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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

       Η Πεπιθέπεια Πελοποννήζος, Π.Ε. Απγολίδαρ απεςθύνει ππόζκληζη εκδήλωζηρ  ενδιαθέπονηορ για 
ηο έπγο «Ππομήθεια ςλικών διαγπάμμιζηρ», ζύμθωνα με ηο Ν.4412/2016, με ηη διαδικαζία ηηρ 

απεςθείαρ ανάθεζηρ.  
 

       Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ανέπσεηαι ζε είκοζι ηέζζεπιρ σιλιάδερ  οκηακόζια εςπώ (24.800,00€) 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ (καθαπή αξία 20.000,00 €).  
 

    Η πποζθοπά θα δοθεί ζύμθωνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ ηος Παπαπηήμαηορ Ι ηηρ παπούζαρ και θα 

ςπογπαθεί ζύμβαζη. 

  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν προμικεια 
υλικών ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ τθν 31/12/2020 
 

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηων ππορ ππομήθεια ειδών. 
 

Μειοδόηηρ/ερ θα αναδεισθεί ο ανάδοσορ με ηην πλέον ζςμθέποςζα οικονομική πποζθοπά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή).  
 

ε πεπίπηωζη πος ο πποζθέπονηαρ πποηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηηρ ζύμβαζηρ ςπό 

μοπθή ςπεπγολαβίαρ ζε ηπίηοςρ, οθείλει να αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος ηο ποζοζηό αςηό 

καθώρ και ηοςρ ςπεπγολάβοςρ πος πποηείνει ζύμθωνα με ηο απθ.58 ηος ν.4412/16. 

 
Ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ (και ο ςπεπγολάβορ, μόνο ζε πεπίπηωζη πος 

ηο ποζοζηό ςπεπγολαβίαρ ξεπεπνά ηο 30% ηηρ ζύμβαζηρ) ςποσπεούηαι να πποζκομίζει 

ζηην ςπηπεζία: 
1. ςπεύθςνη δήλωζη (επιζςνάπηεηαι ςπόδειγμα – Παπάπηημα ΙΙ) 

2.θοπολογική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 
3.αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 

 
Ο κάθε ενδιαθεπόμενορ (θςζικό – νομικό ππόζωπο) δύναηαι να απεςθύνει και να καηαθέζει έγγπαθη 

ζθπαγιζμένη πποζθοπά έωρ Δεςηέπα 25/05/2020 και ώπα 15:00 ζηο Ππωηόκολλο ηηρ 

Γπαμμαηείαρ ηηρ Δ/νζηρ Διοικηηικού Οικονομικού ηηρ Π.Ε. Απγολίδαρ.  
                        

 
 

 

 
 

 
 

 

 

            Ναύπλιο,  13/05/2020 
            Αρ.Πρωτ.:102454/16288 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Παναγιώτη Νίκα 

 
                                                                                   

    Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ 

     Επαμεινώνδασ Μαυρόγιαννησ 
 
 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
Σα πιηθά δηαγξάκκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή νδεγία ηνπ ηέσο ΤΠΔΥΩΓΔ 

(Γ14β/ν/17826/557/96), πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν έιεγρφο ηνπο απφ ην Κ.Δ.Γ.Δ. θαηφπηλ 

δεηγκαηνιεςίαο. Η εγγχεζε γηα ηελ δηάξθεηα δσήο ησλ πιηθψλ, ήηνη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, ζα πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο θαη λα παξέρεηαη ππνρξεσηηθά 

γξαπηψο. 

Γηα ηελ πξνκήζεηα λεσκού ακρσλικού τρώμαηος διαγράμμιζης οδών, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη 

πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο θαη επαξθνχο ρξσκαηηθήο αληίζεζεο πξνο ην 

νδφζηξσκα,ηζρχεη ην επξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 1871 «Τιηθά νξηδφληηαο ζήκαλζεο νδψλ – Φπζηθέο 

ηδηφηεηεο» θαη ζπγθεθξηκέλα νη θαηεγνξίεο LF7  γηα ηνλ παξάγνληα θσηεηλφηεηαο, UV1 γηα ηελ 

επηηαρπλφκελε γήξαλζε  UV θαη  BR2 γηα ηελ επίδξαζε αζθάιηνπ. 

Δπηπιένλ  ην ρξψκα πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ: 
- λα απνηειείηαη απφ ρξσζηηθή, αθξπιηθέο  ξεηίλεο,  θαη ηνπο θαηάιιεινπο νξγαληθνχο δηαιχηεο. 

- φηαλ εθαξκφδεηαη ζην νδφζηξσκα λα δίλεη ζηαζεξφ πκέλα κε ηελ εμάηκηζε ηνπ δηαιχηε. 

- λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα πάιηλα ζθαηξίδηα πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην ΔΝ 1423, ηα νπνία θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο ςεθάδνληαη ζηνλ πγξφ πκέλα ηνπ ρξψκαηνο. 

- λα είλαη ηθαλφ λα απνηξέπεη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ κεγαιχηεξσλ ζθαηξηδίσλ ιφγσ ηξηρνεηδνχο 

αλχςσζεο θαη λα εμαζθαιίδεη ζηα ζθαηξίδηα ηε κέγηζηε πξφζθπζε, ψζηε λα πξνθχπηεη ισξίδα 

δηαγξάκκηζεο πνιχ αλζεθηηθή ζηε γήξαλζε θαη ζηε θζνξά. 

- λα είλαη θαιά αλακεκεηγκέλν, λα κελ θαηαθάζεηαη θαη λα κε ζπζζσκαηψλεηαη κφληκα κέζα ζην 

δνρείν κεηά πεξίνδν απνζήθεπζεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο θαη λα επαλέξρεηαη εχθνια κε αλάδεπζε 

ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

- φηαλ μεξαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο λα δίλεη πκέλα κε θαιή πξφζθπζε, πνπ δε 

κεηαβάιιεηαη αηζζεηά ν ρξσκαηηζκφο ηνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηεο 

θπθινθνξίαο  θαη   ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ. 

- λα εθαξκφδεηαη εχθνια θαη νκνηφκνξθα κε ηα κεραλήκαηα δηαγξάκκηζεο νδψλ. 

- λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε TiO2 ≥ 13% θ.β. 

Σν πνζνζηφ  TiO2  ζην ρξψκα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ASTMD1394 – αλαγσγηθή κέζνδνο 

JONES. 

- λα έρεη ημψδεο  70 – 80 K.U. (KREBSUNITS). 

Σν ημψδεο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην   ASTMD562. 

- λα έρεη ρξφλν μήξαλζεο  (NOPICK-UPTIME)  ≤ 20 min 

Ο ρξφλνο μήξαλζεο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην  ASTMD 711. 

- λα έρεη ιεπηφηεηα  θφθθσλ (HEGMAN)  ≥ 3 

Η ιεπηφηεο θφθθσλ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην  ASTMD 1210. 

- λα έρεη αληνρή ζε θζνξά κεηά ζέξκαλζε  ≥ 50 kg 

Η αληνρή ζε θζνξά κεηά ζέξκαλζε πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

 

To  ρξψκα  εθαξκφδεηαη ζε μεξφ πκέλα πάρνπο πεξίπνπ  80 κm πάλσ ζε γπάιηλν δνθίκην 

δηαζηάζεσλ 15 cm  ×  7 cm  θαιά θαζαξηζκέλν κε δηαιχηε. Σν πάρνο ηνπ μεξνχ πκέλα 

πξνζδηνξίδεηαη  24 ψξεο κεηά ηε δηάζηξσζε. Σν δνθίκην ζεξκαίλεηαη ζε ππξηαληήξην  επί  3  ψξεο 

ζε ζεξκνθξαζία  105 – 110
ν
C  θαη ελ ζπλερεία θιηκαηίδεηαη επί   30  ιεπηά  ζε ζεξκνθξαζία  25 ± 2

 

ν
C  θαη ζρεηηθή πγξαζία  50% ±5%. 

Σν δνθίκην ππνβάιιεηαη ζε δνθηκαζία θζνξάο ζχκθσλα κε ην  ASTMD 968. 

Η άκκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πξφηππε άκκνο  CENEN 196-1. 



- Σν ρξψκα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ξεγκαηψζεηο, απνιεπίζεηο ή απψιεηα πξφζθπζεο φηαλ 

δνθηκάδεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο : 

Σν ρξψκα εθαξκφδεηαη κε πκελνγξάθν ζε πγξφ πκέλα  127 κm  πάλσ ζε πιαθίδην ιεπθνζηδήξνπ 

δηαζηάζεσλ  7,5 cm  ×  12,5 cm  θαη  βάξνπο  1,6 έσο 2,1 kg/m
2
, θαιά θαζαξηζκέλν κε δηαιχηε. Ο 

πκέλαο μεξαίλεηαη ζηνπο  21 – 26  
ν
C ζε νξηδφληηα ζέζε επί  18σξν,ζηε ζπλέρεηα ζεξκαίλεηαη ζε 

ππξηαληήξην ζε ζεξκνθξαζία  55 ± 2 
ν
C επί  2σξν, ςχρεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 

ηνπιάρηζηνλ επί  κηζή ψξα θαη θάκπηεηαη γχξσ απφ μχιηλε ξάβδν δηακέηξνπ  12,5 cm. 

- Σν ρξψκα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη απψιεηα πξφζθπζεο, μθινπδίζκαηα ή άιιεο αιινηψζεηο 

εθηφο κηαο ειαθξάο απψιεηαο ηεο ζηηιπλφηεηάο ηνπ φηαλ δνθηκάδεηαη σο αθνινχζσο : 

To ρξψκα εθαξκφδεηαη κε πκελνγξάθν ζε πγξφ πκέλα 380 κm ζε θαζαξφ γπάιηλν δνθίκην. Ο 

πκέλαο μεξαίλεηαη ζηνπο  21 – 26  
ν
C ζε νξηδφληηα ζέζε επί  72 ψξεο. Σν δνθίκην εκβαπηίδεηαη  

αθνινχζσο θαηά ην ήκηζπ ζε απνζηαγκέλν λεξφ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα  18 ψξεο, αθήλεηαη 

λα μεξαλζεί ζηνλ αέξα επί  2σξν θαη εμεηάδεηαη. 

- Σν ρξψκα φηαλ ςεθάδεηαη ζε νξηδφληηεο επηθάλεηεο ιακαξίλαο ή αινπκηλίνπ θαη ζε πάρνο πγξνχ 

πκέλα πεξίπνπ  400 κm, πξέπεη λα δίλεη πκέλα ν νπνίνο φηαλ μεξαίλεηαη λα παξνπζηάδεη 

επηθάλεηα ιεία, νκνηφκνξθε, ρσξίο αλσκαιίεο θαη ηξαρχηεηα ή νπνηαδήπνηε άιιε αζπλέρεηα. Σν 

ρξψκα δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ξαβδψζεηο ή δηαρσξηζκφ φηαλ ςεθάδεηαη ζε θαζαξφ γπαιί. 

- Η δνθηκή ηεο απνζήθεπζεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ASTMD1309 θαη πξέπεη λα είλαη  ≥ 6. 

Σν  ΚΔΓΔ  πξνο ην παξφλ δελ έρεη ηνλ απαηηνχκελν απφ ην  ΔΝ 1871 εμνπιηζκφ γηα ηε δνθηκή 

απηή, ε δε ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ (θπζηθή απνζήθεπζε 6 κελψλ) είλαη 

πξαθηηθά αδχλαηε γηα ηελ εκπξφζεζκε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ωο  πξνο  ηε  δεηγκαηνιεςία  ηζρχεη ε  πξνδηαγξαθή  πνπ  εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε   

ΒΜ5/30757/(ΦΔΚ 799 η.Β΄/ 9-11-84). Γηα  ηε  ζπζθεπαζία  ηζρχεη  ε   §3.1 ηνπ  « Σεχρνπο Οδεγηψλ 

θαηαζθεπήο δηαγξακκίζεσλ νδψλ κε ιεπθφ ή θίηξηλν ρξψκα » έηνπο 1982. 

Οη  επηπιένλ  έιεγρνη  πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην  ΔΝ 1871 ζεσξνχληαη αλαγθαίνη, δεδνκέλνπ φηη 

δελγίλνληαη νη έιεγρνη επηδφζεσλ ησλ ρξσκάησλ ζχκθσλα κε ην ΔΝ 1436 « Δπηδφζεηο δηαγξακκίζεσλ 

νδψλ, (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά) ».  

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην ππ. αξ. 3012678/1852/99/19-7-99  έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ 

Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα παξαζθεχαζκα πνπ ηαμηλνκείηαη σο επηβιαβέο θαη 

εχθιεθην, ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε Α.Υ.. 1197/89 (ΦΔΚ 567 /Β /90) « Πεξί επηθηλδχλσλ 

παξαζθεπαζκάησλ » θαη ην παξ/κα Ι ηεο Απφθαζεο Α.Υ.. 378/94 (ΦΔΚ 705 /Β /20-9-94) « Πεξί 

επηθηλδχλσλ νπζηψλ », ζα επηζεκαίλεηαη κε ηα ζχκβνια θηλδχλνπ F, Xn, ηηο ελδείμεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο – θξάζεηο R :  R11 πνιχ εχθιεθην θαη R 20 επηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη, θαζψο θαη 

ηηο ηππνπνηεκέλεο νδεγίεο πξνθχιαμεο – θξάζεηο  S: 
- S 16  καθξηά απφ πεγέο αλάθιεμεο – απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα 

- S 25  απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα 

- S 29  κελ αδεηάδεηε ην πεξηερφκελν ζηελ απνρέηεπζε 

- S 33  ιάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθψλ εθθελψζεσλ 

Δπίζεο ην επηθίλδπλν παξαζθεχαζκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ  « δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο» ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 3 ηεο Απφθαζεο Α.Υ.. 508 /91 (ΦΔΚ 886 /Β /30-10-91) « Πεξί θαζνξηζκνχ θαλφλσλ γηα 

ην ζχζηεκα εηδηθήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα επηθίλδπλα παξαζθεπάζκαηα », φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απφθαζε Α.Υ.. 47 /95 (ΦΔΚ 431 /Β /17-5-95). 

Σα γσάλινα ζθαιρίδια δηαγξάκκηζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1423 θαη λα έρνπλ ηελ αθφινπζε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε: 

 

Kφζθηλα ISO 565 – R 40/3 κm 

 

πλνιηθφ ζπγθξαηνχκελν βάξνο ζε % 



   850 

710 

425 

250 

150 

0 – 2 

0 – 10 

25 – 65 

70 – 95 

95 - 100 

Σν 80% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ παινζθαηξηδίσλ πξέπεη λα θέξεη επηθάιπςε πξφζθπζεο θαη ην 

20% επηθάιπςε επίπιεπζεο.Ο παξαγσγφο, ν νπνίνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε 

πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9000-2008, ζα θαηαζέηεη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεη ηελ 

χπαξμε επηθάιπςεο πξφζθπζεο θαη επίπιεπζεο. 

Γηα ηε δεηγκαηνιεςία ηζρχεη ε πξνδηαγξαθή, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε ΒΜ5/30757/18-10-84 

(Φ.Δ.Κ. 799/Β΄/9-11-84). 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

α/α ΤΛΙΚΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 

(kg) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 
ΛΔΤΚΟ  ΑΚΡΤΛΙΚΟ 

ΥΡΏΜΑΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΓΩΝ 
9.780,00 1,65€/Kg 

16.137,00 

2 ΤΑΛΟΦΑΙΡΙΓΙΑ 4.825,75 0,80 €/Kg  3.863,00 

 ΤΝΟΛΟ:   20.000,00 

 ΦΠΑ 24%    4.800,00 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:   24.800,00 
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, είλαη ε πξνκήζεηα σλικών διαγράμμιζης, ήηνη λεσκού 

ακρσλικού τρώμαηος διαγράμμιζης οδών θαη σαλοζθαιριδίων, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη 

αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ην νπνίν είλαη αξκφδηα ε Π.Δ. Αξγνιίδαο. Σν νδηθφ δίθηπν, 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο επαξρηαθέο θαη εζληθέο νδνχο ηηο νπνίεο ζπληεξεί ε Π.Δ. Αξγνιίδαο, 

θαζνξίδεηαη ζηελ ππ’ αξ. πξ. νηθ.15400/18-09-2007 Απφθαζε ηεο ηφηε Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ (ΦΔΚ 

1932 Β/26-9-2007), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππ’ αξ. πξ. 45088/14905/12-10-2011 θαη 32408/10288/27-07-

2011 (ΑΓΑ 4Α587Λ1-43) Απνθάζεηο Πεξηθεξεηάξρε Πει/ζνπ. 

2. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ 



Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ δηαγξάκκηζεο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα αλακηγλχνληαη κε ιφγν 

βάξνπο ίζν κε 2/1, αληηζηνίρσο γηα ιεπθφ αθξπιηθφ ρξψκα δηαγξάκκηζεο θαη παινζθαηξίδηα. Οη αθξηβείο 

πνζφηεηεο ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηεχρνο πξνυπνινγηζκνχ. 

Η εθαξκνγή ησλ πιηθψλ δηαγξάκκηζεο επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, ζα γίλεη απφ ζπλεξγείν θαη κεραλήκαηα 

ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Αξγνιίδαο, κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ. Η 

παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα νινθιεξψλεηαη θαηφπηλ πνζνηηθνχ θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή, ελψ ε πνηνηηθή παξαιαβή ζα πεξηιακβάλεη καθξνζθνπηθφ, αιιά θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δνθηκέο ηνπ ηεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ, απηφ 

ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ζα ιακβάλνληαη δείγκαηα ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ Πξφηππε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΥΡ-1, φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’αξ. πξ. ΒΜ5/30757/18-10-1984 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 799 η.Β΄/ 9-11-

84), ελψ ηα ιακβαλφκελα δείγκαηα ζα ζηέιλνληαη ζην Κ.Δ.Γ.Δ. ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. γηα ηνπο πξνβιεπφκελνπο 

ειέγρνπο. Σα πιηθά ζα παξαιακβάλνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, κεηά 

ηελ αλσηέξσ εξγαζηεξηαθή δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο.  
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