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TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η παρούσα ΤΣΥ ισχύει:

1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για τα εδάφια εκείνα που δεν καλύπτονται από αντίστοιχες Ελληνικές

Τεχνικές Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  που  έχουν  εγκριθεί  με  την αρ.  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του

Αναπληρωτή Υπουργού  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2221

Β/30-7-2012).

2. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του

Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των

συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ).

3. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/154/11-12-2014) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του

Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των

συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ).

4. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

με τη οποία συνιστάται με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι

την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης πενήντα εννέα ΕΤΕΠ, η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια

Έργα των αντίστοιχων Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ). 

5. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1717/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων

Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ

αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου.

6.  Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Υπουργού

Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

(ΕΤΕΠ),  με  υποχρεωτική  εφαρμογή  σε  όλα  τα  Δημόσια  Έργα  και  Μελέτες»,  που  εκδόθηκε  κατ’

εξουσιοδότηση της παρ. 8, του άρθρου 54 τουΝ. 4412/2016, εφαρμόζονται οι ακόλουθες 70 ΕΤΕΠ.

7. Οι  εξήντα  οκτώ (68)  από τις  προαναφερόμενες  εβδομήντα (70)  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές

(ΕΤΕΠ) αντικαθιστούν την 1η έκδοση 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) Υπουργικές

Αποφάσεις  τέθηκαν  σε  αναστολή  εφαρμογής  λόγω  της  αναγκαιότητας

αναθεώρησης/επικαιροποίησής τους. Οι δύο (2) από τις προαναφερόμενες εβδομήντα (70) Ελληνικές

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) αυτές με α/α 21 και 24 αποτελούν νέες ΕΤΕΠ.

8. Επίσης  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  ότι  για  τη  παρούσα  εργολαβία  ισχύει  υποχρεωτικά  ο  Νέος

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016) ΦΕΚ 1561 Β΄/2016.
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Την παρούσα Τ.Σ.Υ συνοδεύουν τα ακόλουθα Παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΤΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΚΕ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

 Άρθρο 1 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ Τ.Σ.Υ.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κύριου του Έργου για τον σχεδιασμό του Έργου και  τις συναφείς

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη.

Η  παρούσα  Τεχνική  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  (Τ.Σ.Υ.)  περιλαμβάνει  τους  τεχνικούς  συμβατικούς

όρους σύμφωνα με  τους οποίους,  και  σε  συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών,  ο

Ανάδοχος θα εκτελέσει τις Κατασκευές του Έργου.

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  στην  Τ.Σ.Υ.  περιλαμβάνονται  οι  ελάχιστες  απαιτήσεις  από  τεχνικής

πλευράς κατά την εκτέλεση των εργασιών τις οποίες οφείλει να τηρήσει απαρέγκλιτα ο Ανάδοχος, χωρίς καμία

μεταβολή των συμβατικών τιμών του Τιμολογίου του Έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα

κατισχύοντα της Τ.Σ.Υ. Τεύχη Δημοπράτησης δηλαδή:

 Της Διακήρυξης 

 Της Ε.Σ.Υ.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι ανεξάρτητα των αναγραφομένων στην Τ.Σ.Υ.:

 Η έννοια της «Υπηρεσίας» αφορά στην επίβλεψη της Υπηρεσίας, τους τυχόν Συμβούλους καθώς και

τους τυχόν Συμβούλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   

 Όλοι οι ποιοτικοί έλεγχοι (των τύπων Β, Γ, Δ και Ε) κατά την περίοδο κατασκευής του έργου βαρύνουν

τον Ανάδοχο περιλαμβανόμενοι ανηγμένα στις τιμές μονάδος του Τιμολογίου της προσφοράς του και

χωρίς κανένα περιορισμό σε ότι αφορά τον αριθμό και την έκτασή τους.  

 Η επιμέτρηση και η πληρωμή των εργασιών θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τιμολόγιο και στην

ΕΣΥ τα οποία υπερισχύουν της παρούσας ΤΣΥ.

Αν  Διαγωνιζόμενος  διαπιστώσει  απόκλιση  συγκεκριμένου  όρου  της  Τ.Σ.Υ.  από  την  Κοινοτική

Νομοθεσία οφείλει  να ενημερώσει  την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα

κατάθεσης των Προσφορών, δι' ειδικής επιστολής.

Στην αντίθετη περίπτωση:
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α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης,

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον ΚτΕ στην

εναρμόνιση  του  αποκλίνοντος  όρου  με  την  Κοινοτική  Νομοθεσία  έστω  κι  αν  τούτο  συνεπάγεται

οικονομική  του  επιβάρυνση,  επειδή  αυτή  (αν  υπάρχει)  νοείται  ότι  περιλαμβάνεται  στον  εύλογο

επιχειρηματικό κίνδυνο.

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η παρούσα ΤΣΥ έχει προκύψει:

1. Σύμφωνα  με  την  Εγκύκλιο  26  (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012)  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για τα εδάφια εκείνα που δεν καλύπτονται από

αντίστοιχες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  που έχουν εγκριθεί με την αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-

7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών

και Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012).

2. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 22 (ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του

Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα των

συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ).

3.  Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΔΙΠΑΔ/οικ/154/11-12-2014) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων

του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προτείνεται η εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα

των συνημμένων στην Εγκύκλιο Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών(ΠΕΤΕΠ).

4. Σύμφωνα  με  την  Εγκύκλιο  17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016  του  Υπουργείου  Υποδομών,  Μεταφορών  και

Δικτύων, με τη οποία συνιστάται με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων

Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης πενήντα εννέα ΕΤΕΠ, η εφαρμογή

σε όλα τα Δημόσια Έργα των αντίστοιχων Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ). 

Ως εκ τούτου, η παρούσα ΤΣΥ ουσιαστικά αποτελείται από τα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 6

που  περιλαμβάνουν  τις  προδιαγραφές  και  τις  απαιτήσεις,  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  εφαρμοστούν  για  την

υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου .

Σύμφωνα  με  την  Εγκύκλιο  26  οι  ΕΤΕΠ του  Πίνακα  ΕΤΕΠ προς  Εφαρμογή  δεν  παρατίθενται

εκτυπωμένες (προς αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης), καθόσον διατίθενται στην

ιστοσελίδα  της  ΓΓΔΕ  (www.ggde.gr)  υπό  μορφή  αρχείων  pdf  (ιδιαίτερο  αρχείο  ανά  τίτλο  ΕΤΕΠ),  με

υδατογράφημα  της  ΓΓΔΕ,  ώστε  να  παρέχεται  η  δυνατότητα  μόνον  ανάγνωσης  και  εκτύπωσης  (και  όχι

επέμβασης  στο  περιεχόμενο).Ομοίως  δεν  παρατίθενται  εκτυπωμένες  και  οι  ΠΕΤΕΠ  που  θα

χρησιμοποιηθούν για το παρόν έργο.
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Για οποιοδήποτε  υλικό,  κατασκευή,  ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/  μεθόδους/  δοκιμές κλπ) που

δεν  καλύπτονται  από  τις  παρούσες  προδιαγραφές,  δηλαδή  τα  άρθρα  της  παρούσας  Τ.Σ.Υ.  θα

εφαρμόζονται :

τα "Ευρωπαϊκά Πρότυπα" (Ε.Τ.) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), ή

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής  Τυποποίησης (CENELEC) ως "Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN"

ή ως "Κείμενα εναρμόνισης (HD)" σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-

μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β. Οι "Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις" (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας

ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με

βάση  τα  εγγενή  χαρακτηριστικά  του  προϊόντος  και  τους  τιθέμενους  όρους  εφαρμογής  και  χρήσης  του.

Τέτοιες  (ΕΤΕ)  χορηγούνται  από τον  οργανισμό που είναι  αναγνωρισμένος  για  τον  σκοπό αυτόν  από  το

εκάστοτε κράτος-μέλος.

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων  (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),  ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων  (Υ.Δ.Ε.),  καθ' ο

μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού

Τυποποίησης)  και  σε  συμπλήρωση  αυτών  οι  Προδιαγραφές  του  I.S.O.  (International  Standards

Organization) και  UIC (Union International des Chemins de Fer) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των

ΗΠΑ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κάθε Διαγωνιζόμενος και  συνεπώς και  ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του

αναγνωρίζει  ότι  οι  προαναφερθείσες  προδιαγραφές  είναι  κατάλληλες  και  επαρκείς  για  την  εκτέλεση  του

Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των.

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλες  οι  δαπάνες  για  την  εφαρμογή  των  όρων  της  παρούσας  Τ.Σ.Υ.  και  των  σχετικών  και/ή

αναφερομένων κωδίκων/ προδιαγραφών/ κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή

σχετική αναφορά τούτου ή όχι. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ
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Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί την περίσσεια υλικών εκσκαφών, καθώς

και τα απόβλητα κατασκευής ή κατεδάφισης ή αποξήλωσης που θα προέλθουν από το έργο, και να καταθέσει

υπεύθυνη δήλωση για συνεργασία με εγκεκριμένο Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Συγγραφή

Υποχρεώσεων  ισχύουν  και  για  τα  υλικά  που  προέρχονται  από  εναλλακτική  διαχείριση-επεξεργασία  και

επαναχρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου.

 Άρθρο 2 : ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που

αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. Δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών,

μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις

παρασκευής  σκυροδέματος  ή  ασφαλτομίγματος,  συγκέντρωσης  ορυκτελαίων,  σπαστηροτριβεία,

εγκαταστάσεις κοσκίνησης, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, κλπ.). αποτελούν συνοδά έργα του

κυρίως  έργου  και  η  περιβαλλοντική  τους  αδειοδότηση  γίνεται  από  την  αρμόδια  για  την  περιβαλλοντική

αδειοδότηση υπηρεσία.

Για την ίδρυση και λειτουργία των συνοδών έργων ισχύει η ακόλουθη νομοθεσία:

 N.  4014/ΦΕΚ  209A/21-09-2011  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων,  ρύθμιση

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και  άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Περιβάλλοντος,»

 ΥΑ Αρ.ΔΙΠΑ /οικ  37674/ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016 «Τροποποίηση και  κωδικοποίηση της ΥΑ 1958/2012-

Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα

με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α /2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

 Λατομεία: Ν. 4512/2018 Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις

 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ): ΥΑ2223 / ΦΕΚ 122714/06/11

 Άρθρο 3 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ  

Για  την  παραλαβή  υλικών  που  γίνεται  με  ζύγιση,  εφόσον  στο  αντικείμενο  της  εργολαβίας

περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ.), ο ανάδοχος θα φροντίζει

να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται :

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ.).

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου
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3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

4. Η θέση λήψης

5. Η θέση απόθεσης

6. Η ώρα φόρτωσης

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης

8. Το καθαρό βάρος, και

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ.

Το  παραπάνω  τριπλότυπο  θα  υπογράφεται  από  τον,  ή  τους  αρμόδιους  υπαλλήλους  της

Υπηρεσίας που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

Εν συνεχεία το παραπάνω δελτίο ζύγισης θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους

υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής

του.

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευθούν στη συνέχεια

από  αναλυτική  επιμέτρηση  και  σχέδια  τοποθέτησης  του  υλικού  (π.χ.  για  χυτοσιδηρά  είδη  οι  θέσεις

τοποθέτησης αυτών, κλπ.).

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και

των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής  του υλικού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                          
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ            

Μωραΐτη  Κωνσταντίνα
Τοπογράφος Μηχανικός 
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