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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 

1. ΗΥΤΟΤΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ – ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ γηα ην παξφλ έξγν, ηζρχνπλ νη θαησηέξσ 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 

 Η ππ΄αξηζ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ 
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2221 Β / 30-7-2012, «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα 
(440) Διιεληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΤΔΠ) κε ππνρξεσηηθή 
εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» 
 

 Η Δγθχθιηνο 17/2016 (αξ.πξση.ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα: 
«Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ 
αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ 
Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΤ – ΔΤΔΠ)».  
 

 Η ππ΄αξηζ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 Υπνπξγηθή Απφθαζε Υ.ΥΠ.ΜΔ.ΓΙ πνπ 
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 702 Β/29-04-2011, «Έγθξηζε Οδεγηψλ Μειεηψλ 
Οδηθψλ Έξγσλ γηα Σπζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ ζε Οδνχο 
(ΟΜΟΔ−ΣΑΟ)»  
 

 

Κάζε άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, αληηζηνηρείηαη κε ηελ αληίζηνηρε 

ΔΤΔΠ ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη αλαθεξφκελεο ΔΤΔΠ κέξνο ησλ 440 ηνπ 

αλαθεξζέληνο ΦΔΚ, πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 

Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ησλ ΤΠ απφ ηελ 

Κνηλνηηθή Ννκνζεζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Υπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο εθπλένπζαο ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ εηδηθήο 

επηζηνιήο. 

Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε: 

  

α. ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο 

β. ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη 

κε ηνλ ΚηΔ ζηελ ελαξκφληζε ηνπ απνθιίλνληνο φξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 

έζησ θη αλ ηνχην ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη) 

λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εχινγν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 

 

 
2. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο 
θιπ) πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ: 
 

 ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο 
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 ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ, ησλ 
ΠΤΠ, ηεο ΔΣΥ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο  

 

 
ζα εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΤ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Τππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Ηιεθηξνληθήο Τππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο 
«Κείκελα ελαξκφληζεο (HD)» ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ 
απηψλ. 
 
Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη: 
 
α. Οη Κνηλέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία 
αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί 
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 
 
β. Οη «Δπξσπατθέο Τερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΤΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο 
εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. 
Τέηνηεο (ΔΤΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. 
 
γ. Οη Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΤΠ) ηνπ Διιεληθνχ Υπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ) ή ηνπ 
πξνγελέζηεξνπ Υπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.Γ.Δ) πνπ αλαθέξνληαη ζεεξγαζίεο 
νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΤΔΠ ππφ 
ηελπξνυπφζεζε φηη δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
παξφλησλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 
 
δ. Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΤ 
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο 
ISO (InternationalStandardsOrganization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ 
ΗΠΑ. 

3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ν Αλάδνρνο ζα 
θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο 
πξνδηαγξαθέο. Τνχην ζα γίλεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
ζπλαθνχο κειέηεο. 
 

 Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο 
Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη 
θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη 
θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε φζα 

πεξηγξάθνληαη ζηα παξαπάλσ άξζξα ησλ Δζληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

(ΔΤΔΠ) ή Πξνζσξηλψλ Δζληθψλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΠΔΤΔΠ). Γηα θάζε 
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άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6 ε 

αληίζηνηρε εγθεθξηκέλε ΔΤΔΠ ή ΠΔΤΔΠ.  

 

Σεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο νη ΔΤΔΠ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ 

(www.ggde.gr) ππφ κνξθή αξρείσλ PDF θαη είλαη πξνζπειάζηκεο απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ, ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί άγλνηα 

ησλ ΔΤΔΠ πνπ ηζρχνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

 

 Τα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

αληίζηνηρα γηα θάζε πιηθφ Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ 

κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ Σχζηεκα Τππνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε 

CE ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 6690 ΚΥΑ ΦΔΚ 1914/15-06-2012 (ζε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94 ) αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ ΚΥΑ), 

άιισο δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

 

 Γηα εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ δελ θαιχπηνληαη κε ηα παξαπάλσ, ηζρχνπλ νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2. 

 

4.ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ θαη / ή αλαθεξνκέλσλ θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ  ζα 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. O 

Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο πεξί ηνπ αληηζέηνπ. 

 

5. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ 

 

Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο 

εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε 

θιπ) ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην 

νπνίν ζα αλαγξάθεηαη: 

1. Τν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά 

θιπ) 

2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 

3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

4. Η ζέζε ιήςεο 

5. Η ζέζε απφζεζεο 

6. Η ψξα θφξησζεο 
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7. Η ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 

8. Τν θαζαξφ βάξνο, θαη 

9. Τν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 

 

Τν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο Υπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 

Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ 

δειηίν δχγηζήο ηνπ. 

Τα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε 

ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα 

ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ) 

Τα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο 

Υπεξεζίαο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ 

επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Υπεξεζία 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ. 
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6. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΝΔΣ – ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ 
 
Παξαηήξεζε: ε αλαγξαθή παχιαο ζηελ ζηήιε Κσδ. ΔΤΔΠ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη 
εγθεθξηκέλε ΔΤΔΠ γηα ην ελ ιφγσ αληηθείκελν εξγαζηψλ 
 
Σεκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο νη 
ΔΤΔΠ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ ( www.ggde.gr) 
 
 
 
 

α/α 
Κωδ. 

Άρθρου 
Είδοσ εργαςίασ 

α/α 
Σεχνική 

Προδιαγραφή Σιμολογ 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ   

1 
ΝΕΣ ΟΔΟ Α-

2 
Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ -
θμιβραχϊδεσ  

Α.1 ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 

2 
ΝΕΣ ΟΔΟ Α-

14 

Κακαριςμόσ και μόρφωςθ τάφρου τριγωνικισ 
διατομισ ι τάφρου ερείςματοσ, ςε κάκε είδουσ 
ζδαφοσ  

Α.2 

3 
ΝΕΣ ΟΔΟ Α-

17 
Κακαριςμόσ πρανϊν ανοιχτϊν εκςκαφϊν Α.3 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    

4 
ΝΕΣ ΟΔΟ Β-

17 
Επζνδυςθ πρανϊν με ελεφκερο πλζγμα Β.1 

5 
ΝΕΣ ΟΔΟ          

Β-23.3 

Αγκφρια ολόςωμθσ πάκτωςθσ πρανϊν 
ανοιχτϊν εκςκαφϊν, Φζρουςασ ικανότθτασ 
440 kN με ράβδουσ Φ32 B500C 

Β.2 ΕΤΕΠ 12-03-03-04 

6 
ΝΕΣ ΟΔΟ          
Β-29.3.1 

Καταςκευι ρείκρων, τραπεηοειδϊν τάφρων, 
ςτρϊςεων προςταςίασ ςτεγάνωςθσ γεφυρϊν 
κλπ με ςκυρόδεμα C16/20 

Β.3 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 
ΕΤΕΠ 01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-05-00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 
ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 
ΕΤΕΠ 01-04-00-00   
ΕΤΕΠ 01-05-00-00 

7 
ΝΕΣ ΟΔΟ             

Β-30.3 

Xαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων, 
Χαλφβδινο δομικό πλζγμα B500C εκτόσ 
υπογείων ζργων 

Β.4 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΦΑΛΣΙΚΑ  ΕΡΓΑ   

8 
ΝΕΣ ΟΔΟ Δ-

4 
Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ  Γ.1 

9 
ΝΕΣ ΟΔΟ Δ-

6 
Αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ μεταβλθτοφ πάχουσ 
επιμετροφμενεσ κατά βάροσ  

Γ.2 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 

10 
ΝΕΣ ΟΔΟ            

Δ-9.1 

Αντιολιςκθρι αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ 
ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,04 m με χριςθ 
κοινισ αςφάλτου 

Γ.3 ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 

http://www.ggde.gr/
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΜΑΝΗ - ΑΦΑΛΕΙΑ   

11 
ΝΕΣ ΟΔΟ          

Ε-1.1.6 

Μονόπλευρα χαλφβδινα ςτθκαία αςφαλείασ, 
ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ Ν2, λειτουργικοφ 
πλάτουσ W2, που τοποκετοφνται με ζμπθξθ, 
κατθγορίασ ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ Α, 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

Δ.1 ΟΜΟΕ - ΣΑΟ 

12 
ΝΕΣ ΟΔΟ              

Ε-1.3.1  

Μονόπλευρα χαλφβδινα ςτθκαία αςφαλείασ, 
τεχνικϊν ζργων ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1317-2, ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ Η1, 
λειτουργικοφ πλάτουσ W5, κατθγορίασ 
ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ Α 

Δ.2 ΟΜΟΕ - ΣΑΟ 

13 
ΝΕΣ ΟΔΟ         

Ε-9.1 

Πινακίδεσ ρυκμιςτικζσ και ζνδειξθσ 
επικίνδυνων κζςεων, τριγωνικζσ, πλευράσ 0,90 
m 

Δ.3 ΕΤΕΠ 05-04-06-00 

14 
ΝΕΣ ΟΔΟ             

Ε-10.2 
Στφλοσ πινακίδων από γαλβανιςμζνο 
ςιδθροςωλινα DN 80 mm (3’’) 

Δ.4 ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 

15 
ΝΕΣ ΟΔΟ                

Ε-17.1 
Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ με ανακλαςτικι 
βάφθ 

Δ.5 ΕΤΕΠ 05-04-02-00 

 
 

 

ΣΡΙΠΟΛΗ , 11-02-2019 

 
ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ  

 
 
 
 
 

ΑΝΣΩΝΙΟ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 
Γεωλόγοσ με Αϋ β. 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου  
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ  
Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου  
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΟΓΙΑΝΝΗ  
Πολ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 3091/2018 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Πελοποννιςου 
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