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ΣΔΦΜΘΙΖ ΤΓΓΡΑΥΖ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΜ 

(ΣΔΦΜΘΙΔ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ) 

 

 

ΙΔΥΑΚΑΘΟ Α   ΓΔΜΘΙΔ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ ΤΚΘΙΩΜ ΔΡΓΑΘΑ ΙΑΘ ΠΚΖΡΩΛΩΜ  

 
Α-1  ΔΥΑΡΛΟΣΔΔ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ ΤΚΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΡΓΑΘΑ 

 
1.1      ΤΠΟΦΡΔΩΣΘΙΖ ΔΥΑΡΛΟΓΖ ΣΩΜ ΣΤ,ΔΤ,ΔΣΔΠ κλπ 

 
1.1.1 Η παοξϋρα Τευμική Σσγγοατή Υπξυοεόρεχμ (ΤΣΥ) πεοιλαμβάμει ςξσπ 

ςευμικξϋπ ρσμβαςικξϋπ ϊοξσπ ρϋμτχμα με ςξσπ ξπξίξσπ και ρε ρσμδσαρμϊ 

με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ σπξλξίπχμ ρσμβαςικόμ ςεσυόμ, ξ Αμάδξυξπ θα 

εκςελέρει ςιπ καςαρκεσέπ ςξσ έογξσ. 
 
1.1.2  Για ςημ εκςέλερη ςξσ παοϊμςξπ έογξσ ιρυϋξσμ  ξι 440 εγκεκοιμέμεπ ΔΤΔΠ 

ϊπχπ εγκοίθηκαμ με ςημ σπ’ αο. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απϊταρη ςξσ 

Αμαπληοχςή Υπξσογξϋ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, Υπξδξμόμ, 

Μεςατξοόμ και Δικςϋχμ και δημξριεϋθηκαμ ρςξ ΦΔΚ 2221 Β / 30-7-2012 , 

με σπξυοεχςική εταομξγή ρε ϊλα ςα Δημϊρια Έογα. Οι χπ άμχ 

ποξδιαγοατέπ ϊπχπ και ξπξιερδήπξςε άλλεπ, αματεοϊμεμεπ ρςα άοθοα 

ςηπ ΤΣΥ, ποξδιαγοατέπ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςα ςμήμαςά ςηπ. 

1.2 ΤΛΠΚΖΡΩΛΑΣΘΙΔ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ 

 

1.2.1   Για ξπξιξδήπξςε σλικϊ, καςαρκεσή, πξιξςικϊ έλεγυξ (διαδικαρίεπ / 

μεθϊδξσπ / δξκιμέπ κλπ) πξσ δεμ καλϋπςξμςαι απϊ: 

- ςξσπ καμξμιρμξϋπ / ποξδιαγοατέπ / κόδικεπ απϊ ςα άοθοα ςηπ ΔΣΥ και 

ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ δημξποάςηρηπ. 

- ςιπ παοξϋρεπ ποξδιαγοατέπ, δηλαδή ςα ρυεςικά άοθοα ςηπ παοξϋραπ 
ΤΣΥ 

 
θα εταομϊζξμςαι: 

 
ςα «Δσοχπαψκά Ποϊςσπα» (ΔΤ) πξσ έυξσμ εγκοιθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή 

Δπιςοξπή Τσπξπξίηρηπ (CEN)  ή απϊ ςημ  Δσοχπαψκή Δπιςοξπή 

Ηλεκςοξμικήπ Τσπξπξίηρηπ (CENELEC)  χπ  «Δσοχπαψκά  Ποϊςσπα  

CEN»  ή  χπ  «Κείμεμα  εμαομϊμιρηπ  (HD) ρϋμτχμα με ςξσπ κξιμξϋπ 

καμϊμεπ ςχμ ξογαμιρμόμ ασςόμ. 
 
1.2.2 Σσμπληοχμαςικά ποξπ ςα αμχςέοχ και καςά ρειοάμ ιρυϋξπ θα 
εταομϊζξμςαι: 

α. Οι Κξιμέπ Τευμικέπ Ποξδιαγοατέπ ήςξι εκείμεπ πξσ έυξσμ εκπξμηθεί 

με διαδικαρία αμαγμχοιρμέμη απϊ ςα κοάςη - μέλη ςηπ Δσοχπαψκήπ 
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Έμχρηπ με ρκξπϊ ςημ εναρτάλιρη ςηπ εμιαίαπ εταομξγήπ ρε ϊλα ςα 

κοάςη - μέλη και έυξσμ δημξριεσθεί ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςχμ 

Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ. 

β. Οι «Δσοχπαψκέπ Τευμικέπ Δγκοίρειπ» (ΔΤΔ) πξσ είμαι ξι εσμξψκέπ 

ςευμικέπ εκςιμήρειπ ςηπ καςαλληλϊςηςαπ εμϊπ ποξψϊμςξπ για υοήρη, με 

γμόμξμα ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ βαρικόμ απαιςήρεχμ για ςιπ καςαρκεσέπ 

με βάρη ςα εγγεμή υαοακςηοιρςικά ςξσ ποξψϊμςξπ και ςξσπ ςιθέμεμξσπ 

ϊοξσπ εταομξγήπ και υοήρηπ ςξσ. Τέςξιεπ (ΔΤΔ) υξοηγξϋμςαι απϊ ςξμ 

ξογαμιρμϊ πξσ είμαι αμαγμχοιρμέμξπ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ απϊ ςξ 

εκάρςξςε κοάςξπ - μέλξπ. 

γ. Οι Ποϊςσπεπ Τευμικέπ Ποξδιαγοατέπ (ΠΤΠ) ςξσ Δλλημικξϋ Υπξσογείξσ 

Πεοιβάλλξμςξπ Χχοξςανίαπ και Δημξρίχμ Έογχμ (Υ.ΠΔ.ΧΩ.Δ.Δ) ή ςξσ 

ποξγεμέρςεοξσ Υπξσογείξσ Δημξρίχμ Έογχμ (Υ.Δ.Δ) πξσ αματέοξμςαι 

ρε εογαρίεπ ξι ξπξίεπ θεμαςικά δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ εγκεκοιμέμεπ 

ΔΤΔΠ σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι δεμ έουξμςαι ρε αμςίθερη με ςα 

Δμαομξμιρμέμα Δσοχπαικά Ποϊςσπα (hEN) πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςημ 

ρυεςική ΚΥΑ. 

δ. Σσμπληοχμαςικά  ποξπ  ςα  παοαπάμχ,  θα  εταομϊζξμςαι  ξι  

ποξδιαγοατέπ  ΔΛΟΤ (Δλλημικξϋ Οογαμιρμξϋ Τσπξπξίηρηπ) και ρε 

ρσμπλήοχρη ασςόμ ξι Ποξδιαγοατέπ ISO (International Standards 

Organization) και ρε ρσμπλήοχρη ασςόμ ξι ASTM ςχμ ΗΠΑ. 
 

1.3   ΤΠΟΦΡΔΩΔΘ ΔΘΑΓΩΜΘΕΟΛΔΜΩΜ ΙΑΘ ΑΜΑΔΟΦΟΤ 

Δτιρςάςαι η ποξρξυή ρςξσπ παοακάςχ ϊοξσπ: 

 1.3.1 Με ςημ επιτϋλανη ιρυϋξπ ςχμ ϊοχμ ςχμ παοαγο. 1.1 και 1.2 ξ 

Αμάδξυξπ θα καθξοίζει με λεπςξμέοεια, ρε κάθε μελέςη ϊλεπ ςιπ 

εταομξρςέεπ ποξδιαγοατέπ. Τξϋςξ θα γίμεςαι ϊυι αογϊςεοα απϊ ςημ 

σπξβξλή ςηπ ρσματξϋπ μελέςηπ. 

 1.3.2 Κάθε διαγχμιζϊμεμξπ και ρσμεπόπ ξ Αμάδξυξπ με μϊμη ςημ σπξβξλή 

ςηπ Ποξρτξοάπ ςξσ αμαγμχοίζει ϊςι ξι ποξαματεοθείρεπ ποξδιαγοατέπ 

είμαι καςάλληλεπ και επαοκείπ για  ςημ  εκςέλερη  ςξσ  Έογξσ  και  ϊςι  

αμαλαμβάμει  κάθε  σπξυοέχρη,  κίμδσμξ  ή ρσμέπεια πξσ απξοοέει απϊ 

ςημ εταομξγή ςχμ. 

 1.3.3 Συεςικά με ςα ρσμαμςόμεμα εμπϊδια ρςξ υόοξ ςξσ έογξσ, π.υ. 

αουαιξλξγικά εσοήμαςα, δίκςσα Οογαμιρμόμ Κξιμήπ  Ωτελείαπ (ΟΚΩ) 

κςλ., ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εταομϊζει ςιπ ρ υ ε ς ι κ έ π  

μ ξμ ξθ ε ς ι κ έ π  διαςάνειπ και εμςξλέπ ςχμ αομξδίχμ τξοέχμ. 

Διδικϊςεοα ρςημ πεοίπςχρη πξσ καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ 

εμςξπιρςξϋμ δίκςσα ΟΚΩ η αμςιμεςόπιρη ςχμ πιθαμόμ δσρυεοειόμ 

γίμεςαι ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα ρςημ ΔΤΔΠ ΔΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-

00-00. 
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 1.3.4 Ο Αμάδξυξπ ποέπει μα κοαςά ελεϋθεοξσπ ςξσπ δοϊμξσπ και ςιπ λξιπέπ 

κσκλξτξοιακέπ ποξρβάρειπ  πξσ  είμαι  αμαγκαίεπ  για  ςη  διαςήοηρη  

ςηπ  οξήπ  ςηπ  κσκλξτξοίαπ.  Η ποϊρβαρη ρε εγκαςαρςάρειπ ςχμ ΟΚΩ, 

ρε εγκαςαρςάρειπ απϊοοιφηπ απξοοιμμάςχμ, ρε εγκαςαρςάρειπ ςηπ 

πσοξρβερςικήπ, ρε ςοιγχμξμεςοικά ρημεία κςλ. ποέπει μα παοαμέμει 

καςά ςξ δσμαςϊμ αμεμπϊδιρςη καθ’ ϊλη ςη διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ 

έογξσ και θα καςαβάλλεςαι κάθε ποξρπάθεια απϊ ςξμ Αμάδξυξ για ςημ 

ελαυιρςξπξίηρη ςχμ ρυεςικόμ ξυλήρεχμ. 

1.3.5 Σε πεοίπςχρη πξσ, καςά ςη διάοκεια ςχμ εογαριόμ, αμεβοεθξϋμ 

επικίμδσμα σλικά, π.υ. ρςξ έδατξπ, ρςξσπ σδάςιμξσπ πϊοξσπ ή ρε 

δξμικά ρςξιυεία και καςαρκεσέπ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα 

εμημεοόρει ςξμ Δογξδϊςη υχοίπ καθσρςέοηρη. Σε πεοίπςχρη άμερξσ 

κιμδϋμξσ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λάβει άμερα ϊλα ςα αμαγκαία 

μέςοα αρταλείαπ. Τσυϊμ αμαγκαία ποϊρθεςα μέςοα θα ρσμτχμηθξϋμ 

απϊ κξιμξϋ μεςανϋ Δογξδϊςη και Αμαδϊυξσ. Οι  δαπάμεπ  για  ςα  

λητθέμςα  άμερα  μέςοα  και  ςα  ςσυϊμ  ποϊρθεςα πληοόμξμςαι 

ποϊρθεςα ρςξμ Αμάδξυξ. 

 
 
1.4  ΔΑΠΑΜΔ  ΑΜΑΔΟΦΟΤ  

Όλεπ ξι δαπάμεπ για ςημ εταομξγή ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ ΤΣΥ και ςχμ 

ρυεςικόμ και/ή αματεοξμέμχμ κχδίκχμ / ποξδιαγοατόμ / καμξμιρμόμ θα 

βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ αρυέςχπ αμ γίμεςαι οηςή ρυεςική αματξοά ςξϋςξσ ή 

ϊυι. Ο Αμάδξυξπ δεμ θα επιβαοσμθεί ςιπ δαπάμεπ για μία ρσγκεκοιμέμη 

δοαρςηοιϊςηςα μϊμξμ αμ γίμεςαι οηςή και αδιαμτιρβήςηςη αματξοά ρε 

ρυεςικϊ άοθοξ ςηπ ΤΣΥ πεοί ςξσ αμςιθέςξσ. 
 
1.5  ΠΑΡΑΚΑΒΖ  ΤΚΘΙΩΜ  ΛΔ  ΕΤΓΘΖ  

1.5.1  Για  ςημ  παοαλαβή  σλικόμ  πξσ  γίμεςαι  με  ζϋγιρη,  ετϊρξμ  ρςξ  

αμςικείμεμξ  ςηπ εογξλαβίαπ πεοιλαμβάμεςαι εκςέλερη ςέςξιχμ εογαριόμ 

(υσςξριδηοά είδη, ριδηοά είδη κλπ) ξ αμάδξυξπ θα τοξμςίζει μα εκδίδει 

ςοιπλϊςσπξ ζϋγιρηπ και παοαλαβήπ ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτεςαι: 

1. Τξ είδξπ ςξσ σλικξϋ (ποξεπαλειμμέμεπ αμςιξλιρθηοέπ φητίδεπ, 
υσςξριδηοά σλικά 

κλπ) 

2. Οι διαρςάρειπ καοϊςραπ ασςξκιμήςξσ 

3. Ο αοιθμϊπ κσκλξτξοίαπ ςξσ ασςξκιμήςξσ 

4. Η θέρη λήφηπ 

5. Η θέρη απϊθερηπ 

6. Η όοα τϊοςχρηπ 

7. Η όοα και η θέρη εκτϊοςχρηπ 
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8. Τξ καθαοϊ βάοξπ, και 

9. Τξ απϊβαοξ ασςξκιμήςξσ κλπ 
 

1.5.2  Τξ παοαπάμχ ςοιπλϊςσπξ θα σπξγοάτεςαι, καςά ςημ εκτϊοςχρη ρςξ 

έογξ, απϊ ςξμ ή ςξσπ σπαλλήλξσπ ςηπ Υπηοερίαπ και ςξμ Αμάδξυξ ή ςξμ 

αμςιποϊρχπϊ ςξσ. 
 

1.5.3   Κάθε  τξοςίξ  ασςξκιμήςξσ  ποέπει  απαοαίςηςα  μα  ρσμξδεϋεςαι  απϊ  

ςξ  παοαπάμχ δελςίξ ζϋγιρήπ ςξσ. 
 

1.5.4   Τα παοαπάμχ δελςία ζϋγιρηπ και παοαλαβήπ σλικόμ, θα ποέπει μα 

ρσμξδεσςξϋμ ρςη ρσμέυεια απϊ αμαλσςική επιμέςοηρη και ρυέδια 

ςξπξθέςηρηπ ςξσ σλικξϋ (π.υ. για υσςξριδηοά είδη ξι θέρειπ 

ςξπξθέςηρηπ ασςόμ, κ.λ.π.) 

Τα παοαπάμχ ρυέδια ςξπξθέςηρηπ θα είμαι ςα εγκεκοιμέμα ρυέδια 
εταομξγήπ ςηπ 

Υπηοερίαπ. 
1.5.5   Βάρει ςχμ παοαπάμχ δελςίχμ ζϋγιρηπ και παοαλαβήπ σλικόμ, ςχμ 

αμαλσςικόμ επιμεςοήρεχμ και ςχμ ρυεδίχμ εταομξγήπ, θα ρσμςάρρεςαι 

απϊ ςημ Υπηοερία ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςξσ σλικξϋ.  
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ Β ΠΡΑΘΜΟΤ 

 

 

 

Β-1. ΔΑΟΙΟΛΘΙΟΘ –ΑΜΣΘΠΤΡΘΙΟΘ ΦΔΘΡΘΛΟΘ ΤΠΟΒΑΗΛΘΛΔΜΩΜ ΔΑΩΜ 

ΣΡΑΦΔΘΑ ΠΔΤΙΖ 

Οι εογαρίεπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ άοθοξσ θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ ρϋμτχμα με ϊρα 
ξοίζξμςαι ρςημ ΔΤΔΠ  ΔΛΟΤ ΤΠ  

1501-10-06-04-01:2009 «Κλάδεμα δένδρων» 
 

 

 

 

Για ςημ απξτσγή ξγκχδόμ και δαπαμηοόμ ςεσυόμ δημξποάςηρηπ, ξι ΔΤΔΠ 

είμαι αμαοςημέμεπ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ ΓΓΔΔ ( www.ggde.gr) με εμταμέπ 

σδαςξγοάτημα ςηπ ΓΓΔΔ. Με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ςα επίρημα εγκεκοιμέμα κείμεμα  

είμαι ποξρπελάριμα απϊ κάθε εμδιατεοϊμεμξ. 
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ΠΘΜΑΙΑ ΑΜΣΘΣΟΘΦΘΖ ΑΡΗΡΩΜ ΣΘΛΟΚΟΓΘΩΜ ΛΔ ΣΘ ΔΚΚΖΜΘΙΔ 

ΣΔΦΜΘΙΔ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΥΔ (ΔΣΔΠ) 
 
 
 
 

 
α/α 

 
Ιωδ. 
 

 
Δίδος εργασίας 

Ιωδ. ΔΣΔΠ 
'ΔΚΟΣ ΣΠ 
 1501-'+ 

 ΟΛΑΔΑ Α: ΠΡΑΘΜΟΤ 

1  Δαρξκξμικξί-αμςιπσοικξί υειοιρμξί σπξβαθμιρμέμχμ δαρόμ 
Τοαυείαπ Πεϋκηπ 

10-06-04-01:2009  
  

 
                                             Δράμα  Νοέμβριος  2016   
 

 
 
                                                      
                                                        Τρίγγηπ  Αμδοέαπ 

Δαρξλϊγξπ με Α΄βαθμϊ 

  ΔΚΔΓΦΗΖΙΔ & ΗΔΩΡΖΗΖΙΔ 

            Ζ  συμτάκτρια 

 

 

Αομαξϋςξγλξσ Γεχογία 

Δαρξλϊγξπ με A΄ βαθμϊ 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

Δράμα    18  / 11 /2016 

   ΔΓΙΡΘΗΖΙΔ με τημ υπ. αριθμ. 

18871  

Ο   Αμαπληοχςήπ  Δ/μςήπ Δαρόμ            

Ν. Δοάμαπ 

Ζ  Δασάρχης  

 

 

  Κχμρςαμςιμίδξσ  Δλιράβες 

    Δαρξλϊγξπ με A΄ βαθμϊ  

 

 

 

 

 




