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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

1. ΗΥΤΟΤΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ – ΔΡΓΑΗΩΝ

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

• Ζ ππ΄αξηζ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/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»
• Ζ ππ΄αξηζ. Γ22/4193/22-11-2019 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ πνπ
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 4607 Β’/13-12-2019, «Έγθξηζε εβδνκήληα (70) Διιεληθψλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα θαη Μειέηεο».
Κάζε άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, αληηζηνηρείηαη κε ηελ αληίζηνηρε ΔΣΔΠ ζηνλ
Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 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 ην 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
• ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξ.6
• ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ ηεο ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο
φξνπο δεκνπξάηεζεο

ζα εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο
(CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD)» ζχκθσλα κε ηνπο
θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ.
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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 ζε εξγαζίεο νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο
εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα
Δπξσπατθά Πξφηππα (Hen) πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ.
δ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ (Διιεληθνχ
Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO (International
Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΠΑ.

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). Γηα θάζε άξζξν ηνπ
ηηκνινγίνπ δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηεο παξ.7 ε αληίζηνηρε εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ.
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο νη ΔΣΔΠ 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 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.
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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
2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ
3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ
4. Ζ ζέζε ιήςεο
5. Ζ ζέζε απφζεζεο
6. Ζ ψξα θφξησζεο
7. Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο
8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη
9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ
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.

4

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ – ΕΤΕΠ
ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΝΔΣ – ΔΣΔΠ
Α/Α

Πεξηγξαθή

Κσδηθφο
Άξζξνπ

Άξζξν
Τηκνινγίνπ

ΔΣΔΠ

ΟΓΟ Α-2

Α-1

02-02-01-00

ΟΓΟ Α-2.1

Α-2

---

ΟΓΟ Α-4.1

Α-3

08-01-01-00

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ
1

2

3

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο εκηβξαρψδεο
Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη
ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο
ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην εληφο ηνπ
νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ
Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηώδεο εκηβξαρώδεο

4

Καζαίξεζε νιφζσκσλ πεξηθξάμεσλ

ΟΓΟ Α-9

Α-4

---

5

Καζαίξεζε πεξηθξάμεσλ κε
ζπξκαηφπιεγκα

ΟΓΟ Α-10

Α-5

---

6

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδψλ
θαιήο βαηφηεηαο

ΟΗΚ 10.07.01

Α-6



7

Πξνκήζεηα δαλείσλ. Γάλεηα ζξαπζηψλ
επίιεθησλ πιηθψλ ιαηνκείνπ θαηεγ. Δ4

ΟΓΟ Α-18.3

Α-7

02-06-00-00

8

Καηαζθεπή επηρσκάησλ

ΟΓΟ Α-20

Α-8

02-07-01-00

9

Δπέλδπζε πξαλψλ κε θπηηθή γε

ΟΓΟ Α-24.1

Α-9

02-07-05-00

ΟΓΟ Β-1

Β-1

02-04-00-00

ΟΓΟ Β-4.1

Β-2

02-07-01-00

ΟΓΟ Β-4.2

Β-3

02-07-03-00

ΤΓΡ 5.05.01

Β-4

08-01-03-02

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ B: ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ
10

Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη
ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,00m

11

Δπηρώκαηα από θνθθώδε πιηθά θάησ από
ηα πεδνδξόκηα

12

13

Μεηαβαηηθά επηρψκαηα ηερληθψλ έξγσλ θαη
επηρψκαηα δψλεο αγσγψλ
Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ
κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν
ιαηνκείνπ γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο
έσο 50 cm

14

Καηαζθεπέο απφ άνπιν ζθπξφδεκα C8/10

ΟΓΟ Β-29.1.2

Β-5

15

Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ κε
ζθπξόδεκα C12/15, άνπιν

ΟΓΟ Β-29.2.1

Β-6

16

Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ,
εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από
ζθπξόδεκα C12/15

ΟΓΟ Β-29.2.2

Β-7

01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00

5

17

Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ
ηάθξσλ, ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο
ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε ζθπξόδεκα
C16/20

ΟΓΟ Β-29.3.1

Β-8

18

Μηθξνθαηαζθεπέο (θξεάηηα, νξζνγσληθέο
ηάθξνη θιπ) κε ζθπξόδεκα C16/20

ΟΓΟ Β-29.3.4

Β-9

ΟΓΟ Β-29.4.2

Β-10

ΟΓΟ Β-29.4.5

Β-11

19
20

Καηαζθεπή θηβσηiνεηδώλ oρεηώλ κε
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25
Καηαζθεπή βάζξσλ, πιαθώλ πξόζβαζεο,
ηνίρσλ, ζσξαθίσλ θιπ κε ζθπξόδεκα
C20/25

01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

21

Φάιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500C
εθηόο ππνγείσλ έξγσλ

ΟΓΟ Β-30.2

Β-12

01-02-01-00

22

Φαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C εθηόο
ππνγείσλ έξγσλ

ΟΓΟ Β-30.3

Β-13

01-02-01-00

23

Δπίρξηζκα παηεηφ πάρνπο 2,0 cm
εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη
θξεαηίσλ

ΟΓΟ Β-34

Β-14

08-05-01-04

24

Μόλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε

ΟΓΟ Β-36

Β-15

---

25

Γαιβαληζκέλα ζηδεξά εμαξηήκαηα

ΟΓΟ Β-48

Β-16

---

26

Φπηνζηδεξά θαιύκκαηα θξεαηίσλ, εζράξεο
ππνλόκσλ

ΟΓΟ Β-49

Β-17

08-07-01-01

27

Πξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα

ΟΓΟ Β-51

Β-18

05-02-01-00

28

Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ
θ.ι.π.

ΟΓΟ Β-52

Β-19

05-02-02-00

29

Γεσχθαζκα δηαρσξηζκνχ

ΟΓΟ Β-64.2

Β-20

---

ΟΓΟ Β-64.5.2

Β-21

---

30

Γεσπθάζκαηα νπιηζκνχ επηρσκάησλ,
εθειθπζηηθήο αληνρήο θαηά ηελ θχξηα
δηεχζπλζε ≥ 30 kN/m
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε
εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ
απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηα
ΔΛΟΤ ΔΝ 1916.

ΥΓΡ
12.01.01

31

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D200 mm

ΥΓΡ
12.01.01.01

Β-22

---

32

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D400 mm

ΤΓΡ
12.01.01.03

Β-23



33

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600 mm

ΤΓΡ
12.01.01.05

Β-24

---
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34

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 mm

ΥΓΡ
12.01.01.06

Β-25

---

35

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D1000 mm

ΥΓΡ
12.01.01.07

Β-26

---

36

Πξνκήζεηα ηζηκεληνζσιήλσλ pipe-jacking
θαηά ΔΛΟΤ ΔΝ 1916, εζσηεξηθήο
δηακέηξνπ Φ1200 mm

ΤΓΡ
12.02.01

Β-27



ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Γ: ΟΓΟΣΡΩΗΑ
37

Υπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ
πάρνπο 0,10m

ΟΓΟ Γ-1.2

Γ-1

05-03-03-00

38

Βάζε νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

ΟΓΟ Γ-2.2

Γ-2

05-03-03-00

39

Καηαζθεπή εξεηζκάησλ

ΟΓΟ Γ-5

Γ-3

05-03-03-00

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Γ: ΑΦΑΛΣΗΚΑ
40

Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε

ΟΓΟ Γ-3

Γ-1

05-03-11-01

41

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε

ΟΓΟ Γ-4

Γ-2

---

42

Αζθαιηηθή ζηξώζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ
πάρνπο 0,05 m

ΟΓΟ Γ-5.1

Γ-3

05-03-11-04

43

Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε
θνηλήο αζθάιηνπ

ΟΓΟ Γ-8.1

Γ-4

05-03-11-04

ΟΓΟ Δ-1.1.5

Δ-1

ΟΜΟΔ -ΑΟ

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Δ: ΖΜΑΝΖ - ΦΑΛΔΗΑ

44

Μνλφπιεπξα ραιχβδηλα ζηεζαία
αζθαιείαο, ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2,
ιεηηνπξγηθνχ πιάηνπο W3, πνπ
ηνπνζεηνχληαη κε έκπεμε, θαηεγνξίαο
ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο Α, ζχκθσλα
κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2

45

ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ

ΟΓΟ Δ-4.1

Δ-2

---

46

ηδεξά θηγθιηδψκαηα

ΟΓΟ Δ-4.2

Δ-3

---

47

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο
ζήκαλζεο, πιήξσο αληαλαθιαζηηθέο, κε
ππφβαζξν ηχπνπ 1 θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1

ΟΓΟ Δ-8.3

Δ-4

05-04-06-00

ΟΓΟ Δ-9.1

Δ-5

05-04-06-00

ΟΓΟ Δ-9.4

Δ-6

05-04-06-00

ΟΓΟ Δ-10.1

Δ-7

05-04-07-00

48
49
50

Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο θαη έλδεημεο
επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο
0,90 m
Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο θαη έλδεημεο
επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, κεζαίνπ κεγέζνπο
ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαληζκέλν
ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm (1 ½ ‘’)
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51

52
53

Μεηαιιηθφο κφληκνο αλαθιαζηήξαο
νδνζηξψκαηνο, κε θνξκφ έκπεμεο, κε κηα
αλαθιαζηηθή επηθάλεηα
Μεηαιιηθφο κφληκνο αλαθιαζηήξαο
νδνζηξψκαηνο, κε θνξκφ έκπεμεο, κε δχν
αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο
Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε
αλαθιαζηηθή βαθή

ΟΓΟ Δ-15.3

Δ-8

---

ΟΓΟ Δ-15.4

Δ-9

---

ΟΓΟ Δ-17.1

Δ-10

05-04-02-00

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ Σ: Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΡΓΩΝ ΟΓΟΠΟΗΪΑ
54

Υαιχβδηλνο ηζηφο νδνθσηηζκνχ χςνπο
12,00 m

ΖΛΜ
60.10.01.04

Σ-1

05-07-01-00
05-07-02-00

55

Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ ηχπνπ
βξαρίνλα κε ιακπηήξα Ναηξίνπ πςειήο
πίεζεο (NaΖP), Ηζρχνο 250 W, κε βξαρίνλα

ΖΛΜ
60.10.20.08

Σ-2

---

56

Πίιαξ νδνθσηηζκνχ νθηψ αλαρσξήζεσλ

ΖΛΜ
60.10.80.02

Σ-3

05-07-01-00

57

Πίιαξ νδνθσηηζκνχ είθνζη αλαρσξήζεσλ

ΖΛΜ
60.10.80.03

Σ-4

05-07-01-00

58

Πίιαξ νδνθσηηζκνχ ηξηάληα αλαρσξήζεσλ

ΖΛΜ
60.10.80.05

Σ-5

05-07-01-00

59

Φξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο ππνγείσλ
θαισδίσλ 40x40 cm

ΖΛΜ
60.10.85.01

Σ-6

---

60

ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη
νλνκαζη.δηακέηξνπ DN 63 mm (ζπείξσκα
2½’’) θαη πάρνπο 3,6 mm

ΖΛΜ
60.20.40.02

Σ-7

---

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2020

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ
Ζ Αλ. Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο πγθνηλσληαθψλ Έξγσλ
Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο Πξντζηάκελνο
Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ
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ΔΤΑΝΘΗΑ ΗΓΔΡΖ
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