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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). 

 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

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 ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

 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 επιβαρυνθεύ τισ δαπϊνεσ για μύα 
ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα μόνον αν γύνεται ρητό και αδιαμφιςβότητη αναφορϊ ςε ςχετικό ϊρθρο 
περύ του αντιθϋτου. 
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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 ‘’Εκςκαφέσ ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’ 

ΕΣΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριςη υλικών από εκςκαφέσ και αξιοποίηςη αποθεςιοθαλάμων" 

ΕΣΕΠ 02-04-00-00 ‘’Εκςκαφέσ θεμελίων τεχνικών έργων’’ 

ΕΣΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέςεισ ςτοιχείων οπλιςμένου ςκυροδέματοσ με μηχανικά μέςα", 

ΕΣΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράςπεδα,ρείθρα & τάφροι ομβρίων καταςτρώματοσ οδών 

επενδεδυμένεσ με ςκυρόδεμα’’ 

ΕΣΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάςταςη πλακοςτρώςεων ςτισ θέςεισ διέλευςησ υπογείων 

δικτύων" 

ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςη ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρώςεισ οδοςτρωμάτων από αςύνδετα αδρανή υλικά", 

ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Αςφαλτικέσ ςτρώςεισ κλειςτού τύπου αςφαλτικού ςκυροδέματοσ". 

ΕΣΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" 

ΕΣΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια καταςκευών από ςκυρόδεμα (τύποι)" 

ΕΣΕΠ 01-01-01-00: “Παραγωγή και μεταφορά ςκυροδέματοσ”  

ΕΣΕΠ 01-01-02-00: “Διάςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδέματοσ” 

ΕΣΕΠ 01-01-03-00: “υντήρηςη ςκυροδέματοσ 

ΕΣΕΠ 01-01-04-00: ”Εργοταξιακά ςυγκροτήματα παραγωγήσ ςκυροδέματοσ 

ΕΣΕΠ 01-01-05-00: ”Δονητική ςυμπύκνωςη ςκυροδέματοσ 

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

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

ΕΣΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεςη από ςωλήνεσ PVC-U". 

ΕΣΕΠ 08-06-08-01 "Σαινίεσ ςημάνςεωσ υπογείων δικτύων" 

ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδεσ χυτοςιδηρέσ ςυρταρωτέσ". 

 
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 εξόντα οκτώ (68) από τισ προαναφερόμενεσ εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 
(ΕΣΕΠ) αντικαθιςτούν την 1η ϋκδοςη αντύςτοιχων ΕΣΕΠ που με τισ με αρ. πρωτ. 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) Τπουργικϋσ 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. 

Η ιςχύσ τησ απόφαςησ αρχύζει μετϊ την παρϋλευςη τριών (3) μηνών από την δημοςύευςό τησ ςτην 
Εφημερύδα τησ Κυβϋρνηςησ, δηλαδό από 14-3-2020. Οι εγκεκριμϋνεσ εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ), εφαρμόζονται υποχρεωτικϊ ςτισ διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων 
δημοςύων μελετών και ϋργων (του Βιβλύου 1 και του Βιβλύου 2 του Ν. 4412/2016). 

Από 14-3-2020 παύουν να ιςχύουν οι Προςωρινϋσ Εθνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΠΕΣΕΠ) τησ 
εγκυκλύου 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016). 

τον παρακϊτω πύνακα αναφϋρονται οι εγκεκριμϋνεσ εβδομόντα (70) Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ)  

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_B_4607_19.pdf
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Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ 

1 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγό και μεταφορϊ εργοταξιακού ςκυροδϋματοσ 

2 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00 υντόρηςη ςκυροδϋματοσ 

3 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακϊ ςυγκροτόματα παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ 

4 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00 Φαλύβδινοι οπλιςμού ςκυροδϋματοσ 

5 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώματα 

6 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 Γενικϋσ εκςκαφϋσ οδοποιύασ και υδραυλικών ϋργων 

7 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00 

Καταςκευό επιχωμϊτων με κατϊλληλα προώόντα εκςκαφών ό 
δανειοθαλϊμων 

8 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-03-00 Μεταβατικϊ επιχώματα 

9 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00 Σούχοι από οπτόπλινθουσ 

10 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-01 τεγανοπούηςη δωμϊτων και ςτεγών οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ 

11 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώςεισ δωμϊτων 

12 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-02 Θερμομόνωςη εξωτερικών τούχων 

13 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-03 Θερμομονώςεισ κεραμοςκεπών ςτεγών 

14 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-04 

υςτόματα μόνωςησ εξωτερικού κελύφουσ κτιρύου με 
διογκωμϋνη πολυςτερύνη (EPS) και λεπτϊ οπλιςμϋνα ςυνθετικϊ 
επιχρύςματα - ETICS 

15 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-03-00 Επιςτρώςεισ με φυςικούσ λύθουσ 

16 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-07-04-00 

Επϋνδυςη τούχων με πλϊκεσ μαρμϊρου, γρανύτη και φυςικών 
λύθων 

17 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-03-00 Πόρτεσ και παρϊθυρα αλουμινύου 

18 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-08-04-00 Πόρτεσ και παρϊθυρα από ςυνθετικϊ υλικϊ 

19 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-03-02 Τδραυλικού Τποδοχεύσ Ατόμων με Αναπηρύεσ 

20 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-09-02-00 Εγκατϊςταςη χαλυβδύνων λεβότων 

21 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-09-03-00 Εγκαταςτϊςεισ χυτοςιδηρών λεβότων 

22 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-01-00 υλλεκτόριο ςύςτημα ςυςτημϊτων αντικεραυνικόσ προςταςύασ 

23 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-02-00 Αγωγού καθόδου ςυςτημϊτων αντικεραυνικόσ προςταςύασ 

24 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-04-50-03-00 Απαγωγού Κρουςτικών Τπερτϊςεων 

25 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-01-07-01 τεγϊνωςη καταςτρώματοσ γεφυρών από ςκυρόδεμα 

26 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-01-00 

Κρϊςπεδα, ρεύθρα και τϊφροι ομβρύων καταςτρώματοσ οδών 
επενδεδυμϋνεσ με ςκυρόδεμα 

27 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-02-00 Πλακοςτρώςεισ – Λιθοςτρώςεισ πεζοδρομύων και πλατειών 

28 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-04-00 Ηχοπετϊςματα οδών 

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
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
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29 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-07-00 Υρϊχτεσ ανϊςχεςησ βραχοπτώςεων 

30 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-01-00 τρώςη ϋδραςησ οδοςτρώματοσ από αςύνδετα υλικϊ 

31 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00 τρώςεισ οδοςτρώματοσ από αςύνδετα αδρανό υλικϊ 

32 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04 Αςφαλτικϋσ ςτρώςεισ κλειςτού τύπου 

33 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-12-01 Aντιολιςθηρό ςτρώςη αςφαλτικού ςκυροδϋματοσ 

34 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-16-00 

Ανακαταςκευό ςτρώςεων οδοςτρώματοσ με βαθειϊ ψυχρό 
ανακύκλωςη και προςθόκη αφρώδουσ αςφϊλτου (CIR) 

35 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-07-00 Διατϊξεισ ςτόριξησ πινακύδων κατακόρυφησ ςόμανςησ 

36 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τποδομό οδοφωτιςμού 

37 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-02-00 Ιςτού οδοφωτιςμού και φωτιςτικϊ ςώματα 

38 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων 

39 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-02-01-00 

υρματοκιβώτια προςταςύασ κούτησ, πρανών και επιχωμϊτων 
(“Serasanetti”) 

40 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-02-02-00 

Λιθορριπϋσ επύ γεωυφαςμϊτων για την προςταςύα κούτησ και 
πρανών 

41 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-03-03-00 Γεωυφϊςματα και ςυναφό προώόντα ςτραγγιςτηρύων 

42 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-03-06-00 Αποςτραγγύςεισ επιφανειών με γεωςύνθετα φύλλα 

43 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-01-02 

τεγανοπούηςη υπόγειων καταςκευών από ςκυρόδεμα με 
αςφαλτικϋσ μεμβρϊνεσ 

44 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-03-03 

Επύςτρωςη προςταςύασ/ςτρώςη φύλτρου ςυνθετικών 
μεμβρανών ςτεγανοπούηςησ με αμμοχαλικώδεσ διαβαθμιςμϋνο 
υλικό 

45 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-05-03-04 

Επϋνδυςη λιμνοδεξαμενών και ΦΤΣΑ με μεμβρϊνεσ 
πολυαιθυλενύου (HDPE) 

46 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-02 Δύκτυα αποχϋτευςησ χωρύσ πύεςη από ςωλόνεσ u-PVC 

47 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-02 Δικλεύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ 

48 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-06 Αντιπληγματικϋσ βαλβύδεσ 

49 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-07 Βαλβύδεσ ειςαγωγόσ – εξαγωγόσ αϋρα διπλόσ ενϋργειασ 

50 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-07-10 Αρδευτικού κρουνού 

51 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-03 

Αποκατϊςταςη πλακοςτρώςεων ςτισ θϋςεισ διϋλευςησ 
υπογεύων δικτύων 

52 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-04 

Αποκατϊςταςη κραςπεδορεύθρων ςτισ θϋςεισ διϋλευςησ 
υπογεύων δικτύων 

53 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-01-05 Βαθμύδεσ Υρεατύων 

54 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-08-02-00 

Ηλεκτροκινητόρεσ αντλιών αντλιοςταςύων ύδρευςησ και 
ϊρδευςησ 

55 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-01 Καθιςτικϊ υπαύθριων χώρων 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-05-02-07-00.pdf
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
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
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56 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-02 Δοχεύα υποδοχόσ απορριμμϊτων εξωτερικών δημοςύων χώρων 

57 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλιςμόσ παιδικόσ χαρϊσ 

58 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-01 Κλϊδεμα δϋνδρων 

59 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-02 Κλϊδεμα θϊμνων 

60 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-11-03-04-00 Εδαφοπϊςςαλοι με ενεμϊτωςη υψηλόσ πύεςησ (jet grouting) 

61 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-02-01-01 Τπόγεια εκςκαφό ςηρϊγγων με ςυμβατικϊ μϋςα 

62 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-05-01-00 τεγϊνωςη επϋνδυςησ ςηρϊγγων με ςυνθετικϋσ μεμβρϊνεσ 

63 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-05-02-00 

Γεωυφϊςματα προςταςύασ ό αποςτρϊγγιςησ ςτεγανοποιητικών 
μεμβρανών επϋνδυςησ ςηρϊγγων 

64 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-07-01-00 

Διατρόματα ςηρϊγγων για τςιμεντενϋςεισ, τοποθϋτηςη 
αγκυρύων, οργϊνων κλπ 

65 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-12-07-02-00 Σςιμεντενϋςεισ ςηρϊγγων 

66 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-04-01 

ώματα ςτόριξησ χωμϊτινων και λιθόρριπτων φραγμϊτων από 
αμμοχϊλικα 

67 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-04-02 

ώματα ςτόριξησ χωμϊτινων και λιθόρριπτων φραγμϊτων από 
βραχώδη προώόντα εκςκαφών 

68 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-04-03 

ώματα ςτόριξησ χωμϊτινων και λιθόρριπτων φραγμϊτων από 
μη διαβαθμιςμϋνα υλικϊ 

69 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-13-01-05-01 

Λιθορριπό προςταςύασ ανϊντη πρανούσ χωμϊτινων και 
λιθόρριπτων φραγμϊτων 

70 ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-14-02-04-00 Εφαρμογό ενεμϊτων ςε υφιςτϊμενεσ τοιχοποιύεσ 

 
 

Ορεςτιάδα, 01-04-2020 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  
           Ο προΰςτάμενοσ Σεχνικήσ  

Τπηρεςίασ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. 

 

 

 
   

Αναςτάςιοσ Μίντζιασ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ 

   Κωνςταντίνοσ Δημόπουλοσ 
  Αρχιτέκτων Μηχανικόσ 
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