠ. 

Οι εξιντα οκτϊ (68) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

(ΕΤΕΠ) αντικακιςτοφν τθν 1θ ζκδοςθ αντίςτοιχων ΕΤΕΠ που με τισ με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-

10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/ 30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014) και ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 

(ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Υπουργικζσ Αποφάςεισ τζκθκαν ςε αναςτολι εφαρμογισ λόγω τθσ 

αναγκαιότθτασ ανακεϊρθςθσ/επικαιροποίθςισ τουσ. Οι δφο (2) από τισ προαναφερόμενεσ 

εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΤΕΠ) αυτζσ με α/α 21 και 24 αποτελοφν νζεσ 

ΕΤΕΠ. 

Η ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αρχίηει μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) μθνϊν από τθν δθμοςίευςι τθσ ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, δθλαδι από 14-3-2020. Οι εγκεκριμζνεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ 
Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΕΤΕΠ), εφαρμόηονται υποχρεωτικά ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςυμβάςεων δθμοςίων μελετϊν και ζργων (του Βιβλίου 1 και του Βιβλίου 2 του Ν. 4412/2016). 

Από 14-3-2020 παφουν να ιςχφουν οι Προςωρινζσ Εκνικζσ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΕΤΕΠ) τθσ 
εγκυκλίου 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016). 

Στον παρακάτω πίνακα αναφζρονται οι εγκεκριμζνεσ εβδομιντα (70) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ (ΕΤΕΠ)  

  

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ 

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγι και μεταφορά εργοταξιακοφ ςκυροδζματοσ 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλφβδινοι οπλιςμοί ςκυροδζματοσ 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριϊματα 

6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικζσ εκςκαφζσ οδοποιίασ και υδραυλικϊν ζργων 

7 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 

Καταςκευι επιχωμάτων με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαφϊν ι 

δανειοκαλάμων 

8 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικά επιχϊματα 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_B_4607_19.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-03-00-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-02-07-03-00.pdf
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9 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινκουσ 

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 Στεγανοποίθςθ δωμάτων και ςτεγϊν οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονϊςεισ δωμάτων 

12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 Θερμομόνωςθ εξωτερικϊν τοίχων 

13 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 Θερμομονϊςεισ κεραμοςκεπϊν ςτεγϊν 

14 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04 

Συςτιματα μόνωςθσ εξωτερικοφ κελφφουσ κτιρίου με διογκωμζνθ 

πολυςτερίνθ (EPS) και λεπτά οπλιςμζνα ςυνκετικά επιχρίςματα - 

ETICS 

15 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 Επιςτρϊςεισ με φυςικοφσ λίκουσ 

16 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 Επζνδυςθ τοίχων με πλάκεσ μαρμάρου, γρανίτθ και φυςικϊν λίκων 

17 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 Πόρτεσ και παράκυρα αλουμινίου 

18 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 Πόρτεσ και παράκυρα από ςυνκετικά υλικά 

19 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02 Υδραυλικοί Υποδοχείσ Ατόμων με Αναπθρίεσ 

20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00 Εγκατάςταςθ χαλυβδίνων λεβιτων 

21 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-03-00 Εγκαταςτάςεισ χυτοςιδθρϊν λεβιτων 

22 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00 Συλλεκτιριο ςφςτθμα ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ 

23 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00 Αγωγοί κακόδου ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ 

24 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-03-00 Απαγωγοί Κρουςτικϊν Υπερτάςεων 

25 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01 Στεγάνωςθ καταςτρϊματοσ γεφυρϊν από ςκυρόδεμα 

26 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 

Κράςπεδα, ρείκρα και τάφροι ομβρίων καταςτρϊματοσ οδϊν 

επενδεδυμζνεσ με ςκυρόδεμα 

27 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 Πλακοςτρϊςεισ – Λικοςτρϊςεισ πεηοδρομίων και πλατειϊν 

28 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00 Ηχοπετάςματα οδϊν 

29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00 Φράχτεσ ανάςχεςθσ βραχοπτϊςεων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-08-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-03-08-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-04-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-09-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-09-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-50-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-50-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-04-50-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-07-00.pdf
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30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 Στρϊςθ ζδραςθσ οδοςτρϊματοσ από αςφνδετα υλικά 

31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 Στρϊςεισ οδοςτρϊματοσ από αςφνδετα αδρανι υλικά 

32 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04 Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ τφπου 

33 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01 Aντιολιςκθρι ςτρϊςθ αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 

34 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-16-00 

Ανακαταςκευι ςτρϊςεων οδοςτρϊματοσ με βακειά ψυχρι 

ανακφκλωςθ και προςκικθ αφρϊδουσ αςφάλτου (CIR) 

35 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00 Διατάξεισ ςτιριξθσ πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ 

36 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδομι οδοφωτιςμοφ 

37 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιςτοί οδοφωτιςμοφ και φωτιςτικά ςϊματα 

38 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων 

39 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00 

Συρματοκιβϊτια προςταςίασ κοίτθσ, πρανϊν και επιχωμάτων 

(“Serasanetti”) 

40 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00 

Λικορριπζσ επί γεωυφαςμάτων για τθν προςταςία κοίτθσ και 

πρανϊν 

41 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00 Γεωυφάςματα και ςυναφι προϊόντα ςτραγγιςτθρίων 

42 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00 Αποςτραγγίςεισ επιφανειϊν με γεωςφνκετα φφλλα 

43 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02 

Στεγανοποίθςθ υπόγειων καταςκευϊν από ςκυρόδεμα με 

αςφαλτικζσ μεμβράνεσ 

44 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03 

Επίςτρωςθ προςταςίασ/ςτρϊςθ φίλτρου ςυνκετικϊν μεμβρανϊν 

ςτεγανοποίθςθσ με αμμοχαλικϊδεσ διαβακμιςμζνο υλικό 

45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04 

Επζνδυςθ λιμνοδεξαμενϊν και ΧΥΤΑ με μεμβράνεσ πολυαικυλενίου 

(HDPE) 

46 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 Δίκτυα αποχζτευςθσ χωρίσ πίεςθ από ςωλινεσ u-PVC 

47 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ 

48 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-12-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-03-16-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-04-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-01-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-03-06-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-05-01-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-05-03-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-05-03-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-06.pdf
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49 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07 Βαλβίδεσ ειςαγωγισ – εξαγωγισ αζρα διπλισ ενζργειασ 

50 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί 

51 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 

Αποκατάςταςθ πλακοςτρϊςεων ςτισ κζςεισ διζλευςθσ υπογείων 

δικτφων 

52 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 

Αποκατάςταςθ κραςπεδορείκρων ςτισ κζςεισ διζλευςθσ υπογείων 

δικτφων 

53 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05 Βακμίδεσ Φρεατίων 

54 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00 Ηλεκτροκινθτιρεσ αντλιϊν αντλιοςταςίων φδρευςθσ και άρδευςθσ 

55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 Κακιςτικά υπαίκριων χϊρων 

56 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 Δοχεία υποδοχισ απορριμμάτων εξωτερικϊν δθμοςίων χϊρων 

57 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλιςμόσ παιδικισ χαράσ 

58 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεμα δζνδρων 

59 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02 Κλάδεμα κάμνων 

60 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00 Εδαφοπάςςαλοι με ενεμάτωςθ υψθλισ πίεςθσ (jet grouting) 

61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01 Υπόγεια εκςκαφι ςθράγγων με ςυμβατικά μζςα 

62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00 Στεγάνωςθ επζνδυςθσ ςθράγγων με ςυνκετικζσ μεμβράνεσ 

63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00 

Γεωυφάςματα προςταςίασ ι αποςτράγγιςθσ ςτεγανοποιθτικϊν 

μεμβρανϊν επζνδυςθσ ςθράγγων 

64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00 

Διατριματα ςθράγγων για τςιμεντενζςεισ, τοποκζτθςθ αγκυρίων, 

οργάνων κλπ 

65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00 Τςιμεντενζςεισ ςθράγγων 

66 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01 

Σϊματα ςτιριξθσ χωμάτινων και λικόρριπτων φραγμάτων από 

αμμοχάλικα 

67 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02 

Σϊματα ςτιριξθσ χωμάτινων και λικόρριπτων φραγμάτων από 

βραχϊδθ προϊόντα εκςκαφϊν 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-07.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-10.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-08-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-08-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-07-01-05.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-08-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-02-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-06-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-10-06-04-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-11-03-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-02-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-05-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-05-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-12-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-04-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-13-01-04-02.pdf
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68 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03 

Σϊματα ςτιριξθσ χωμάτινων και λικόρριπτων φραγμάτων από μθ 

διαβακμιςμζνα υλικά 

69 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01 

Λικορριπι προςταςίασ ανάντθ πρανοφσ χωμάτινων και λικόρριπτων 

φραγμάτων 

70 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00 Εφαρμογι ενεμάτων ςε υφιςτάμενεσ τοιχοποιίεσ 

 

 

Ορεςτιάδα, Υεβρουάριοσ 2020 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  
               Ο προΰςτάμενοσ Σεχνικήσ  

Τπηρεςίασ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. 

 

 

 
   

Αναςτάςιοσ Μίντζιασ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

Κωνςταντίνοσ Δημόπουλοσ 
Αρχιτέκτων Μηχανικόσ 
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