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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΦΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΦΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ 

Α.Σ. Κωδικόσ ΝΕΣ φντομθ Περιγραφι Κωδικόσ ΕΣΕΠ 
υμπλθρωματικζσ 

Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ 

ΟΜΑΔΑ 1.  ΦΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1.1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α-2.1 
Αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων 
οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με τςιμζντο εντόσ του 
ορίου των γενικϊν εκςκαφϊν 

02-02-01-00 --- 

1.2 ΝΕΤ ΟΙΚ-20.04.01 
Eκςκαφι κεμελίων και τάφρων χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν 
μζςων 

02-04-00-00 --- 

1.3 ΝΕΤ ΥΔ-2.01 
Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι 
θμιβραχωδϊν και αμμοχαλίκων με τθν μεταφορά ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ 

08-01-01-00 --- 

1.4 Ν1-ΥΔ-2.02ΣΧ. 
Φορτοεκφόρτωςθ υλικϊν Α.Ε.Κ.Κ. με τθν μεταφορά ςε 
ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αυτϊν 

--- Σ.Τ.Ρ. - 01 

1.5 ΝΕΤ ΟΔΟ-Δ-1 Τομι οδοςτρϊματοσ με αςφαλτοκόπτθ --- Σ.Τ.Ρ.-02 

1.6 ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ-2.1 Βάςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 05-03-03-00 --- 

1.7 ΝΕΤ ΟΔΟ-Δ-3 Αςφαλτικι προεπάλειψθ 05-03-11-01 --- 

1.8 ΝΕΤ ΟΔΟ-Δ-4 Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ --- --- 

1.9 ΝΕΤ ΟΔΟ-Δ-6 Αςφαλτικι ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ μεταβλθτοφ πάχουσ  05-03-11-04 --- 

1.10 ΝΕΤ-ΟΔΟ-Δ-8.Α Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ αςτικισ οδοφ 05-03-11-04 --- 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ  
 

1.1 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΕΣΕΠ κλπ  

1.1.1 Το παρόν τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ.) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με 
τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ 
καταςκευζσ του ζργου.  

1.1.2 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με τουσ γενικά παραδεκτοφσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τεχνικισ και 
ςφμφωνα με όςα ειδικότερα αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ.  

1.1.3 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι οι εγκεκριμζνεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα: «Ζγκριςη τετρακοςίων ςαράντα (440) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή ςε όλα τα Δημόςια Ζργα» (ΦΕΚ 2221Β / 30-7-
2012). Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 26 (ΑΘΗΝΑ, 4 - 10 -2012, Αρ. πρωτ. : ΔΙΡΑΔ/οικ/ 356) του ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝ, για τθν αποφυγι ογκωδϊν και δαπανθρϊν τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ, οι ΕΤΕΡ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφι αρχείων PDF, (ιδιαίτερο 
αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΡ) με εμφανζσ υδατογράφθμα τθσ ΓΓΔΕ, με δυνατότθτα μόνον ανάγνωςθσ και εκτφπωςθσ. Με 
τον τρόπο αυτό τα επίςθμα εγκεκριμζνα κείμενα κα είναι προςπελάςιμα από κάκε ενδιαφερόμενο, χωρίσ όμωσ 
δυνατότθτα επζμβαςθσ επί του περιεχομζνου τουσ.  

Επιςθμαίνεται, ότι ςτο ΦΕΚ 2524/Β/2016, δθμοςιεφκθκε θ υπ.αρ. ΔΚΠ/οικ. 1211/01-08-2016 Απόφαςθ του 
Τπουργοφ Τποδομών, Μεταφορών & Δικτφων με κζμα «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα 
(59) Ελλθνικών Σεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)». Θ αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ οφείλεται ςτθν 
ανάγκθ επικαιροποίθςισ τουσ.  

Με ςκοπό τθν αποφυγι προβλθμάτων ςτθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των 
διαδικαςιών επικαιροποίθςθσ, το Τπουργείο Τποδομών, Μεταφορών & Δικτφων, με τθν εγκφκλιο 17 (Ακινα, 7-9-
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2016, Αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322), πρότεινε ςτθ κζςθ τουσ να χρθςιμοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ πενιντα εννζα (59) 
Προςωρινζσ Εκνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΕΣΕΠ). Θ αντιςτοιχία των υπό αναςτολι ΕΣΕΠ με τισ αντίςτοιχεσ 
ΠΕΣΕΠ παρουςιάηεται ςτον πίνακα Α τθσ ωσ άνω εγκυκλίου.  

τθν αρχι του παρόντοσ τεφχοσ επιςυνάπτεται πίνακασ αντιςτοίχιςθσ των ΕΣΕΠ (κατά περίπτωςθ ΠΕΣΕΠ) με τουσ 
αντίςτοιχουσ κωδικοφσ άρκρων του Περιγραφικοφ Σιμολογίου. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αντιςτοιχία, 
ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτo Σιμολόγιo και οι επιςυναπτόμενεσ ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ 
μελζτθσ.  

1.1.4 Οι ΕΤΕΡ παραπζμπουν κατά ςυςτθματικό τρόπο ςτα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα και τα πάςθσ φφςεωσ 
ενςωματοφμενα υλικά ςτισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και ςτισ υποχρεϊςεισ ςιμανςθσ CE που προβλζπονται από τα 
Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 89/106.  

1.1.5 Για τα ενςωματοφμενα υλικά, εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κ.λ.π. ιςχφουν οι απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα ζκδοςθ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων.  

1.1.6 Η ενςωμάτωςθ ςτα ζργα, υλικϊν με ςιμανςθ CE είναι επιβεβλθμζνθ, ανεξαρτιτωσ αν τα άρκρα των 
Συμβατικϊν Τιμολογίων, οι Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και οι λοιπζσ Συμβατικζσ Ρροδιαγραφζσ αναφζρουν 
τοφτο ρθτά ι όχι.  

1.1.7 Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν από τθν 
Κοινοτικι Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, εκπνζουςασ τθν θμζρα 
κατάκεςθσ των προςφορϊν, δι ́ειδικισ επιςτολισ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ:  

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ  

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ ςτθν εναρμόνιςθ του 
αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι 
αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό κίνδυνο. 
 

1.2 ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

1.2.1 Πςον αφορά ςτα εν ιςχφ εκνικά κανονιςτικά κείμενα (Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Ρροδιαγραφζσ κ.λ.π.), 
όςα δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ ι δεν περιλαμβάνονται ςτο κεματολόγιο αυτϊν, 
εξακολουκοφν να ιςχφουν υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά 
Ρρότυπα (hEN) που ζχουν κεςπιςκεί με τισ ςχετικζσ ΚΥΑ.  

1.2.2 Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:  

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - 
μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν 
δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  

β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ 
προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι 
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από 
τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.  

γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του πρϊθν Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και 
Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ.Δ.Ε) κακϋ ο μζροσ αυτζσ δεν 
αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και ςτισ ΕΤΕΡ.  

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards 
Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν τα γερμανικά DIN και τα βρεττανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και οι ASTM και 
AWWA των ΗΡΑ. Εφόςον δεν αναφζρεται χρονολογία εκδόςεωσ αυτϊν, νοείται θ πλζον πρόςφατθ ζκδοςθ τουσ.  
 
1.3 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ: 1.3.1 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο 
Ανάδοχοσ κα κακορίηει με λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι 
αργότερα από τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ.  

1.3.2 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του αναγνωρίηει ότι οι 
προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει 
κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι των.  

 
1.4 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων των παρόντων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των ςχετικϊν και/ι 
αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι 
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αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν 
γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο των Τεχνικϊν προδιαγραφϊν περί του αντικζτου.  
 
 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΤΓΙΘ  

1.5.1 Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνεται 
εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο 
ηφγιςθσ και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:  

1. Το είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσ αντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά κλπ)  
2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου  
3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου  
4. Η κζςθ λιψθσ  
5. Η κζςθ απόκεςθσ  
6. Η ϊρα φόρτωςθσ  
7. Η ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ  
8. Το κακαρό βάροσ, και  

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ  

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του.  

1.5.3 Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του.  

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από αναλυτικι 
επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (π.χ. για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ)  

Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

1.5.5 Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των ςχεδίων 
εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.  
 
2. ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται οι ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπου αυτό επιβάλλεται λόγω του 
αντικειμζνου και με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ ι όπου το αντικείμενο δεν καλφπτεται με εγκεκριμζνθ ΕΤΕΡ, 
ενϊ ςτα κεφάλαια που ακολουκοφν δίνονται οι ςυμπλθρωματικζσ προδιαγραφζσ. 

  

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟ 
ΣΙΣΛΟ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΙΚΘ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΕΠ ΠΟΤ 
ΤΜΠΛΘΡΩΝΕΣΑΙ 
"ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 .Σ.Π.-01 
Φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά προϊόντων εκςκαφϊν 
και κατεδαφίςεων 

--- 

 
.Σ.Π.-02 Τομι οδοςτρϊματοσ με αςφαλτοκόπτθ --- 
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.Σ.Π. - 01 ΦΟΡΣΟΕΚΦΟΡΣΩΘ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΚΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΔΑΦΙΕΩΝ 

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η τεχνικι αυτι προδιαγραφι αναφζρεται ςτθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των άχρθςτων προϊόντων εκςκαφϊν 
και τθν απόκεςι τουσ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ, που κα εγκρικοφν από τθν επιβλζπουςα υπθρεςία, κακϊσ επίςθσ και 
ςτθ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά πλεοναηόντων προϊόντων εκςκαφισ από γειτονικό ζργο με ςκοπό τθν χριςθ 
τουσ για επίχωςθ ορυγμάτων (δάνεια χϊματα). 

2. ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Τα προϊόντα που κα φορτοεκφορτωκοφν και κα μεταφερκοφν, κα προζρχονται από εκςκαφζσ που γίνονται για τθν 
καταςκευι του δικτφου αποχζτευςθσ και τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων. 

Τα άχρθςτα και τα πλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν κα απομακρυνκοφν από το ζργο και κα αποτεκοφν ςε κζςεισ 
που κα υποδειχκοφν από τθν επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

Άχρθςτα προϊόντα για τθν απομάκρυνςθ κεωροφνται: 

 Τα προϊόντα άρςθσ μόνιμων οδοςτρωμάτων και πεηοδρομίων. 

 Τα προϊόντα κατεδαφίςεων (ςκυροδζματα, πζτρεσ, κ.λ.π.). 

 Τα προϊόντα τυχόν βραχωδϊν εκςκαφϊν και άλλων εκςκαφϊν τα οποία κα χαρακτθρίηονται από τθν 
υπθρεςία ωσ ακατάλλθλα για επανεπίχωςθ. 

 Οι επιβλαβείσ οργανικζσ φλεσ που βρίςκονται ςτα προϊόντα θμιβραχωδϊν ι γαιωδϊν εκςκαφϊν. 

Ρλεονάηοντα προϊόντα εκςκαφϊν είναι εκείνα τα οποία δεν κα ξαναχρθςιμοποιθκοφν για επιχϊςεισ επειδι θ 
τάφροσ εκςκαφισ κα καταλθφκεί από τον αγωγό και από τα άλλα προϊόντα επιχϊςεωσ. Επίςθσ, τα εδάφθ που 
προζρχονται από τισ εκςκαφζσ κεμελίων και δεν κα χρθςιμοποιθκοφν για επανεπίχωςθ. Στθν κατθγορία των 
πλεοναηόντων και επομζνωσ προϊόντων που πρζπει να απομακρυνκοφν κατατάςςονται και αυτά που ανεξάρτθτα 
από τθν φφςθ τουσ εμποδίηουν τθν κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων κατά τθν κρίςθ τθσ υπθρεςίασ επιβλζψεωσ και 
κατόπιν γραπτισ εντολισ τθσ. 

Ο καταςκευαςτισ πρζπει να απομακρφνει μζςα ςε 48 ϊρεσ τα προϊόντα εκςκαφισ όλων των οδϊν, πεηοδρομίων, 
λεωφορειακϊν γραμμϊν, άςχετα με τον τρόπο καταςκευισ του οδοςτρϊματοσ ι πεηοδρομίου. H απομάκρυνςθ κα 
γίνεται ςυγχρόνωσ με τθν εκςκαφι. Συνιςτάται να απομακρφνονται αμζςωσ τα προϊόντα άρςθσ αςφαλτικϊν ταπιτων 
και πεηοδρομίων για να μθν αναμιγνφονται με κατάλλθλα υλικά επίχωςθσ. 

Πλα τα προϊόντα εκςκαφισ ςτουσ δρόμουσ κα φορτϊνονται κατευκείαν ςε ανατρεπόμενα αυτοκίνθτα για να 
διευκολφνεται θ κυκλοφορία και να μθ γεμίηουν οι δρόμοι μπάηα και μόνο όταν δε μπορεί να πλθςιάςει αυτοκίνθτο 
ςτο ςκάμμα κα ςυςςωρεφονται ςε ςωροφσ χωρίσ να παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία των οχθμάτων και των πεηϊν. Η 
φόρτωςθ ςτα φορτθγά αυτά κα γίνεται είτε με φορτωτζσ είτε με τα χζρια. Η απομάκρυνςθ των άχρθςτων και 
πλεοναηόντων προϊόντων κα γίνει με φορτθγά. Η απόρριψθ των προϊόντων εκςκαφϊν κα γίνεται ςε κζςεισ που κα 
υποδειχκοφν από τθν υπθρεςία. 

3. ΕΠΙΜΕΣΡΘΘ - ΠΛΘΡΩΜΘ 

Τα απομακρυνόμενα και απορριπτόμενα υλικά εκςκαφϊν επιμετροφνται ςε κυβικά μζτρα πραγματικοφ όγκου 
ορφγματοσ από τον οποίο προζκυψαν δθλ. επιμετρείται ο όγκοσ πριν από τθν εκςκαφι. 

Η πλθρωμι για φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά κα γίνεται με τθν τιμι μονάδασ του αντίςτοιχου άρκρου του 
τιμολογίου (κυβικό μζτρο ι κυβοχιλιόμετρο αντιςτοίχωσ) για βραχϊδθ ι/και γαιϊδθ και θμιβραχϊδθ. Αυτι θ τιμι 
και πλθρωμι αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ του αναδόχου για τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων μθχανθμάτων, 
μεταφορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων εφοδίων, υλικϊν και εργαςίασ κακϊσ και οι τυχόν απαιτοφμενεσ 
διαμορφϊςεισ των υλικϊν εκςκαφισ ςτο χϊρο απόρριψθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ βατότθτα των αυτοκινιτων που 
μεταφζρουν τα προϊόντα. 

Στθν προςφερόμενθ τιμι για μεταφορά περιλαμβάνονται θ δαπάνθ για μεταφορά και απόκεςθ ςτισ κζςεισ που κα 
κακορίηονται από τθν υπθρεςία τθσ επιβλζψεωσ, ενϊ θ δαπάνθ φορτοεκφόρτωςθσ κακϊσ και θ ςταλία του 
αυτοκινιτου περιλαμβάνονται ςτθν τιμι του αντίςτοιχου άρκρου για φορτοεκφόρτωςθ. 

Η δαπάνθ για τισ επιςτροφζσ κενοφ του αυτοκινιτου περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του άρκρου μεταφοράσ προϊόντων 
εκςκαφισ, δθλαδι πλθρϊνεται μόνο το μικοσ τθσ φορτωμζνθσ διαδρομισ. 

Με τθν ίδια τιμι του άρκρου του τιμολογίου μεταφοράσ προϊόντων εκςκαφισ κα πλθρωκεί και θ εργαςία 
προςκόμιςθσ δανείων χωμάτων. Τα δάνεια τότε κα προζρχονται από άλλθ κζςθ εκςκαφισ καταλλιλων χωμάτων και 
θ φορτοεκφόρτωςθ τουσ και θ ςταλία του αυτοκινιτου δεν κα πλθρωκοφν ιδιαίτερα γιατί περιλαμβάνονται ςτθν 
τιμι των άρκρων. Με τισ τιμζσ του τιμολογίου αποηθμιϊνονται θ φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά των προϊόντων 
εκςκαφισ ανεξάρτθτα από τισ δυςκολίεσ λόγω τθσ φφςθσ αυτϊν δθλ. π.χ. λαςπϊδθ ι ιλυϊδθ εδάφθ και κάκε είδουσ. 
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.Σ.Π. - 02 ΣΟΜΘ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ ΜΕ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΘ  

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτον τρόπο τομισ των οδοςτρωμάτων των οδϊν όπου ανοίγονται 
ορφγματα κλπ. για τθν καταςκευι των αγωγϊν κλπ. του δικτφου ςωλθνϊςεων ι ςυναφϊν Τεχνικϊν Ζργων.  
 
2. ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΘ - ΤΛΙΚΑ  

Ρριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει από τθν αρμόδια Υπθρεςία άδεια τομισ του 
οδοςτρϊματοσ. Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ τθσ άδειασ βαρφνουν τον Ανάδοχο.  

Ενδεχόμενθ κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ τθσ άδειασ αυτισ από υπαιτιότθτα των αρμοδίων Υπθρεςιϊν, ζχει ςαν μόνθ 
ςυνζπεια για τον Εργοδότθ τθν ζγκριςθ αντίςτοιχθσ παράταςθσ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου. Άδειεσ τομισ 
κα ηθτοφνται ακόμθ κι όταν πρόκειται για τομι χωμάτινων ι αδιαμόρφωτων οδοςτρωμάτων και γενικά για εκτζλεςθ 
εκςκαφϊν, αν αυτό απαιτείται από τουσ κατόχουσ των χϊρων, όπου κα εκτελεςκοφν οι εργαςίεσ.  

Ρριν γίνει θ τομι, κα χαράηονται τα όριά τθσ ςτο οδόςτρωμα με μθχάνθμα αδιατάρακτθσ κοπισ οδοςτρωμάτων.  

Τα όρια αυτά κόβονται με ειδικό αςφαλτοκόπτθ με τροχό ςε όλο το βάκοσ του αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ. 

Εάν το υπάρχον αςφαλτικό οδόςτρωμα ζχει πάχοσ μεγαλφτερο των 10cm αποηθμιϊνεται ξανά θ κοπι και 
αποςφνκεςθ των υπολοίπων ςτρϊςεων 10cm ι κλάςματοσ αυτϊν. Εάν χρειαςκεί γίνονται και ενδιάμεςεσ τομζσ με 
αεροςυμπιεςτι.  

Η όλθ εργαςία κα γίνει με τζτοιο τρόπο ϊςτε θ γραμμι κοπισ τθσ αςφάλτου να είναι απολφτωσ ευκφγραμμθ.  

Σπαςμζνα κομμάτια οδοςτρϊματοσ κοντά ςτθν ακμι πρζπει να απομακρφνονται με νζα κοπι, με μθχάνθμα κοπισ 
οδοςτρωμάτων. Στθν εργαςία τομισ οδοςτρωμάτων περιλαμβάνονται θ λιψθ μζτρων για τισ απαιτοφμενεσ 
κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ και θ απαςχόλθςθ προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, 
κακϊσ και θ ςυλλογι και απομάκρυνςθ τυχόν πλεοναηόντων υλικϊν και ο κακαριςμόσ του οδοςτρϊματοσ με χριςθ 
μθχανικοφ ςαρϊκρου μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.  
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