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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α/Α

Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Άρθρο Α-1

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΩΜΩΝ
Εφαρμοςτζεσ Ρροδιαγραφζσ Υλικϊν και Εργαςίασ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΡΑΙΝΟΤ

Άρθρο Β-1

Δαςοκομικοί-αντιπυρικοί χειριςμοί υποβακμιςμζνων δαςϊν Τραχείασ
Ρεφκθσ

Άρθρο 1
χετ: Σ 4.1.1
(Κωδ.
Αναθεώρηςησ ΠΡ
5354)

Ρίνακασ αντιςτοίχιςθσ άρκρων Τιμολογίων με τισ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
(ΕΤΕΡ)
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
(ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΩΜΩΝ
Α-1 ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑ
1.1

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΣΤ,ΕΤ,ΕΣΕΠ κλπ

1.1.1 Η παροφςα Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ
ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ
των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ καταςκευζσ του
ζργου.
1.1.2 Για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου ιςχφουν οι 440 εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ όπωσ
εγκρίκθκαν με τθν υπ’ αρ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι
Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων
και δθμοςιεφκθκαν ςτο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012 , με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε
όλα τα Δθμόςια Ζργα. Οι ωσ άνω προδιαγραφζσ όπωσ και οποιεςδιποτε άλλεσ,
αναφερόμενεσ ςτα άρκρα τθσ ΤΣΥ, προδιαγραφζσ αποτελοφν αναπόςπαςτα
τμιματά τθσ.
1.2 ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1.2.1

Για οποιοδιποτε υλικό, καταςκευι, ποιοτικό ζλεγχο (διαδικαςίεσ / μεκόδουσ /
δοκιμζσ κλπ) που δεν καλφπτονται από:
- τουσ κανονιςμοφσ / προδιαγραφζσ / κϊδικεσ από τα άρκρα τθσ ΕΣΥ και τουσ
λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
-

τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, δθλαδι τα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ ΤΣΥ
κα εφαρμόηονται:
τα «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα» (ΕΤ) που ζχουν εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι Τυποποίθςθσ (CEN) ι από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ηλεκτρονικισ
Τυποποίθςθσ (CENELEC) ωσ «Ευρωπαϊκά Ρρότυπα CEN» ι ωσ «Κείμενα
εναρμόνιςθσ (HD) ςφμφωνα με τουσ κοινοφσ κανόνεσ των οργανιςμϊν αυτϊν.

1.2.2
α.

Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:
Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με
διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με
ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και
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ζχουν δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.
β.

Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ
εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν
ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και
χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από τον οργανιςμό που είναι
αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.

γ.

Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του Ελλθνικοφ Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του
προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ.Δ.Ε) που αναφζρονται ςε
εργαςίεσ οι οποίεσ κεματικά δεν περιλαμβάνονται ςτισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ
υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα
Ευρωπαικά Ρρότυπα (hEN) που ζχουν κεςπιςκεί με τθν ςχετικι ΚΥΑ.

δ.

Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ
ΕΛΟΤ (Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τυποποίθςθσ) και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν οι
Ρροδιαγραφζσ ISO (International Standards Organization) και ςε ςυμπλιρωςθ
αυτϊν οι ASTM των ΗΡΑ.

1.3 ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ:
1.3.1 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχοσ κα
κακορίηει με

λεπτομζρεια,

ςε

κάκε

μελζτθ

όλεσ

τισ

εφαρμοςτζεσ

προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι αργότερα από τθν υποβολι τθσ
ςυναφοφσ μελζτθσ.
1.3.2 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ
Ρροςφοράσ του αναγνωρίηει ότι οι προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι
κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει
κάκε υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι των.
1.3.3 Σχετικά με τα ςυναντϊμενα εμπόδια ςτο χϊρο του ζργου, π.χ. αρχαιολογικά
ευριματα, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ ς χ ε τ ι κ ζ σ ν ο μ ο κ ε τ ι κ ζ σ διατάξεισ και
εντολζσ των αρμοδίων φορζων. Ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ που κατά τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν εντοπιςτοφν δίκτυα ΟΚΩ θ αντιμετϊπιςθ των πικανϊν
δυςχερειϊν γίνεται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-0208-00-00.
1.3.4 Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κρατά ελεφκερουσ τουσ δρόμουσ και τισ λοιπζσ
κυκλοφοριακζσ προςβάςεισ που είναι αναγκαίεσ για τθ διατιρθςθ τθσ
ροισ

τθσ

κυκλοφορίασ.

εγκαταςτάςεισ

απόρριψθσ

Η πρόςβαςθ ςε εγκαταςτάςεισ των ΟΚΩ, ςε
απορριμμάτων,
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πυροςβεςτικισ, ςε τριγωνομετρικά ςθμεία κτλ. πρζπει να παραμζνει κατά το
δυνατόν ανεμπόδιςτθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου και κα
καταβάλλεται κάκε προςπάκεια από τον Ανάδοχο για τθν ελαχιςτοποίθςθ των
ςχετικϊν οχλιςεων.
1.3.5 Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, ανεβρεκοφν επικίνδυνα
υλικά, π.χ. ςτο ζδαφοσ, ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ ι ςε δομικά ςτοιχεία και
καταςκευζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τον Εργοδότθ χωρίσ
κακυςτζρθςθ. Σε περίπτωςθ άμεςου κινδφνου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
λάβει άμεςα όλα τα αναγκαία μζτρα αςφαλείασ. Τυχόν αναγκαία πρόςκετα
μζτρα κα ςυμφωνθκοφν από κοινοφ μεταξφ Εργοδότθ και Αναδόχου. Οι
δαπάνεσ

για

τα

λθφκζντα

άμεςα

μζτρα

και

τα τυχόν

πρόςκετα

πλθρϊνονται πρόςκετα ςτον Ανάδοχο.

1.4 ΔΑΠΑΝΕ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ ΤΣΥ και των ςχετικϊν
και/ι αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον
Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα
επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν γίνεται
ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο τθσ ΤΣΥ περί του αντικζτου.
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΤΓΙΘ
1.5.1 Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο
τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνεται εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ,
ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ και
παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:
1. Το είδοσ του
χυτοςιδθρά υλικά

υλικοφ

(προεπαλειμμζνεσ

αντιολιςκθρζσ

ψθφίδεσ,

κλπ)
2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου
3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου
4. Η κζςθ λιψθσ
5. Η κζςθ απόκεςθσ
6. Η ϊρα φόρτωςθσ
7. Η ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ
8. Το κακαρό βάροσ, και
9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ
1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από
τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του.
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1.5.3

Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το
παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του.

1.5.4

Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να
ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από αναλυτικι επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ
του υλικοφ (π.χ. για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν, κ.λ.π.)
Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια
εφαρμογισ τθσ

Υπθρεςίασ.
1.5.5 Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν
επιμετριςεων και των ςχεδίων εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία
πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΑΙΝΟΤ

Β-1. ΔΑΟΚΟΜΙΚΟΙ –ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΜΟΙ ΤΠΟΒΑΘΜΙΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ ΣΡΑΧΕΙΑ
ΠΕΤΚΘ
Οι εργαςίεσ του ςυγκεκριμζνου άρκρου κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ςτθν ΕΤΕΡ ΕΛΟΤ ΤΡ
1501-10-06-04-01:2009 «Κλάδεμα δζνδρων»

Για τθν αποφυγι ογκωδϊν και δαπανθρϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ, οι ΕΤΕΡ είναι
αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ ( www.ggde.gr) με εμφανζσ υδατογράφθμα τθσ
ΓΓΔΕ. Με τον τρόπο αυτό τα επίςθμα εγκεκριμζνα κείμενα είναι προςπελάςιμα από κάκε
ενδιαφερόμενο.
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΘ ΑΡΘΡΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΣΙ ΕΛΛΘΝΙΚΕ ΣΕΧΝΙΚΕ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ (ΕΣΕΠ)

α/α

Κωδ.

Κωδ. ΕΣΕΠ
'ΕΛΟΣ ΣΠ
1501-'+

Είδοσ εργαςίασ

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΑΙΝΟΤ
1

Δαςοκομικοί-αντιπυρικοί χειριςμοί υποβακμιςμζνων δαςϊν Τραχείασ Ρεφκθσ 10-06-04-01:2009

Δράμα Οκτώβριοσ 2017
ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Ο ςυντάκτησ

Θ Δαςάρχησ

Κωνςταντινίδθσ Ραντελισ

Κωνςταντινίδου Ελιςάβετ

Δαςολόγοσ με Aϋ βακμό

Δαςολόγοσ με Aϋ βακμό
ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ με την υπ. αριθμ.
……15382…/ 10-10-2017 απόφαςη
Αναπλθρωτι Δ/ντι Δαςϊν
Ν. Δράμασ
α.α

Ξόφθσ Ραντελειμων
Δαςοπόνοσ
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