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  Πηγή   
  Χρήση   

 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
 

Οι  προδιαγραφές  που  θα  ισχύσουν  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  του έργου 

της επικεφαλίδας είναι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) οι οποίες εγκρίθηκαν με 

την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-12 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β/30-7-12) και 

συμπληρώθηκαν με την αριθμ. Δ22/4193/22.11.2019 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ – 

4607/Β’/13.12.2019).  

 Στις παραπάνω προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι εκτέλεσης των 

εργασιών και χρησιμοποίησης των υλικών, η απαιτούμενη ποιότητα υλικών και εργασιών και ο 

τρόπος επιμέτρησης. Για όσες εργασίες δεν δίδονται Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Ε.ΤΕ.Π.), ισχύουν όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στο 

τιμολόγιο, στα σχέδια της μελέτης και σε άλλες γνωστές προδιαγραφές των Δημοσίων 

Υπηρεσιών. Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να εκτελέσει τη μελέτη τόσο ως προς την 

ποιότητα των υλικών της όσο και ως προς την σύνθεσή της σαν ενιαίο σύνολο, με όλους τους 

κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης χωρίς να επικαλεστεί τυχόν έλλειψη στοιχείων και 

οδηγιών. 

 

 
 
Ομάδα Χωματουργικά , Αντιστηρίξεις , προστασία , οδοποιία  
 
 
Α.Τ. 12 & 13  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 
 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 

οδοστρώματος, ήτοι: 

- Κατασκευή  στρώσης  υπόβασης  οδοστρωσίας  με αδρανή  υλικά λατομείου,  

συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, 

σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150. 

- Κατασκευή  στρώσης  βάσης  οδοστρωσίας  με αδρανή  υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 m, με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την 

ΠΤΠ Ο-155. 
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- Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις ΠΤΠ  

ΑΣ-11 και Α-201 ορίζεται. 

- Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ, σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50mm, όπως ορίζεται στην ΠΤΠ Α-260. 

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50mm, όπως ορίζεται στην ΠΤΠ Α-265. 

Σε όλες τις περιπτώσεις συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου των έργων όλων 

των απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία του αυτοκινήτου και 

την μεταφορά αυτών στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η 

εργασία και η απασχόληση του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού. 

         
 
 

 

 
 
 
 
 
 


