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ΤΕΥΧΟΣ 10: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Τ.Σ.Υ.) 

1.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις 
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα 
χορηγηθούν από τον Φορέα, καθώς και τις έγγραφες διαταγές του, θα εκτελεσθεί το έργο της 
επικεφαλίδας. 
Όπου στα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε λοιπές τεχνικές 
προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ) καθώς και στις λοιπές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη 
του Έργου. Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, 
Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν 
περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με 
τις σχετικές ΚΥΑ. 
 
2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ 
2.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. 
Επίσης ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν σύμφωνα την 
υπ' αριθμ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (Β ́ 4607) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μετα-φορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ22/οικ.1989/12-3-2020 (ΦΕΚ 1437/Β’/16-4-
20) απόφαση και με την αρ. πρωτ. 102843/19-11-20 (ΦΕΚ 5234/Β’/26.11.2020) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.  
Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ 
αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος 
Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του 
παρόντος. 
 
2.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο μελέτης 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης, στη σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, 
προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών. 
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων στα ως άνω συμβατικά 
τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και 
πληρωμή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης. 
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες - βάσει του Τιμολογίου Μελέτης 
περιλαμβάνονται στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται/ πληρώνονται 
ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
2.3 Υλικά 
2.3.1 Γενικά 
(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων 
καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 
(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 
ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 
(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να 
είναι 
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κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους. 
(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 
Β / 15-06-2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των 
προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται 
για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να 
συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που 
έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE. 
 
2.3.2 Δείγματα 
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 
ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή 
του Αναδόχου. 
 
2.3.3 Προμήθεια 
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης 
θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. 
(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές. 
 
2.4 Εκτέλεση Εργασιών 
(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, 
δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των 
αρμοδίων φορέων. 
(β) 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, των σιδηροδρόμων, 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. 
(γ) 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 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.  
 
2.5 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ETEΠ) 
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, 
σύμφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 
26/ 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων. 
Επίσης ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν σύμφωνα την 
υπ' αριθμ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (Β ́ 4607) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
Μετα-φορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ22/οικ.1989/12-3-2020 (ΦΕΚ 1437/Β’/16-4-
20) απόφαση και με την αρ. πρωτ. 102843/19-11-20 (ΦΕΚ 5234/Β’/26.11.2020) απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.  
 
Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
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ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ 

ΑΤ1 ΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γ-η 08-01-03-01 

ΑΤ2 ΥΔΡ 3.11.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος 
βραχώδες 

08-01-03-01 

ΑΤ3 ΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων 08-01-03-02 

ΑΤ4 ΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις με θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου  

08-01-03-02 

ΑΤ5 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση γ-η προϊόντων 
εκσκαφής  

-- 

ΑΤ6 ΥΔΡ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών 
προϊόντων εκσκαφής 

-- 

ΑΤ7 ΥΔΡ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής   02-05-00-00 

ΑΤ8 ΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων 

08-01-03-02 

ΑΤ9 ΥΔΡ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα -- 

ΑΤ10 ΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις με μεταλλικά 
πετάσματα 

-- 

ΑΤ11 ΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών  08-01-03-01 

ΑΤ12 ΟΔΟ Δ-1 Τομή με ασφαλτοκόφτη  -- 

ΑΤ13 ΥΔΡ – 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών 05-03-11-04 

ΑΤ14 ΥΔΡ – 

6.01.01.02 

Λειτουργία αντλητικών 
συγκροτημάτων 

08-10-01-00 
08-10-02-00 

 

ΑΤ15 ΥΔΡ – 16.02 Αντιστήριξη στύλου εναερίων 
δικτύων 

-- 

ΑΤ16 ΥΔΡ – 16.14.01 Προκατασκευασμένα φρεάτια ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 

ΑΤ17 ΥΔΡ – 9.42.08 Προκατασκευασμένα φρεάτια 
πολυαιθυλενίου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 

ΑΤ18 ΥΔΡ – 9.42.16 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 

ΑΤ19 ΥΔΡ – 9.10.03 Σκυρόδεμα C12/15 01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

ΑΤ20 ΥΔΡ -9.26 Οπλισμοί υδραυλικών έργων 01-02-01-00 

ΑΤ21 ΥΔΡ-11.01.02  Καλύμματα φρεατίων  ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

ΑΤ22 ΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από PVC 08-06-02-02 

ΑΤ23 ΥΔΡ 12.14.01.11 Αγωγοί πολυαιθυλενίου ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

AT24 N.T.1 Συνδέσεις οικιών με το δίκτυο 08-06-02-02 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
30/07/2021 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ /ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
30/07/2021 
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Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  
Δήμου Καρύστου  
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας  
Δήμου Καρύστου 
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