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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                
∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ                                                                  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 ΕΡΓΟ: «∆ιαµόρφωση – ανακατασκευή            
πεζοδροµίων στην ∆.Ε. Έδεσσας» 

Αριθ. µελ. 5/15  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 
 
1. Γενικές εκσκαφές σε  έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 

 
Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:  Ανά (1 m3 ) κυβικό µέτρο. 
 
 
2. ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 
∆ιάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατοµής, που κατασκευάζεται µεµονωµένα και ανεξάρτητα από τις 
γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατοµής, και για τα τµήµατά της πλάτους µικρότερου 
ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες, περιλαµβανοµένης και της αποξήλωσης 
ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρµατοκιβωτίων, 
µανδρότοιχων κλπ, που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, µετά της µεταφοράς των 
προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-
01-01-00. 
 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:  Ανά (m3 ) κυβικό µέτρο. 
 
 
3. Επιχώµατα από κοκκώδη  υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων  

 
Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις διαµόρφωσης 
πεζοδροµίων, µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" και της στάθµης έδρασης 
των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης τουλάχιστον 
90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN13286-2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων". 
 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:  Ανά (m3 ) κυβικό µέτρο. 
 
 
4. Κατασκευές από σκυρόδεµα 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα που 
παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή λατοµείου 
κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, 
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αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, 
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή 
ελαφρώς οπλισµένο. 
 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε 
τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώµατα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση επιχρισµάτων 

 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:  Ανά (m3 ) κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
 
 
5. Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 

 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-
02-01-00 
 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:  Ανά (kgr) χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
 
6. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα.  

 
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε 
απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση 
και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:  Ανά (m.) µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής 
του, η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως. 
 
 
7. Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων  κ.λ.π. 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922) 
Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 
0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιµέντο, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και 
πλατειών’’ 
 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:  Ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) έτοιµης πλακοστρώσεως 
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Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων , Εσχάρες υπονόµων. 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)  
Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα 
πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής από 
φαιό χυτοσίδηρο’’ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:  Ανά (kg) τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων 
φρεατίων. 

./. 
 
 

Έδεσσα  2-2-2015 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Τ.Υ.& Π.∆.Ε. 
 
 

Ηλίας Γκουγιάννος 
Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός  

 
Έδεσσα 2-2-2015 
Η Συντάξασα 

 
 

Φανή Γιούσµη 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 


