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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 Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2221 Β / 30-7-2012, «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα
(440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή
εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα»



Η Δγθχθιηνο 17/2016 (αξ.πξση.ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα:
«Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ
αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)».

Κάζε άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, αληηζηνηρείηαη κε ηελ αληίζηνηρε
ΔΣΔΠ ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη αλαθεξφκελεο ΔΣΔΠ κέξνο ησλ 440 ηνπ
αλαθεξζέληνο ΦΔΚ, πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο.
Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ησλ ΣΠ απφ ηελ
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο εθπλένπζαο ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ εηδηθήο
επηζηνιήο.
ηελ 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



ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ, ησλ
ΠΣΠ, ηεο ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο
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ζα εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Ηιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο
«Κείκελα ελαξκφληζεο (HD)» ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ
απηψλ.
πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:
α. Οη Κνηλέο Σερληθέο 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 Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) 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.
Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο.
γ. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) ή ηνπ
πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) πνπ αλαθέξνληαη ζεεξγαζίεο
νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ ππφ
ηελπξνυπφζεζε φηη δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ
παξφλησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
δ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) 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. Σνχην 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 Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
(ΔΣΔΠ) ή Πξνζσξηλψλ Δζληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΠΔΣΔΠ). Γηα θάζε
άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 6 ε
αληίζηνηρε εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ ή ΠΔΣΔΠ.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο νη ΔΣΔΠ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ
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(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 ΔΣΔΠ πνπ ηζρχνπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.


Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
αληίζηνηρα γηα θάζε πιηθφ Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ
κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ χζηεκα Σππνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε
CE ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 6690 ΚΤΑ ΦΔΚ 1914/15-06-2012 (ζε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94 ) αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ),
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. Σν 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
7. Η ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο
8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη
9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ
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Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή
ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.
Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ
δειηίν δχγηζήο ηνπ.
Σα 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)
Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο
Τπεξεζίαο.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ
επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.

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

ΚΩΓΗΚΟ
ΑΡΘΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΖ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ

ΟΜΑΓΑ Α: ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΗ
1

Έμαιεο θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ ιηκεληθψλ έξγσλ
ρσξίο ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.

ΛΙΜ 1.03

---

2

Δθζθαθέο ππζκέλα ζαιάζζεο ζε εδάθε θαηεγνξίαο Α

ΛΙΜ 2.01

ΔΣΔΠ 09-02-01-00

3

Δθζθαθέο ππζκέλα ζαιάζζεο ζε εδάθε θαηεγνξίαο Γ ρσξίο
ρξήζε δξάγαο κε θνπηηθή θεθαιή

ΛΙΜ 2.03.01

ΔΣΔΠ 09-02-01-00

ΟΜΑΓΑ Β: ΛΗΘΟΡΡΗΠΔ - ΦΤΗΚΟΗ ΟΓΚΟΛΗΘΟΗ - ΤΛΗΚΑ ΟΓΟΣΡΩΗΑ
4

Τπφβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m

ΟΓΟ Γ-1.2

ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00

5

Bάζε νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155)

ΟΓΟ Γ-2.2

ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00

6

Ληζνξξηπέο ζπκπιήξσζεο ππξήλσλ θαη ζσξάθηζεο ιηκεληθψλ
έξγσλ κε ιηζνξξηπέο / θπζηθνχο νγθφιηζνπο πξνέιεπζεο
ιαηνκείνπ αηνκηθνχ βάξνπο 0,5 - 500 kgr.

Ν.1 (ΛΙΜ 4.02 &
4.06 & 4.08.01)

ΔΣΔΠ 09-05-01-00
ΔΣΔΠ 09-06-01-00

7

Θσξάθηζε ιηκεληθψλ έξγσλ κε θπζηθνχο νγθνιίζνπο
πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ αηνκηθνχ βάξνπο 200 - 1.500 kg

ΛΙΜ 4.08.01

ΔΣΔΠ 09-06-01-00

8

Θσξάθηζε ιηκεληθψλ έξγσλ κε θπζηθνχο νγθνιίζνπο
πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ αηνκηθνχ βάξνπο 1.000 - 2.000 kg

Ν.2 (ΛΙΜ 4.08.01
& 4.08.02)

ΔΣΔΠ 09-06-01-00

5

9

Θσξάθηζε ιηκεληθψλ έξγσλ κε θπζηθνχο νγθνιίζνπο
πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ αηνκηθνχ βάξνπο 2.500 - 4.000 kg

ΛΙΜ 4.08.03

ΔΣΔΠ 09-06-01-00

ΛΙΜ 5.03

ΔΣΔΠ 09-07-02-00

ΟΜΑΓΑ Γ: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ
10

Δηδηθνί ηερλεηνί νγθφιηζνη ζσξάθηζεο

11

πκπαγείο ηερλεηνί νγθφιηζνη βάξνπο κέρξη 35 ηφλσλ

ΛΙΜ 5.01.01

ΔΣΔΠ 09-07-01-00

12

Αλσδνκέο ιηκεληθψλ έξγσλ απφ νπιηζκέλν έγρπην επί ηφπνπ
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25

ΛΙΜ 8.02.01

ΔΣΔΠ 09-09-02-00

13

Αλσδνκέο ιηκεληθψλ έξγσλ απφ άνπιν ή ειαθξψο
νπιηζκέλν, έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25

ΛΙΜ 8.01.02

ΔΣΔΠ 09-09-01-00

14

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα,
θαηεγνξίαο C20/25

ΛΙΜ 8.03.02

ΔΣΔΠ 09-14-01-00

15

Καηαζθεπέο απφ χθαιν έγρπην επί ηφπνπ ζθπξφδεκα
θαηεγνξίαο C20/25 κε ρξήζε ζηδεξνηχπσλ

ΛΙΜ 6.01.01

ΔΣΔΠ 09-10-01-00

16

ηδεξνχο νπιηζκφο ιηκεληθψλ έξγσλ

ΛΙΜ 11.01

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00

ΟΜΑΓΑ Γ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ- ΛΟΗΠΑ ΣΔΥΝΗΚΑ
17

Ληζεπελδχζεηο αλσδνκψλ ιηκεληθψλ έξγσλ

ΛΙΜ 8.06

ΔΣΔΠ 03-02-01-00

18

Υπηνραιχβδηλεο δέζηξεο

ΛΙΜ 9.02

ΔΣΔΠ 09-13-01-00

19

Υαιχβδηλνη θξίθνη πξφζδεζεο

ΛΙΜ 9.05

ΔΣΔΠ 09-13-02-00

20

Διαζηηθνί νιφζσκνη γξακκηθνί πξνζθξνπζηήξεο πξηζκαηηθήο
δηαηνκήο

ΛΙΜ 10.02 Ν

---

21

Γαιβαληζκέλεο αιπζίδεο

ΛΙΜ 9.07

---

22

Υαιχβδηλνο
γαιβαληζκέλνο
κνλφθσηνο
ηζηφο
ειεθηξνθσηηζκνχ χςνπο 5,00 m, πιήξεο κε ηε ρπηνζηδεξή
βάζε ηνπ, ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο βάζεο έδξαζήο ηνπ, ην
αλνμείδσην θσηηζηηθφ ηχπνπ ππξνθάλη κε ιακπηήξα
ηερλνινγίαο LED ηζρχνο 50-80 W θαη ηα ζπζηήκαηα έλαπζήο
ηνπ, κε δείθηε ζηεγαλφηεηαο θαη' ειάρηζηνλ IP65, ζχκθσλα κε
ηα ζρέδηα θαη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή

ΗΛΜ Ν
60.10.01.06 &
ΗΛΜ Ν
60.10.40.04

ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00

23

Κηβψηην παξνρψλ ζθαθψλ, κε 3 ειεθηξηθέο παξνρέο ησλ 16Α
θαη 3 πδξαπιηθέο παξνρέο 1/2'' θαη ζχζηεκα πξνπιεξσκήο

ΗΛΜ Ν 66.10.13

---

24

Κηβψηην παξνρψλ ζθαθψλ, κε 2 ειεθηξηθέο παξνρέο ησλ 16Α
θαη 2 πδξαπιηθέο παξνρέο 1/2'' θαη ζχζηεκα πξνπιεξσκήο

ΗΛΜ Ν 66.10.12

---

25

Κηβψηην παξνρψλ ζθαθψλ, κε 3 ειεθηξηθέο παξνρέο ησλ 32Α
θαη 3 πδξαπιηθέο παξνρέο 1/2'' θαη ζχζηεκα πξνπιεξσκήο

ΗΛΜ Ν 66.10.14

---

ΗΛΜ Ν 66.10.15

---

ΗΛΜ Ν 66.10.16

---

ΟΜΑΓΑ Δ : Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

26
27

Κνλζφια θφξησζεο θιεηδηψλ ή θαξηψλ ζπζηήκαηνο
πξνπιεξσκήο πίιαξ ζθαθψλ, πιήξεο, κε ηξνθνδφηε,
θαιψδηα γηα ηελ ζχλδεζε ζηνλ ππνινγηζηή θαη ινγηζκηθφ
Ηιεθηξνληθφ θιεηδί κε transponder απεξηφξηζησλ ρξήζεσλ ή
θάξηα

6

28

Αλνμείδσην επηδαπέδην θηβψηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ)
ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ

ΗΛΜ 66.20.01

---

29

Ράβδνο γείσζεο ραιχβδηλε επηραιθσκέλε κήθνπο 3,00 κ,
δηακέηξνπ θνξκνχ 17 mm

ΑΣΗΔ Ν 9342.1

---

30

Ηιεθηξφδην γείσζεο ηχπνπ (Δ) απφ αλνμείδσην ράιπβα

ΑΣΗΔ Ν 9342.2

---

31

Σξίγσλν γείσζεο πιήξεο κε ειεθηξφδηα γείσζεο Φ 2,5'',
κήθνπο 3,00 κ

ΑΣΗΔ Ν 9342.3

---

32

χλδεζε κεηξεηή
ηξηθαζηθή

ζρεη. ΑΣΗΔ
9347.5.01

---

33

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο.
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα
βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m

ΤΓΡ 3.11.02.01

ΔΣΔΠ 08-01-03-01

ΟΓΟ Β-29.4.4

ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00
ΔΣΔΠ 01-01-02-00
ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00
ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00
ΔΣΔΠ 01-01-05-00
ΔΣΔΠ 01-01-07-00
ΠΔΣΔΠ 01-03-00-00
ΔΣΔΠ 01-04-00-00
ΔΣΔΠ 01-05-00-00

ΟΓΟ Β-30.3

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00

ΓΔΓΓΗΔ,

παξνρή

ΓΔΓΓΗΔ

Νν

5

34

Μηθξνθαηαζθεπέο κε ζθπξφδεκα C20/25

35

Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ. Υαιχβδηλν δνκηθφ
πιέγκα B500C εθηφο ππνγείσλ έξγσλ.

36

Φξεάηην έιμεο θαη ζχλδεζεο ππφγεησλ θαισδίσλ 50x50 cm

37

Φξεάηην έιμεο θαη ζχλδεζεο ππφγεησλ θαισδίσλ 70x70 cm

38

Καιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 απφ ειαηφ
ρπηνζίδεξν (ductile iron)

ΛΙΜ 9.01.02

---

39

Καιψδηα ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000
2
V κε κφλσζε απφ καλδχα PVC, δηαηνκήο 3 x 2,5 mm

ΗΛΜ 62.10.41.02

---

40

Καιψδηα ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000
V κε κφλσζε απφ καλδχα PVC, δηαηνκήο 4 x 16 mm2

ΗΛΜ Ν
62.10.41.05

---

41

Καιψδην ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000
V κε κφλσζε απφ καλδχα PVC δηαηνκήο 4 x 95 mm2

ΗΛΜ Ν
62.10.41.06

---

42

Καιψδην ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000
V κε κφλσζε απφ καλδχα PVC δηαηνκήο 5 x 4 mm2

ΗΛΜ Ν
62.10.41.07

---

43

Καιψδην ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000
V κε κφλσζε απφ καλδχα PVC δηαηνκήο 5 x 6 mm2

ΗΛΜ Ν
62.10.41.08

---

44

Καιψδην ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000
V κε κφλσζε απφ καλδχα PVC δηαηνκήο 5 x 16 mm2

ΗΛΜ Ν
62.10.41.09

---

45

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο, δηαηνκήο 25 mm

ΗΛΜ 62.10.48.03

---

ΗΛΜ
60.20.40.01

---

ΗΛΜ Ν
60.20.40.13

---

ΤΓΡ Ν
12.14.02.22

---

46

47
48

2

ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ θσηεηλήο
ζεκαηνδφηεζεο, νλνκαζη.δηακέηξνπ DN50 mm (ζπείξσκα 2’’)
θαη πάρνπο 3,2mm
σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θσηεηλήο
ζεκαηνδφηεζεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN
100 mm
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 80
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS8 = 8 MPa), κε

ΗΛΜ Ν
60.10.85.04
ΗΛΜ Ν
60.10.85.05

-----

7

ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, Ολνκ. δηακέηξνπ
DN 25 mm / PN 10 atm

49

50

51

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, Ολνκ. δηακέηξνπ
DN 40 mm / PN 16 atm
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, Ολνκ. δηακέηξνπ
DN 63 mm / PN 16 atm
σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡE 100
(κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 MPa), κε
ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2, Ολνκ. δηακέηξνπ
DN 75 mm / PN 16 atm

ΤΓΡ 12.14.01.42

---

ΤΓΡ 12.14.01.44

---

ΤΓΡ 12.14.01.45

---

ρεη. ATHE
8036.9

---

52

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο ρσξίο ξαθή DN100

53

Αγσγνί ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U, νλνκαζηηθήο πίεζεο
6 at, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm

ΤΓΡ 12.13.01.05

ΔΣΔΠ 08-06-02-01

54

σιήλεο πξνζηαζίαο αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) κε
απιαθσηή (corrugated) επηθάλεηα δηακέηξνπ Φ 40 mm

ΤΓΡ Ν
12.30.03.01

---

55

σιήλεο πξνζηαζίαο αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) κε
απιαθσηή (corrugated) επηθάλεηα δηακέηξνπ Φ 63 mm

ΤΓΡ Ν
12.30.03.03

---

56

σιήλεο πξνζηαζίαο αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) κε
απιαθσηή (corrugated) επηθάλεηα δηακέηξνπ Φ 125 mm

ΤΓΡ Ν
12.30.03.07

---

57

Φξεάηην γηα ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν χδξεπζεο, πιήξεο

ΑΣΗΔ Ν
8103.92.4

---

58

θαηξηθέο δηθιείδεο πιαζηηθέο (Ball valves) νλνκαζηηθήο
δηακέηξνπ Φ25 mm, νλνκαζηηθήο πηέζεσο 10atm

ΑΣΗΔ Ν 8106.3

---

59

Φίιηξα λεξνχ ζίηαο ή δίζθσλ, πιαζηηθά, νλνκαζηηθήο πίεζεο
10 atm, Φ 1'' θνληφ

ΠΡ Η7.2.2

ΔΣΔΠ 10-08-01-00

60

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, θνξεηφο γνκψζεσο 6 kg

ΑΣΗΔ 8201.1.2

---

61

Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ Ρα, ηξνρήιαηνο γνκψζεσο 25
kg

ΑΣΗΔ 8201.2.5

---

62

Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θνξεηφο γνκψζεσο
6 Kg

ΑΣΗΔ 8202.2

---

63

Δξκάξην γηα θχιαμε ππξνζβεζηήξσλ κε γπάιηλε πξφζνςε ή
κεραληζκφ παξαβίαζεο κε ζξαχζε πάινπ

ΑΣΗΔ Ν 8208

---

64

Γεμακελή
λεξνχ
ππξφζβεζεο
ζπλνιηθήο
σθέιηκεο
3
ρσξεηηθφηεηαο 75 m , νξζνγψληα, απφ καχξε ιακαξίλα

ρεη. ΑΣΗΔ
8456.5

---

65

Ππξνζβεζηηθφ απηφµαην αληιεηηθφ ζπγθξφηεµα πνπ
απνηειείηαη απφ µία ειεθηξνθίλεηε αληιία παξνρήο 115,0
3
m /h κε πίεζε 8,3 bar θαη κε ηζρχ ειεθηξνθηλεηήξα 75 ΗΡ, κία
αληιία - πεηξειαηνθηλεηήξαο κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά
θαη ηζρχ πεηξειαηνθηλεηήξα 80 ΗΡ, πηεζηηθφ δνρείν 500 lit θαη
πίλαθα απηνκαηηζκψλ, πιήξεο

ΑΣΗΔ N
8230.1.1.28

---

66

ηαζκφο εηδηθψλ ππξνζβεζηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ

ΑΣΗΔ N 8204.3

---

67

Γίδπκν πδξνζηφκην ζχλδεζεο ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο,
δηακέηξνπ θνξκνχ DN100 θαη ζηφκηα ζχλδεζεο 2x65 mm,
πιήξεο

ρεη. ΑΣΗΔ 8203

---

68

Τπαίζξηα ππξνζβεζηηθή θσιηά πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζε
δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ

ΗΛΜ 66.30

---
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69

Γεμακελή πγξψλ θαπζίκσλ ππφγεηα, ζπλνιηθήο σθέιηκεο
3
ρσξεηηθφηεηαο 6,5-7,5 m , θπθιηθήο δηαηνκήο, κεηαιιηθή,
δηπινχ ηνηρψκαηνο, πιήξεο

ρεη. ΑΣΗΔ Ν
8456.6

---

ΟΜΑΓΑ Σ: ΖΜΑΝΖ - ΑΦΑΛΔΗΑ
70

Υξήζε πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο

ΤΓΡ 1.01

ΔΣΔΠ 05-04-06-00

71

Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδχλνπ

ΤΓΡ 1.03

---

72

Καηαζθεπή νβεινχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαλνχ αζθάιεηαο
λαπζηπινΐαο

ΛΙΜ Ν 9.12

---

Σρίπολη, 14-06-2019

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ
Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο
Σκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ
Γ.Σ.Δ. Πεξ. Πει/ζνπ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο Πξντζηάκελνο
Γ.Σ.Δ. Πεξ. Πει/ζνπ

ΔΤΑΝΘΗΑ ΗΓΔΡΖ
Πνι. Μερ/θφο κε Α΄ β.

ΜΗΥΑΖΛ ΜΤΡΝΗΩΣΖ
Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β.

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΩΣΟΓΗΑΝΝΖ
Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β.

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ
Με ηελ ππ’ αξ. 1460/2019 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ

Signed by: MICHAIL SMYRNIOTIS
Date and Time: 2019.06.14 15:59:09
+03:00
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