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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ Α-1

Εφαρµοστέες Προδιαγραφές Υλικών και Εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Α-1

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) 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.

Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριµένες ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν
µε την υπ’ αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221 Β /
30-7-2012 , µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα. Από τις 440 εγκεκριµένες ΕΤΕΠ
για τις 59 αναστέλλεται η εφαρµογή τους και αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ σύµφωνα
µε την υπ. αρ. ∆ΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών &
∆ικτύων µε θέµα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)" που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2524/Β/2016. Οι ως άνω
προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόµενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές
αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατά της.
Αν ο ∆ιαγωνιζόµενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριµένου όρου της ΤΣΥ από την
Κοινοτική Νοµοθεσία οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας
εκπνέουσας την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών, δι' ειδικής επιστολής.
Στην αντίθετη περίπτωση:
α. στερείται του δικαιώµατος οποιασδήποτε οικονοµικής αποζηµίωσης β. στην περίπτωση που
αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συµπράξει µε το 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.

1.2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / µεθόδους / δοκιµές κλπ) που
δεν καλύπτονται από:
τους κανονισµούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα
εφαρµόζονται:
τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
(CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής 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 τουπροϊόντος και τους
τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που
είναι αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος.
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου
∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.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 ISO (International
Standards Organization) και σε συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:
Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει µε
λεπτοµέρεια, σε κάθε µελέτη όλες τις εφαρµοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα
από την υποβολή της συναφούς µελέτης.
Κάθε διαγωνιζόµενος και συνεπώς 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.
Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα

Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις σ χ ε τ ι κ έ ς
ν ο µ ο θ ε τ ι κ έ ς διατάξεις και εντολές των αρµοδίων φορέων. Ειδικότερα στην περίπτωση που
κατά την εκτέλεση των εργασιών εντοπιστούν δίκτυα ΟΚΩ η αντιµετώπιση των πιθανών
δυσχερειών γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 150102-08- 00-00
Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις
που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις
των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε
τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη
διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την
ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο
έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος
υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέτρα
θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άµεσα
µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο.
∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή
αναφεροµένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισµών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν
γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για µία
συγκεκριµένη δραστηριότητα µόνον αν γίνεται ρητή και αδιαµφισβήτητη αναφορά σε σχετικό
άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.
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
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, 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 συνοδευτούν στη συνέχεια
από αναλυτική επιµέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για το έργο µε τίτλο «Αναβάθµιση του ιστορικού εµπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων και
µετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας», ισχύουν οι ακόλουθες Τεχνικές
Προδιαγραφές:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέµατος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 Αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάµων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών
επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-06-00 Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροήςαυτών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00 Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά υλικά
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-01 Στρώση έδρασης οδοστρώµατος και επιχωµάτων από
σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε υδράσβεστο
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-02-02 Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από
σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά µε τσιµέντο και τσιµεντόδετα κοκκώδη υλικά
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδοµή οδοφωτισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις
διέλευσης υπογείων δικτύων
213. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασµένα Φρεάτια από σκυρόδεµα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02 Κάδοι απορριµµάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλισµός παιδικής χαράς
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάµνων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-02 Εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων30394 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-03-00 Εγκατάσταση µεσηµβριάνθεµου (µπουζίου)
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-04-00 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-05-00 Κορµοδέµατα – κορµοπλέγµατα – κλαδοδέµατα –
ξυλοφράκτες - κλαδοπλέγµατα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-06-00 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, µονοετών και βολβωδών φυτών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-08-00 Μεταφυτεύσεις εγκατεστηµένων δένδρων - θάµνων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-01-00 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 Άρδευση φυτών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 Άρδευση χλοοτάπητα – Φυτών εδαφοκάλυψης – Χλοοτάπητα πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00 Χρήση λιπασµάτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεµα δένδρων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02 Κλάδεµα θάµνων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03 Κούρεµα χλοοτάπητα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00 Φυτοπροστασία
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00 Καταπολέµηση ζιζανίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00 Καθαρισµός χώρων πρασίνου
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-08-00 Βελτίωση χλοοτάπητα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-10-00 Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 Κοπή – Εκρίζωση δέντρων και θάµνων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00 Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00 Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε
µηχανικά µέσα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί εδάφους
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 Μέτρα υγείας – ασφάλεια και απαιτήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΗΜΕΡ.ΠΡΩΤ.

26

∆ΙΠΑ∆/οικ/356

30

∆ΙΠΑ∆/οικ/508

ΘΕΜΑ
Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) ΕΤΕΠ µε υποχρεωτική
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα
Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής της Ελληνικής Τεχν.
Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-08-03-00
Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής των ακόλουθων
Ελληνικών Τεχν. Προδιαγραφών

22

∆ΙΠΑ∆/οικ/658

26

∆ΚΠ/οικ/154

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009
Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής των ακόλουθων
Ελληνικών Τεχν. Προδιαγραφών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009
17

∆ΚΠ/οικ/1322

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής 59 Ελληνικών
Τεχν. Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)

Τρίκαλα, 30/10/ 2018

Τρίκαλα, 30/10 / 2018

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Η Αναπ/τρια ∆/νσης
Τ. Υ.

Ευφροσύνη Μπράκη
Πολ. Μηχ/κός
Ηλίας Γεωργούλας
Πολ. Μηχ/κός
Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολ. Μηχ/κός
Κανελιά ∆ερµάνη
Αρχ. Μηχανικός

Μαρία Μοσχοπούλου
Γεωπόνος

