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ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD/LEADER) ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-
2020, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΣΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑ ΣΗ ΟΣΔ ¨ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 
ΠΕΛΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Α.Ε. ΟΣΑ. 

   

 

 

 

 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ 

 
 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιγράφονται ς’ αυτό το τεφχοσ αφοροφν ςτο ζργο: ΑΦΑΝΣΟΣΡΩΗ 
ΑΓΡΟΣΙΜΗ ΟΔΟΤ ΑΟΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΤ ΔΗΞΟΤ ΑΝΞΩΠΙΑ .                                                                                  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταςκευάςει ι να εκτελζςει κάποια εργαςία, είτε αυτι αναφζρεται ςτο 
τεφχοσ των προδιαγραφϊν είτε όχι, με βάςθ τισ λοιπζσ γνωςτζσ προδιαγραφζσ και με όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ 
τεχνικισ και τθσ επιςτιμθσ. Αν υπάρχουν αςάφειεσ ςτισ επιμζρουσ προδιαγραφζσ ο Εργολάβοσ κα 
ςυνεννοθκεί με τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ, που με εντολι τθσ κα ρωτιςει το Ξελετθτι για επιπλζον 
διευκρινιςεισ. 

Για όςεσ εργαςίεσ δε δίνονται ειδικζσ προδιαγραφζσ ςτο τεφχοσ αυτό, ιςχφουν όςα αναγράφονται ςτισ ΕΣΕΠ, 
ςτο τιμολόγιο, ςτθν τεχνικι περιγραφι του τεφχουσ τθσ ζκκεςθσ, ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και ςε άλλεσ 
γνωςτζσ προδιαγραφζσ των Δθμοςίων Τπθρεςιϊν. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.1. ΑΟΣΙΜΕΙΞΕΟΟ ΣΩΟ ΣΕΧΟΙΜΩΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΟ 
Αντικείμενο αυτϊν των Προδιαγραφϊν είναι ο κακοριςμόσ, ςε ςυνδυαςμό με τα ςυμβατικά ςχζδια, τα τεφχθ 
τθσ εγκεκριμζνθσ Ξελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου, του τρόπου εκτζλεςθσ των 
απαιτοφμενων εργαςιϊν για τθν καταςκευι του ζργου ΑΦΑΝΣΟΣΡΩΗ ΑΓΡΟΣΙΜΗ ΟΔΟΤ ΑΟΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΤ 
ΔΗΞΟΤ ΑΝΞΩΠΙΑ τα οποία δεν περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΣΕΠ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει αυτζσ τισ εργαςίεσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν εφαρμόηοντασ ςε κάκε περίπτωςθ τθν πλζον ςφγχρονθ τεχνικι. 
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2.2. ΙΧΤΟΤΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ 
Όλεσ οι εργαςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο παρόν ζργο κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τισ παροφςεσ Σεχνικζσ 
Προδιαγραφζσ και με τισ Προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςυμπλθρωματικά ςτο παρόν τεφχοσ. 

 
υμπλθρωματικά ιςχφουν οι παρακάτω Πρότυπεσ Προδιαγραφζσ και Μανονιςμοί: 
- Οι Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

- Οι Ελλθνικοί Μανονιςμοί και Πρότυπα (ΕΝΟΣ, κ.λπ.). 
- Οι εγκεκριμζνεσ Πρότυπεσ Προδιαγραφζσ χωρϊν τθσ Ε.Ε. (DΙΟ, ΒS, ΑFΟΟR, κ.λ.π.). 

- Οι Αμερικανικζσ Πρότυπεσ Προδιαγραφζσ ΑSΣΞ, ΑW.W.LO0OΑ και Α.Ρ.Ι. 
 

2.3. ΑΤΞΦΩΟΙΑ ΠΡΟ ΣΙ ΣΕΧΟΙΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

τισ περιπτϊςεισ αςυμφωνίασ προσ τισ απαιτιςεισ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν κα ςυντάςςεται "Βεβαίωςθ 
αςυμφωνίασ" ςτθν οποία κα αναφζρονται τα ακόλουκα: 

α. Ημερομθνία και τμιμα του ζργου ςτο οποίο παρουςιάςτθκε θ αςυμφωνία 
β. Περιγραφι του είδουσ τθσ αςυμφωνίασ-κακοτεχνίασ με ςυνθμμζνεσ τισ εκκζςεισ ελζγχου και το 
αποτζλεςμα των δοκιμϊν 

γ. τα προτεινόμενα μζτρα αποκατάςταςθσ 

 

Η βεβαίωςθ κα κοινοποιείται αμζςωσ ςτον Ανάδοχο και κα ςυμπλθρϊνεται ςτθ ςυνζχεια με τθν θμερομθνία 
και τθν περιγραφι τθσ αποκατάςταςθσ. Όλεσ οι βεβαιϊςεισ αςυμφωνίασ κα περιλαμβάνονται ςτισ 
εβδομαδιαίεσ εκκζςεισ ελζγχου ποιότθτασ. 

 
 

3. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 
3.1. Κδρυςθ Εργοταξίου 

Ο Ανάδοχοσ κα προβεί εγκαίρωσ ςτθν ίδρυςθ εργοταξίου καταςκευισ, πλιρωσ εφοδιαςμζνου και 
εξοπλιςμζνου με τισ αναγκαίεσ εγκαταςτάςεισ, ςυνεργεία, αποκικεσ, προςωρινά οικιματα κλπ. Θα 
εξαςφαλίςει τθν απαιτοφμενθ θλεκτρικι ενζργεια ι κα χρθςιμοποιιςει κατάλλθλεσ γεννιτριεσ παραγωγισ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κα εγκαταςτιςει τθλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο φδρευςθσ για τθν άρτια και πλιρθ 
λειτουργία του εργοταξίου. 

Θα προςκομίςει τον απαιτοφμενο για τθν εκτζλεςθ του ζργου κφριο και βοθκθτικό εξοπλιςμό, κα διανοίξει 
προςωρινζσ οδοφσ προςπζλαςθσ και κα προβεί γενικϊσ προσ κάκε άλλθ επί μζρουσ εργαςία απαιτοφμενθ για 

τθν ολοκλιρωςθ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και τθν ζναρξθ καταςκευισ των ζργων. 

 
3.2. Σοπογραφικζσ εργαςίεσ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί εγκαίρωσ ςτθν ίδρυςθ τριγωνομετρικϊν ςθμείων και χωροςτακμικϊν 
αφετθριϊν ςτθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, αφοφ χρθςιμοποιιςει κάκε ςτοιχείο τθσ Οριςτικισ Ξελζτθσ. 

τθ ςυνζχεια, χωρίσ αποηθμίωςθ, κα εκτελζςει τισ απαραίτθτεσ επί του εδάφουσ χαράξεισ των προσ 
καταςκευι ζργων, υπό τον ζλεγχο τθσ Επίβλεψθσ. 

 
3.3. Εργοταξιακό εργαςτιριο 

Ο Ανάδοχοσ εφόςον απαιτθκεί από τθν Τπθρεςία υποχρεοφται να ιδρφςει εργοταξιακό εργαςτιριο 
δοκιμαςίασ των υλικϊν και όπου κα γίνονται οι απαραίτθτοι ζλεγχοι, πλιρωσ εξοπλιςμζνου και κυρίωσ 
ςτελεχωμζνου με πεπειραμζνο προςωπικό. ε εργαςτιριο του νομοφ ι ςε άλλο νόμιμα αναγνωριςμζνο που 
ζχει τθν ζγκριςθ τθσ Επίβλεψθσ κα μποροφν να εκτελοφνται εργαςίεσ ςχετικζσ με το ζδαφοσ (δοκιμι 
κατάταξθσ εδαφϊν), δοκιμζσ ελζγχου πυκνότθτασ εκχωμάτων, δειγματολθψίασ νωποφ ςκφρου κονιάματοσ, 
παραςκευι και ςυντιρθςθ δοκιμίων κλίψθσ, δοκιμζσ κλίψθσ κυβικϊν και κυλινδρικϊν δοκιμίων 
ςκυροδζματοσ, ζλεγχοσ χρόνου πιξθσ τςιμζντων, και ότι ςχετικά με τισ εργαςίεσ καταςκευισ του ζργου κα 
υποδείξει θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία. 
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3.4. Ζρευνα επί αδρανϊν και ςυνκζςεωσ ςκυροδεμάτων 

Θα εκτελεςκοφν με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου με τον ζλεγχο τθσ Τπθρεςίασ, πριν από τθν εκτζλεςθ 
ζργων από ςκυρόδεμα.  
 

3.4.1. Δοκιμαςτικά επιχϊματα 
Για τθν διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μθχανθμάτων ςυμπυκνϊςεωσ τα οποία προτίκεται να 
χρθςιμοποιιςει ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί εγκαίρωσ ςτθν προςκόμιςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ ςτο 
εργοτάξιο για τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν δοκιμϊν. 

 

3.4.2. χζδια εκτζλεςθσ 
Όλα τα λεπτομερειακά ςχζδια που κα χρειαςκοφν ςυμπλιρωμα των ςχεδίων που κα χορθγθκοφν από τθν 
Τπθρεςία κα ςυντάςςονται από τον Ανάδοχο και κα υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία ζγκαιρα για ζγκριςθ μαηί 
με τουσ τυχόν απαιτοφμενουσ υπολογιςμοφσ, υπομνιματα, εκκζςεισ, κλπ. άνευ ιδιαίτερθσ αποηθμίωςθσ. 

 

3.4.3. Σελικά ςχζδια εκτελεςκζντοσ ζργου- Ξθτρϊο του ζργου 
Πζραν των ανωτζρω, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ λιψθσ, ςυγκζντρωςθσ και 
αποτφπωςθσ όλων των ςτοιχείων του ζργου «ωσ καταςκευάςκθ» με ςκοπό αυτά να αποτελζςουν το 
απαραίτθτο κατά τθν λειτουργία του Ξθτρϊο του Ζργου κακϊσ και αναπόςπαςτο μζροσ του Φακζλου 
Αςφάλειασ και Τγείασ του (Φ.Α.Τ.). Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν διευκρίνιςθ ότι τα αναφερόμενα 
ςτθν παροφςα κεωροφνται εργαςία του ζργου, κα είναι πλιρθ και αυτόνομα, δεν κα παραπζμπουν ςτα 
ςχζδια των επιμετριςεων αλλά κα επαναλαμβάνουν όςα χρειάηονται και κα παραδοκοφν ςε τρία (3) 
αντίγραφα, αρμοδίωσ υπογραμμζνα. Η εργαςία αυτι κα γίνει με τθν μζριμνα του Αναδόχου καταςκευισ του 
ζργου. Θα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ εντολζσ τθσ Επίβλεψθσ και να 
περιλαμβάνει κατϋ ελάχιςτον τα παρακάτω αναφερόμενα. 
 

Ξόλισ περαιωκεί θ καταςκευι των ζργων κα καταρτιςκοφν θλεκτρονικά ςχζδια και τεφχοσ που κα δίνουν 
πλιρθ εικόνα των καταςκευαςμζνων ζργων, βαςιηόμενα ςτα λεπτομερειακά ςχζδια που κα ςυνοδεφουν τισ 
επί μζρουσ επιμετριςεισ ι τα κατά καιροφσ ςυνταχκζντα Πρωτόκολλα Παραλαβισ Αφανϊν Εργαςιϊν (ΠΠΑΕ). 
Επίςθσ κα παραδοκεί και το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο . 

Η καταλλθλότερθ μορφι ψθφιακϊν δεδομζνων, ςφμφωνα με των εξοπλιςμό τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ ςε 
λογιςμικά προγράμματα, είναι αυτι του κεματικοφ χαρτογραφικοφ επιπζδου (coverage) που μπορεί να 
προζλκει από λογιςμικό GIS. Η απλοφςτερθ όμωσ και ενδεικνυόμενθ μορφι είναι αυτι των ςχεδιαςτικϊν 
αρχείων τφπου DXF ι DWG που μπορεί να προζλκει από λογιςμικά ςχεδιαςτικά προγράμματα όπωσ είναι το 
AUTOCAD, το GEOCALC, ι άλλα παρόμοια προγράμματα. 

χετικά με τα επίπεδα καταχϊριςθσ των ςτοιχείων, όπωσ και τουσ ςυμβολιςμοφσ, υπάρχουν κα δοκοφν 
οδθγίεσ από τθν Επίβλεψθ του ζργου. 

Για όλεσ τισ τοπογραφικζσ εργαςίεσ κα παραδοκοφν και τα τεφχθ των μετριςεων με όλουσ τουσ 
υπολογιςμοφσ ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ςχετικόσ ζλεγχοσ. 

Η απεικόνιςθ των εκτελεςτζων ζργων κα είναι ςαφισ υψομετρικά και οριηοντιογραφικά ϊςτε, βάςει αυτϊν, 
να μπορεί οποτεδιποτε να επιςθμανκεί θ ακριβισ κζςθ των κακϊσ και θ κζςθ των εγκαταςτάςεων των 
υπογείων δικτφων Ο.Μ.Ω. που ζχουν ςυναντθκεί. 

Σα ςχζδια αυτά κα υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία ςε διαφανζσ και τρεισ ζγχρωμεσ εκτυπϊςεισ, αντίγραφά τουσ 
δε κα ςυνοδεφουν τον τελικό ςυνοπτικό επιμετρθτικό πίνακα (πζραν των άλλων ςτοιχείων). Επίςθσ το τεφχοσ 
ςτο πρωτότυπο και τρία αντίγραφα. 

 
3.4.4. Αποηθμίωςθ Αναδόχου 

Εκτόσ αν άλλωσ ρθτϊσ κακορίηεται αλλοφ, ςτα ςυμβατικά ςτοιχεία του ζργου, καμία ιδιαίτερθ πλθρωμι ι 
αποηθμίωςθ του Αναδόχου κα λάβει χϊρα για τισ εργαςίεσ του παρόντοσ άρκρου, των ςχετικϊν δαπανϊν 
κεωρουμζνων ότι περιλαμβάνονται ςτα γενικά ζξοδα του Αναδόχου ι ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ μονάδοσ 
επιμετρουμζνων εργαςιϊν. 
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1. ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΣΕΠ) ΜΕ ΑΡΘΡΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 
ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

A/A Αρχική Σεχνική Προδιαγραφή Α.Σ. Κωδικός  
άρθρου 
μελζτης 

ΚΩΔ. Ε.Σ.Ε.Π. ΕΛΟΣ ΣΠ 1501 Σίτλος ΕΣΕΠ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ     

1 Εκςκαφζσ χαλαρϊν εδαφϊν Α-1 ΟΔΟ-1110 

Μακαριςμόσ, εκχζρςωςθ και 
κατεδαφίςεισ ςτθ ηϊνθ εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν 

02-01-02-00 

2 
Προμικεια δανείων. Δάνεια 
κραυςτϊν επίλεκτων υλικϊν 
δανειοκαλάμων Ματθγορίασ Ε4 

Α-18 
 

ΟΔΟ-1510 
Ανάπτυξθ - εκμετάλλευςθ 
λατομείων και δανειοκαλάμων 

02-06-00-00 

3 Ματαςκευι επιχωμάτων Α-20 ΟΔΟ-1530 Ματαςκευι επιχωμάτων  02-07-01-00 

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΡΩΙΑ     

4 
Τπόβαςθ οδοςτρωςίασ 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m 

Γ-1.2 
 

ΟΔΟ-3111.Β 
τρϊςεισ οδοςτρωμάτων από 
αςφνδετα αδρανι υλικά 

05-03-03-00 

5 
Βάςθ πάχουσ 0,10 m                        
(Π.Σ.Π. Ο-155) 

Γ-2.2 ΟΔΟ-3111.Β 
τρϊςεισ οδοςτρωμάτων από 
αςφνδετα αδρανι υλικά 

05-03-03-00 

6 Ματαςκευι ερειςμάτων Γ-5 ΟΔΟ-3111.Β 
τρϊςεισ οδοςτρωμάτων από 
αςφνδετα αδρανι υλικά 

05-03-03-00 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΦΑΛΣΙΚΑ     

7 
Αςφαλτικι προεπάλειψθ Δ-3 ΟΔΟ-4110 

Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ 
τφπου αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 

05-03-11-01 

8 Αςφαλτικι ςτρϊςθ 
κυκλοφορίασ 0,05 m (Π.Σ.Π. 
A265)με χριςθ κοινισ 
αςφάλτου 

Δ-8.1 ΟΔΟ-4521Β 
Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ κλειςτοφ 
τφπου αςφαλτικοφ ςκυροδζματοσ 

05-03-11-04 

ΟΜΑΔΑ Δ:  ΗΜΑΝΗ - ΑΦΑΛΕΙΑ     

9 Πινακίδεσ ρυκμιςτικζσ μεςαίου 
μεγζκουσ 

Ε-9.4 ΟΙΜ-6541 
Πινακίδεσ ςτακεροφ περιεχομζνου 
(ΠΠ) 

05-04-06-00 

10 Πινακίδεσ επικίνδυνων κζςεων, 
τριγωνικζσ, πλευράσ 0,90 m 

Ε-9.1 ΟΙΜ-6541 
Πινακίδεσ ςτακεροφ περιεχομζνου 
(ΠΠ) 

05-04-06-00 

11 τφλοσ πινακίδων από 
γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα 
DN 80 mm (3’’) 

Ε-10.2 ΟΔΟ-2653 
Διατάξεισ ςτιριξθσ πινακίδων 
κατακόρυφθσ ςιμανςθσ 

05-04-07-00 

12 Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ με 
ανακλαςτικι βαφι 

Ε-17.1 ΟΙΜ-7788 
Οριηόντια ςιμανςθ 
καταςτρωμάτων κυκλοφορίασ 

05-04-02-00 
 

 
Αριδαία,  10/9/2020 

 

 
Η ΤΟΣΑΜΣΡΙΑ 

 
 
 
 
 
 

ΞΗΣΜΑ ΟΤΝΣΑΟΑ 
ΠΟΝΙΣΙΜΟ ΞΗΧΑΟΙΜΟ 

 

ΕΝΕΓΧΘΗΜΕ 
Η ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΗ ΣΞΗΞΑΣΟ 

ΣΕΧΟΙΜΩΟ ΤΠΗΡΕΙΩΟ 
 

 
 
 

ΧΡΙΣΟΠΟΤΝΟΤ ΞΑΡΙΑ 
ΗΝΕΜΣΡΟΝΟΓΟ ΞΗΧΑΟΙΜΟ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΜΕ 
Η ΠΡΟΛΣΑΞΕΟΗ Δ/ ΟΗ ΣΕΧΟΙΜΩΟ 

ΤΠΗΡΕΙΩΟ, ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΟ & 
ΠΟΝΕΟΔΟΞΙΑ 

 

 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΝΟΤ ΑΠΦΩ   
ΠΟΝΙΣΙΜΟ ΞΗΧΑΟΙΜΟ 
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