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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται 
στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα 
λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται  τα κάτωθι: 

 
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 

έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  
 

1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  µε 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε  αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου.  

  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 
λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 
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1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,  
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

  

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα 
µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 

αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-
σκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, 
συγκροτήµατων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, 
κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 
φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 
των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

 

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 

 

1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες 
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των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, 
ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, 
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην στην µελέτη, τις 
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  (µετρήσεις, εργαστηριακοί 
έλεγχοι και  δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση 
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και 
η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

 

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

1.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών 
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  

  

 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.   

 

1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
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1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχηµάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του έργου.  

 

 (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγµάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 
φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα συµβατικά τεύχη του 
έργου. 

 
1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες 
σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της 
οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές 
κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης 
και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες 
σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου 
Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε 
τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη). 
 
1.1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία  των 

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.   

 
1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 
την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να 
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 
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1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και 
όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των 
εργασιών. 

 
1.1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση 
αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 
1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Εργου. 

 
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 

αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του 
Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

 
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, 
σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων 
απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 
τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των 
χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες 
ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
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1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρµόδιες 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας 
(∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
1.1.30 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά 
καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
1.1.31 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

 
1.1.32 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 
 

1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται 
οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και 
επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 
κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 

1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 
επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 

 

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ 

 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως 
µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
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  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 

παρόν Τιµολόγιο. 
   

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως 
µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 

 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιµολογίου 

 
 
 

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού 
έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 
µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, 
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο, 
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑ∆Α Α : ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ # 
  

 
 
 
Άρθρο Α-1: ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ Η 
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ  
 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε 
υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  
 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα 
γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης 
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες 
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η 
αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει 
τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις 
επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στη µελέτη. 
 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και 
για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους 
του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος 
του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται 
από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την 
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 

 
Άρθρο Α-1.1:    Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Άρθρο Α-1.1.1:   Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 
 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.1) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆έκα € και δύο λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,02 



K:\A5740b1\cons\tefhi\5390_TM.doc                                                  9 5740b1/5390/B06 

 

Άρθρο Α-2:   ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ 
∆ΙΚΤΥΑ ΟΚΩ. 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6087) 
 

Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα / 
αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος.  
 

Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ΄ αυτό κατά το µεγαλύτερο 
µέρος της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαµβανόµενοι 
σε ιδεατό κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και διαµέτρου 1,00 m 
θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι 
αγωγοί καταβάλλεται ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.  
 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά 
περίπτωση, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και θα 
επιµετρώνται σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαπέντε € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 15,50 
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Άρθρο Α-3:   ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-
ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6054) 
 

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες, χωρίς χρήση 
κρουστικού εξοπλισµού (δηλ. µε υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), µε την µεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ02-
04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων’’. 
 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η 
στάθµη ηρεµίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος 
(άλλως επιµετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 
παρειών ορύγµατος.  
 

Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 
συνυπολογίζονται). 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και ενενήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά):  4,98 
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ΆΡΘΡΟ Α-4:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΩΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ  
 

Κατασκευή µικροσήραγγας µε την µέθοδο της ωθούµενης συστοιχίας σωλήνων, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-04-02 ‘’Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη 
ορύγµατος µε εφαρµογή µεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού’’. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η εισκόµιση, καθέλκυση, συναρµολόγηση, αποσυναρµολόγηση και αποκόµιση του 
εξοπλισµού. 

• Η εκσκαφή του πετρώµατος, µε χρήση περιστρεφόµενης εκσκαπτικής κεφαλής 
(σηµειακής ή ολοµέτωπης κοπής), τηλεχειριζόµενης και οδηγούµενης για την 
εξασφάλιση της ορθής πορείας και προωθούµενης δια της ωθήσεως της συνεχώς 
επεκτεινόµενης συστοιχίας των σωλήνων, η οποία αποτελεί την µόνιµη επένδυση της 
µικροσήραγγας.  

• η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια µέσου της σήραγγας στο φρέαρ, η 
ανέλκυση τους στην επιφάνεια του εδάφους και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί 
αυτοκινήτου και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

• Ο καταβιβασµός εντός του φρέατος των σωλήνων επένδυσης και η, συγχρόνως µε 
την εκσκαφή, προώθησή τους εντός της σήραγγας. 

• Η πιθανή εισπίεση αιωρήµατος µπετονίτου για την µείωση των τριβών και οι πιθανές 
αντλήσεις, στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθµη πάνω από  τον 
υδροφόρο ορίζοντα. 

 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 

• Η κατασκευή των φρεάτων εισόδου και των φρεάτων ανάκτησης του µηχανήµατος  

• Οι σωλήνες επένδυσης για τους οποίους από το εκάστοτε προβλεπόµενο υλικό 
(οπλισµένο σκυρόδεµα, GRP, χάλυβας κλπ). 

• Οι αντλήσεις στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθµη χαµηλότερη από τον 
υδροφόρο ορίζοντα. 

 

Τιµή ανά µέτρο (m) κατασκευασµένης µικροσήραγγας 
 

 
Άρθρο Α-4.1:   ∆ιάνοιξη µικροσήραγγας για την εγκατάσταση σωληνώσεων µεγάλης 
διαµέτρου σε συνεκτικούς σχηµατισµούς, χωρίς την προµήθεια των σωλήνων. 
 
Άρθρο Α-4.1.1:   Για σωλήνες εσωτερικής διαµέτρου έως Φ 1200 mm   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τριάντα € 
 (Αριθµητικά): 1.030,00 
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Άρθρο Α-5:   ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ 
ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
 

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου 
θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε 
την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς 
συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 
95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. 
 
 
Άρθρο Α-5.1:   Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6068) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,60 
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Άρθρο Α-6:   ΣΤΡΩΣΕΙΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6069) 
 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης 
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 

α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για 
την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

 

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 
την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,60 
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Άρθρο Α-7: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 2731) 

 
Προσωρινή αντιστήριξη αποτόµων πρανών εκσκαφής κατά µήκος οδού υπό κυκλοφορία, µε 
πάκτωση κατακορύφων πλατυπέλµων διατοµών µορφοχάλυβα ανά αποστάσεις και γεφύρωση 
του µεταξύ τους διακένου µε ξύλινο ή µεταλλικό σανίδωµα, κατά την διάρκεια εργασιών 
υποβιβασµού της στάθµης ερυθράς της οδού, σύµφωνα µε την σχετική µελέτη . 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των µορφοχαλύβων και των υλικών διαµόρφωσης του 

σανιδώµατος, διατοµών και µηκών σύµφωνα µε την µελέτη, καθώς και η προµήθεια και 
µεταφορά επί τόπου του σκυροδέµατος πάκτωσης 

• η εισκόµιση, οι µετακινήσεις από θέση σε θέση εργασίας, η χρήση και η αποκόµιση του 
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού  

• η διάτρηση των οπών πάκτωσης των χαλυβδίνων δοκών, η συλλογή και αποκοµιδή των 
προϊόντων διάτρησης, η προσέγγιση και καταβιβασµός των δοικών στα διατρήµατα, η 
κατακορύφωσής τους και η πλήρωση των οπών µέχρι την προβλεπόµενη από την µελέτη 
στάθµη µε σκυρόδεµα C12/15, 

• η σταδιακή τοποθέτηση των σανίδων µεταξύ των δοκών κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, 
καθώς και η απόσυρσή τους και η κοπή µε οξυγόνο/ασετυλίνη των προεξεχόντων τµηµάτων 
των χαλυβδίνων δοκών πάνω από την προβλεπόµενη από την µελέτη στάθµη, όταν δεν 
υφίσταται πλέον ανάγκη αντιστήριξης 

• η συλλογή και αποµάκρυνση από το έργο των υλικών σανιδώµατος και των αποκοπέντων 
τεµαχίων των χαλυβδίνων δοκών,  

• η λήψη των απαιτουµένων µέτρων προστασίας του εργαζοµένου προσωπικού και των 
διερχοµένων οχηµάτων  

Επιµετράται η κατακόρυφη επιφάνεια µεταξύ της στάθµης της υπάρχουσας οδού και της 
στάθµης της νέας σκάφης χωµατουργικών.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο αντιστηριζόµενης επιφάνειας  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια δεκαεννέα € 
 (Αριθµητικά): 219,00 
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Άρθρο Α-8:   ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΑΡΕΙΩΝ ΧΑΝ∆ΑΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6103) 
 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα µεταλλικών 
αµφιπλεύρων πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή 
αναλόγου, της απαιτούµενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών 
και των πλευρικών επιφορτίσεων από µόνιµα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή 
µηχανηµάτων έργων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή την µελέτη εφαρµογής του 
Αναδόχου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η προσκόµιση, η χρήση,  οι µετακινήσεις από θέση και η αποκόµιση του εξοπλισµού, µε 
τις απαιτούµενες αντηρίδες, συνδέσµους κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την σταδιακή καταβίβαση των 
πετασµάτων στο προς εκσκαφή όρυγµα και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη 

γ. Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγµατος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασµάτων και των εξαρτηµάτων τους 
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αµφιπλεύρων 
πετασµάτων αντιστήριξης (µε 1,00 m2 πετάσµατος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών 
ορύγµατος). Επιµετράται µόνο το τµήµα του πετάσµατος πάνω από την στάθµη του πυθµένα 
του ορύγµατος και µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του εδάφους. 
 
Επισήµανση:  Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν προβλέπεται ρητά στην µελέτη 

του έργου  

Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασµάτων αντιστήριξης. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα τέσσερα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 34,60 
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Άρθρο Α-9: ΥΠΟΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  
Άρθρο Α-9.1: Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m 
Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο - 3111.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και εβδοµήντα τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,73 
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Άρθρο Α-10: ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
Άρθρο Α-10.1: Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο - 3211.Β) 

 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη 
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,83 
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Άρθρο Α-11: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 

 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,20 
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Άρθρο Α-12:  ΤΟΜΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2269.A) 
 

Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € 
 (Αριθµητικά):  1,00 
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Άρθρο Α-13:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 

 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας 
µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή 
της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε 
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  0,45 
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Άρθρο Α-14:  ΑΣΦΑΛΤΙΚH ΣΤΡΩΣH ΒΑΣΗΣ  
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος 
της, ως εξής: 

 
Άρθρο Α-14.1:  Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321.Β) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και σαράντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  7,46 
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Άρθρο Α-15: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 m  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421.Β) 

 
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο 
εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή 
ΑΣ 31,5, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή 
συγκολλητική επάλειψηπου θα πληρώνεται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά € και είκοσι έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  7,26 
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Άρθρο Α-16: ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 
µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Άρθρο Α-16.1: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση 
κοινής ασφάλτου  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521.Β) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  8,06 
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OMΑ∆Α Β : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Άρθρο Β-1:   ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ Η ΣΙ∆ΗΡΟΤΥΠΟΙ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6301) 
 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης 
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών 
ορθογωνικής διατοµής ,σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων 
κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την 
µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεµα (τύποι)" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την 
διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές 
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση 
ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και 
εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου 

από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και µεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών 
κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των 
αχρήστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή 
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  8,20 
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Άρθρο Β-2:   ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  
 

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον 
δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 

Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα 
του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση 
διάστρωσης. 

 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα 
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί τόπου, 
το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που 
έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος 
των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών αποµακρυσµένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που καθορίζεται στο άρθρο 
Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή 
τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την 
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες 
προσέγγισης του σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
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01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών 
από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 

 
 

Άρθρο Β-2.1:   Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15   
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ - 6326) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα επτά € 
 (Αριθµητικά): 77,00 

   
 
Άρθρο Β-2.2:   Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25   
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ - 6329) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ € 
 (Αριθµητικά): 88,00 
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Άρθρο Β-3: ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά 
την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 
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Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης 
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

 
Άρθρο Β-3.1:  Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και δεκαπέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά):  1,15 
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Άρθρο Β-4:    ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WATERSTOPS) 

 
 

Εύκαµπττες ταινίες στεγανοποίησης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα, εσωτερικού τύπου, 
από  PVC-Ρ (πλαστικοποιηµένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile butadiene rubber: 
συνθετικό ελαστικό), σύµφωνα µε το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισµένο ελαστοµερές 
υλικό σύµφωνα µε το Πρότυπο DIN 7865-2, ή πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενσωµατωµένες και 
στερεωµένες περί το µέσον της  διατοµής του στοιχείου (τοιχώµατα και πυθµένες διωρύγων, 
δεξαµενές, χυτοί επί τόπου οχετοί από σκυρόδεµα κλπ). σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες 
του παραγωγού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 "Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών από 
σκυρόδεµα (waterstops)". 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική 
διαµόρφωση του ξυλοτύπου για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την 
σκυροδέτηση, οι ενώσεις µε παράθεση, συγκόλληση ή ψυχρό βουλκανισµό, τα πάσης 
φύσεως ειδικά τεµάχια, τα υλικά συγκόλλησης και στερέωσης, καθώς και και η αποµείωση 
και φθορά των ταινιών.  
  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ταινίας, πλήρως τοποθετηµένης. 
 

 
Άρθρο Β-4.1:   Για ταινίες πλάτους 240 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € 
 (Αριθµητικά): 18,00 
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Άρθρο Β-5:   ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΜΕ ∆ΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 

Στεγάνωση αρµών διακοπής σκυροδέτησης (κατασκευαστικοί αρµοί), επιφανειών µετάξύ νέων 
και παλαιών σκυροδεµάτων και διακένου οπών διέλευσης σωλήνων µέσα από στοιχεία 
σκυροδέµατος µε διογκούµενες υδροφραγές αποτελούµενες από µίγµα µποντονίτη µε εύκαµπτη 
εξωτερική επικάλυψη από υφαντό γεωύφασµα, ή παρεµφερές περίβληµα. 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση της στεγανωτικής ταινίας 
και η τοποθέτησή της σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, στις θέσεις που προβλέπονται 
από την µελέτη. 

Επισηµαίνεταιι ότι τα waterstops µπεντονίτη δεν προσφέρονται ως λύση στεγάνωσης αρµών 
συστολοδιαστολής.   

Τιµή ανά τρέχον µέτρο ταινίας (µµ), χωρίς επιµέτρηση των κατά µήκος µατίσεων. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  9,30 
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Άρθρο Β-6:   ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΒΑΣΕΩΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 

 

Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων µε επισκευαστικό κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσεως, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, µε σήµανση CE. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 
α)  Η προµήθεια επισκευαστικού κονιάµατος σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν την 

σήµανση CE, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
καθώς και του βελτιωτικού πρόσφυσης, εάν συνιστάται από τον προµηθευτή του 
προϊόντος  

β) Ο επιµελής καθαρισµός και προετοιµασία της επιφανείας των τοιχωµάτων του φρεατίου 
και η διεύρυνση ή εκβάθυνση τυχόν ρωγµών και σχισµών που υπάρχουν 

γ) Η προετοιµασία του κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και η 
επιµεληµένη εφαρµογή του προκειµένου να προκύψουν λείες τελικές επιφάνειες. 

δ) Η λήψη µέτρων προστασίας του προσωπικού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (χρήση 
µέων ατοµικής προστασίας για εργσία σε χώρους µε αναθυµιάσεις κλπ) 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) επισκευαστικού κονιάµατος, µε βάση το απόβαρο που 
αναγράφεται στις συσκεασίες του προϊόντος (π.χ 10 σάκκοι των 25 kg). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκατρία € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 13,40 
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ΟΜΑ∆Α Γ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ∆ΙΚΤΥΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο Γ-1:   KΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του καλύµµατος µε 
χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε σκυρόδεµα.   

 
 

Άρθρο Γ-1.1:   Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6752) 
 

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , 
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,90 
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Άρθρο Γ-2:   ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ - 6753) 
 

Πρόµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθµίδων (από φαιό 
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ    
08-07-01-05  "Βαθµίδες φρεατίων". 
 
Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου 
ή σε οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του φρεατίου, µε 
τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα.  
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,20 
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Άρθρο Γ-3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ 
ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ   
 

Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, µε σήµανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες 
µεταφορές, η τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της µόνωσης 
στις θέσεις συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουµένων ελέγχων στεγανότητος. 
 
Η κατασκευή των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισµός του 
ορύγµατος τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
 

Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg)  µε βάση την ονοµαστική διάµετρο και 
το πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς 
συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης. 
 

Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατοµών χαλυβδοσωλήνων.  
 
 
 

Dονοµ. 
(mm) 

Dεξωτ. 
(mm) 

πάχος 
(mm) 

kg/m  Dονοµ. 
(mm) 

Dεξωτ. 
(mm) 

πάχος 
(mm) 

kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57  Φ 900 914.4 8.0 178.96 

Φ 300 323.8 5.0 39.34  Φ 900 914.4 10.0 223.21 

Φ 400 406.4 4.5 44.64  Φ 1000 1016 9.0 223.68 

Φ 400 406.4 5.2 51.49  Φ 1000 1016 11.0 272.84 

Φ 500 508 5.0 62.07  Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 

Φ 500 508 6.4 78.62  Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 

Φ 600 609.6 5.6 83.48  Φ 1500 1524 10.0 373.66 

Φ 600 609.6 7.1 105.72  Φ 1500 1524 12.0 447.80 

Φ 700 711.2 6.4 110.46  Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 

Φ 700 711.2 8.0 138.84  Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 

Φ 800 812.8 8.0 158.90  Φ 2000 2032 11.0 548.67 

Φ 800 812.8 9.5 188.74  Φ 2000 2032 14.3 712.11 
 

 
Άρθρο Γ-3.1: Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση µε σκυρόδεµα 
εφαρµοζόµενο φυγοκεντρικά (τσιµεντοκονίαµα) 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)   
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  2,10 
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Άρθρο Γ-4:   ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΩΝ  
 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 
 

Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων, από τεµάχια χαλυβδοσωλήνων 
ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου 
που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράµµων τµηµάτων του δικτύου, µε την 
προµήθεια των χαλυβδοσωλήνων, την µεταφορά επί τόπου, την κοπή τεµαχίων και τοµέων 
για την διαµόργωση των ειδικών τεµαχίων, την συγκόλληση και αποκατάσταση της µόνωσης 
στις θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασµό στό όρυγµα για την σύνδεση µε το ήδη 
κατασκευασθέν τµήµα του δικτύου.  
 

Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg)  µε βάση την ονοµαστική διάµετρο και 
το πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς 
συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής µονώσεως 
των σωλήνων που χρησιµοποιούνται. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά):  3,30 
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Άρθρο Γ-5:   ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PIPE JACKING ΚΑΙ RELINING,  
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΥΟΛΟΝΗΜΑΤΑ 
(CC-GRP) 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, καταβιβασµός στο φρέαρ προσπέλασης και σύβδεση στην 
σωληνογραµµή σωλήνων καταλλήλων για εφαρµογές PIPE JACKING και RELINING,  
φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυµένους µε υολονήµατα (CC-GRP: 
Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 
10639, ΕΝ14364, ISO 10467, ονοµαστικής πίεσης PN 1,0 bar, βαθµού δυσκαµψίας SN σε 
N/m2, µήκους 3,0 , µε τους ελαστικούς δακτυλίους σταγάνωσης.   
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο σωλήνα (m). 
 

Άρθρο Γ-5.1:   Σωλήνες PN 1,0 bar, SN = 160.000 N/m2   
Άρθρο Γ-5.1.1:   Dεξ 924 mm  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 810,00 
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Άρθρο Γ-6:   ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου, αποτελούµενης από κορµό από 
ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαµίδιο, µεµβράνη σιλικόνης, 
δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 

Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 

Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 
 
Άρθρο Γ-6.1:   ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
Άρθρο Γ-6.1.1:   ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 
 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια εξήντα € 
 (Αριθµητικά): 360,00 
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Άρθρο Γ-7:   ∆ΙΚΛΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ  
 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής δικλίδας 
µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "∆ικλίδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
  
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 

 
 

Άρθρο Γ-7.1:   Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm 
Άρθρο Γ-7.1.1:   Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα € 
 (Αριθµητικά): 480,00 

 
 

Άρθρο Γ-7.1.2:   Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι € 
 (Αριθµητικά): 2.320,00 
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Άρθρο Γ-8:   ∆ΙΚΛΙ∆ΕΣ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΑΣ, ΜΕ ΩΤΙ∆ΕΣ 
 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου 
πεταλούδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-03 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
  

Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 

 
Άρθρο Γ-8.1:   Ονοµαστικής πίεσης 10 atm 
Άρθρο Γ-8.1.1:   ονοµαστικής διαµέτρου DN 700 mm 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες τετρακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 5.410,00 
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Άρθρο Γ-9:   ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΕΞΑΡΜΩΣΕΙΣ  
 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 
χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύµφωνα µε την  
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". 
 

Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης, 
 

Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 
Άρθρο Γ-9.1:  Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at 
Άρθρο Γ-9.1.2: ονοµαστικής διαµέτρου DN 700 mm 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια δέκα € 
 (Αριθµητικά): 1.510,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 

2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410 

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

5 ΦΕΚ 427Β/07-04-2006 οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε µε ΚΥΑ 1783/64-ΦΕΚ 
210Β/01-03-2010) 

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 

13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN) 

15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 

16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG) 
 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 
2: Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 
3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα τοιχοποιίας - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 
4: Πρόσθετα για ενέµατα για προεντεταµένους τένοντες - 
Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-1 Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα  

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 12839  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
περιφράξεων 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1  Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµοί, 
απαιτήσεις και κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14216  
Τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης ειδικών τσιµέντων πολύ χαµηλής θερµότητας 
ενυδάτωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14647  Ασβεσταργιλικό τσιµέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-1  Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες - Ορισµοί, 
προδιαγραφές και συµµόρφωση 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14889-2  Ίνες για σκυρόδεµα - Μέρος 2: Πολυµερικές ίνες - Ορισµοί, 
προδιαγραφές και συµµόρφωση Γενικής εφαρµογής 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14964  Άκαµπτα υποστρώµατα για ασυνεχή στέγαση - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1  
Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµίνων για χρήση 
σε σκυρόδεµα, κονιάµατα και ενέµατα - Μέρος 1: Ορισµοί, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15743  Τσιµέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4  
Τσιµέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης τσιµέντων υψικαµίνων µε χαµηλή πρώιµη 
αντοχή 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 450-1  Ιπτάµενη τέφρα για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορισµός, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5  
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 
5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

15 ΕΛΟΤ EN 15368  Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές - Ορισµοί 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή 
δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος 
ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 2: 
Συστήµατα προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος  

Επισκευές - ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή 
δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος 
ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 3: 
Επισκευή φερόντων και µη φερόντων στοιχείων  

Επισκευές - ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή 
δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος 
ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 4: 
∆οµικά συνδετικά. 

Επισκευές - ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή 
δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος 
ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 5: 
Προϊόντα και συστήµατα για έγχυση στο σκυρόδεµα  

Επισκευές - ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή 
δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος 
ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 6: 
Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισµού  

Επισκευές - ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή 
δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος 
ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 7: 
Προστασία οπλισµού έναντι διάβρωσης  

Επισκευές - ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15274  Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δοµικές συναρµογές - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Επισκευές - ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275  
∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των αναερόβιων 
συγκολλητικών για αξονική συναρµογή µεταλλικών στοιχείων 
στις κατασκευές και τεχνικά έργα 

Επισκευές - ενισχύσεις 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1  Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες εξάτµισης ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1020  

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση 
αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε ονοµαστική θερµική 
ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW µε ενσωµατω-
µένο ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα 
καύσης ή/και των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2  

Χαλύβδινες δεξαµενές κατασκευασµένες σε εργοστάσιο - 
Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαµενές απλού και διπλού 
τοιχώµατος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και µη 
εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-1  
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1: Προκατασκευασµένες 
σηπτικές δεξαµενές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3  

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, έτοιµες για 
τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρµολογούµενες 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4  

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέχρι 50 
ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 4: Σηπτικές δεξαµενές 
συναρµολογηµένες επί τόπου από προκατασκευασµένα 
στοιχεία 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1  Συστήµατα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενικές αρχές ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13341  

Θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές για υπέργεια 
αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης, κηροσίνης και πετρελαίου 
οικιακής χρήσης - Πολυαιθυλένιο δια εµφυσήσεως και 
περιστροφής και πολυαµίδιο 6 µε ανιοντικό πολυµερισµό 
δεξαµενών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13616  ∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές δεξαµενές 
υγρών καυσίµων 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14339  Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 14384  Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 416-1  
Μη οικιακοί ανηρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη φωτεινής 
ακτινοβολίας, µε ένα καυστήρα µε ανεµιστήρα - Μέρος 1: 
Ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621  

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση 
αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς µε ονοµαστική θερµική 
ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς 
ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης 
ή/και των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-1  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε ανεµιστήρα - 
Μέρος 1: Σύστηµα D, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-2  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε ανεµιστήρα - 
Μέρος 2: Σύστηµα E, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-3  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε ανεµιστήρα - 
Μέρος 3: Σύστηµα F, ασφάλεια 

ΗΛΜ 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 858-1  
Συστήµατα διαχωρισµού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά και 
καύσιµα) - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού προϊόντος, επιδόσεις 
και δοκιµές, σήµανση και έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 777-4  
Μη οικιακοί αναρτηµένοι θερµαντήρες αερίου, µη φωτεινής 
ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, µε ανεµιστήρα - 
Μέρος 4: Σύστηµα Η, ασφάλεια 

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ EN 14229  ∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραµµές ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1057  
Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί χαλκοσωλήνες 
άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και 
θερµάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1  

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωληνώσεων από χάλυβα µε 
γαλβάνισµα εν θερµώ συγκολληµέ-νων κατά µήκος µε 
σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για συστήµατα αποβλήτων - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1  

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα 
µε διαµήκη ραφή µε σύνδεση ελεύθερου άκρου και µούφας 
για συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές, 
έλεγχος ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1  
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 1: Εγκαταστάσεις 
άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2  
Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 2: Εγκαταστάσεις 
άντλησης από µη κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις 
άντλησης για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για 
περιορισµένες εφαρµογές 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - 
Αρχές κατασκευής και δοκιµών - Μέρος 4: Αντεπιστροφές 
βαλβίδες για απόβλητα µη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και 
απόβλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12380  
Βαλβίδες εισαγωγής ατµοσφαιρικού αέρα για συστήµατα 
αποχέτευσης - Απαιτήσεις, µέθοδοι δοκιµών και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12446  Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόµησης - Εξωτερικά στοιχεία από 
σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12737  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Σχάρες 
δαπέδου και σταυλισµού ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12764  Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδροµασάζ ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12809  
Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν µε στερεά 
καύσιµα - Ονοµαστική θερµική ισχύς έως 50 kW - Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12815  Οικιακά µαγειρεία που λειτουργούν µε στερεά καύσιµα - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 



K:\A5740b1\cons\tefhi\5390_TM.doc                                                  45 5740b1/5390/B06 

 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1  
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε εσωτερικούς 
αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη - Μέρος 1: Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής για αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2  
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε εσωτερικούς 
αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη - Μέρος 2: Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής σε υγρές συνθήκες 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3  
Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων από κεραµικά 
στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για 
συστήµατα απαγωγής αέρα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13069  Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από άργιλο/κεραµική ύλη 
για συστήµατα καπνοδόχων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-5  Eλεύθεpα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: Υλικά για 
αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές προϊόντος 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-7  

Ελεύθερα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: Προδιαγραφές 
προϊόντος για κυλινδρικές κατασκευές από χάλυβα για χρήση 
σε καπνοδόχους µονού τοιχώµατος από χάλυβα και 
εσωτερικούς αγωγούς από χάλυβα 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1319  

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρµανση χώρου, 
εξαναγκασµένης συναγωγής, µε καυστήρες µε ανεµιστήρα, 
µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου µη υπερβαίνουσα τα 
70kW 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13229  Εντιθέµενες συσκευές, περιλαµβανοµένων ανοικτών εστιών 
που καίνε στερεά καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13240  Θερµαντήρες χώρου που λειτουργούν µε στερεά καύσιµα - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13310  Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13407  Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13502  Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για απολήξεις 
καπνοδόχων από άργιλο/κεραµική ύλη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13564-1  ∆ιατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14037-1  
Θερµαντικά σώµατα οροφής, δι' ακτινοβολίας, 
τροφοδοτούµενα µε νερό θερµοκρασίας κάτω από 120°C - 
Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14296  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14428  ∆ιαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) - Λειτουργικές 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14471  Καπνοδόχοι - Σύστηµα καπνοδόχων µε πλαστικούς 
εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14528  Πυγολουτήρες (µπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1457  Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραµική ύλη - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΗΛΜ κτιριακών έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 14688  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14785  Θερµαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων µε ξύλινα 
πλινθία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14800  
Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοι σωλήνες για την ασφάλεια 
σύνδεσης οικιακών συσκευών που χρησιµοποιούν αέρια 
καύσιµα. 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14909  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-1  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής µεταλλικών 
καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτήτως υλικού για 
εφαρµογές θέρµανσης κλειστού χώρου - Μέρος 1: 
Κατακόρυφα τερµατικά αέρος/καπνού για συσκευές C 6 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-2  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µεταλλικές 
καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως αγωγών παροχής αέρα 
για εφαρµογές κλειστού τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί 
προσαγωγής και απαγωγής αέρα για εφαρµογές κλειστού 
τύπου 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15069  
Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για συστήµατα 
µεταλλικών σωληνώσεων που χρησιµοποιούνται στη 
σύνδεση οικιακών συσκευών αερίων καυσίµων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15250  Οικιακές συσκευές θέρµανσης µε καύση στερεών καυσίµων 
για χαµηλή απελευθέρωση θερµότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1806  
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για αγωγούς 
καπνοδόχων µονού τοιχώµατος - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1825-1  Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού, επιδόσεις και 
δοκιµές, σήµανση και έλεγχος ποιότητας ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-1  Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 
1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστηµα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-2  Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές καπνοδόχους - 
Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και στοιχεία συνδέσεων 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1857  Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από 
σκυρόδεµα 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1858  Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Στοιχεία από σκυρόδεµα ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 442-1  Θερµαντικά σώµατα και εναλλάκτες Θερµότητας - Μέρος 
1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που χρησιµοποιούνται σε 
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: 
Βουλκανισµένο ελαστικό 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που χρησιµοποιούνται σε 
εφαρµογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: 
θερµοπλαστικά ελαστοµερή 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 681-3  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές ύδρευσης 
και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανισµένου 
ελαστικού 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-4  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
ατεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρµογές ύδρευσης 
και αποχέτευσης - Μέρος 4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή 
πολυουρεθάνη 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 682  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά 
στεγάνωσης που χρησιµοποιούνται σε σωλήνες και 
εξαρτήµατα που µεταφέρουν αέριο και ρευστούς 
υδρογονάνθρακες 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 778  

Οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση 
αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε ονοµαστική θερµική 
ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kW χωρίς ανεµιστήρα 
για την υποστήριξη της µεταφοράς του αέρα καύσης ή/και 
των προϊόντων καύσης 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 877  
Σωλήνες και εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους 
και παρελκόµενα για την εκκένωση του νερού από τα κτίρια - 
Απαιτήσεις, µέθοδοι δοκιµών και διασφάλιση ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 969  
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα 
και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 997  Λεκάνες WC και λεκάνες µε δοχείο πλύσεως µε 
ενσωµατωµένη οσµοπαγίδα 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14055  ∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14516  Λουτήρες για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14527  Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 15821  
Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής τροφοδότησης που 
λειτουργούν µε κορµούς φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 331  Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού πυθµένα για 
εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια 

ΗΛΜ κτιριακών έργων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Κουφώµατα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά 
επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά ετυστήµατα 
θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης 
ή/και διαρροής καπνού 

Κουφώµατα 

9 ΕΛΟΤ EN 13241-1 
Πόρτες για χώρους βιοµηχανικούς, εµπορικούς και 
στάθµευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: Προϊόντα χωρίς 
χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού  

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1125  
Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού χειριζόµενες µε 
οριζόντια δοκό για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1154  Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος θυρών 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κουφώµατα 
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14 ΕΛΟΤ EN 1155  Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για 
ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 12209  Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές µηχανικής 
λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 179  
Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόµενες µε 
χειρολαβή ή πιεζόµενη πλάκα, για χρήση σε οδεύσεις 
διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1935  Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµών 

Κουφώµατα 

15 ΕΛΟΤ EN 14846  Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Ηλεκτροµηχανικές κλειδαριές 
και θήκες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-2 Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή συνήθη και 
ελαφρά)  

Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-4 Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεµα  Κτιριακά έργα 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13561 Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας  Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά 
και εσωτερικά επιχρίσµατα Κτιριακά έργα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 κονίαµα 
τοιχοποιίας 

Κτιριακά έργα 

3 ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 ∆οµική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισµοί, Προδιαγραφές και 
Κριτήρια Συµµόρφωσης  

Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης 
(PUR) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικούς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό πολυστερίνης 
(XPS) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ξυλόµαλλο (WW) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 
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6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο περλίτη (ΕΡΒ) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένο φελό (ΙΟΒ) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ 12326-1 Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις 
στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος 

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12057 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - ∆ιαστασιολογηµένα 
πλακίδια - Απαιτήσεις  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και 
σκάλες - Απαιτήσεις  Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - 
Απαιτήσεις  

Κτιριακά έργα 

9 ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος  Κτιριακά έργα 

11 ΕΛΟΤ EN 14915 Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση 

Κτιριακά έργα 

12 ΕΛΟΤ EN 14509 
Αυτοφερόµενα θερµοµονωτικά πάνελς µε µεταλλική κάλυψη 
και από τις δύο όψεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα - 
Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ 14342 Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης και σήµανση 

Κτιριακά έργα 

13 ΕΛΟΤ EN 13986 Πετάσµατα µε βάση το ξύλο για δοµική χρήση - 
Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-1  
Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Γυψοσανίδες µε υφασµάτινο 
οπλισµό 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-2  Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: Ινοπλισµένες γυψοσανίδες Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15285  Μωσαϊκοί λίθοι - ∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια για δάπεδα και 
σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά) Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1158  Μεταλλικά εξαρτήµατα κτιρίων - ∆ιατάξεις συντονισµού 
πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1168  Προϊόντα προκατασκευασµένα από σκυρόδεµα - ∆ιάτρητες 
πλάκες µε διαµήκη κενά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12004  Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, ταξινόµηση και χαρακτηρισµός Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12467  Επίπεδα φύλλα ινοτσιµέντου - Προδιαγραφές προϊόντος και 
µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12843  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Ιστοί και 
στύλοι 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12859  Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12860  Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 12878  
Πιγµέντα για το χρωµατισµό δοµικών υλικών, που βασίζονται 
στο τσιµέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12951  
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Σκάλες στεγών 
µόνιµης τοποθέτησης - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1304  Κεραµίδια από άργιλο και εξαρτήµατα - Ορισµοί και 
προδιαγραφές προϊόντων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13224  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
προκατασκευασµένων δαπέδων µε νευρώσεις Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13225  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Ευθύγραµµα δοµικά στοιχεία 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13279-1  Συνδετικά και επιχρίσµατα από γύψο - Μέρος 1: Ορισµοί και 
απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1344  Κεραµικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13454-1  
Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιοµηχανικώς παραγόµενα 
µίγµατα για επικαλύψεις δαπέδων µε βάση το θειικό ασβέστιο 
- Μέρος 1: Ορισµοί και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-1  Μεταλλικά πλέγµατα και γωνιές - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Εσωτερικά επιχρίσµατα Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-2  Μεταλλικά πλέγµατα και γωνίες - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: Εξωτερικά επιχρίσµατα Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13693  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Ειδικά 
στοιχεία για στέγες 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13707  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά φύλλα 
στεγάνωσης δωµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13747  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Προκατασκευασµένες πλάκες για συστήµατα δαπέδων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-1  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από µωσαϊκό για 
εσωτερική χρήση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-2  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από µωσαϊκό για 
εξωτερική χρήση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13813  Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων - Υλικό 
επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13815  Χυτά, γύψινα, ινοπλισµένα προϊόντα - Ορισµοί, Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-1  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 
υποστρωµάτων - Μέρος 1: Υποστρώµατα για ασυνεχείς 
επικαλύψεις στεγών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-2  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 
υποστρωµάτων - Μέρος 2: Υποστρώµατα τοίχων Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13915  
Προκατασκευασµένα πετάσµατα γυψοσανίδων µε πορώδη 
πυρήνα από χαρτόνι - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13950  Σύνθετα θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα γυψο-σανίδων - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13956  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13963  Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13964  Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13967  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13969  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 
στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13970  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για τον έλεγχο 
της διαπερατότητας των ατµών - Ορισµοί και χαρακτηριστικά Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13978-1  

Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Προκατασκευασµένοι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους στάθµευσης από οπλισµένο 
σκυρόδεµα µονολιθικής κατασκευής ή αποτελούµενους από 
ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριµένων διαστάσεων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13984  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστοµερή 
φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατµών - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14016-1  
Συνδετικά από µαγνησίτη για επικαλύψεις - Καυστική 
µαγνησία και χλωριούχο µαγνήσιο - Μέρος 1: Ορισµοί, 
απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14041  Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωµατικά 
καλύµµατα δαπέδου - Βασικά χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1  

Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών 
διογκωµένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14064-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα 
ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή χαλαρής 
πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης 
προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14190  Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14195  Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήµατα γυψοσανίδων - 
Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14209  Προδιαµορφωµένες κορνίζες από γύψο επενδεδυµένες µε 
χαρτί - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14246  Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισµοί, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14316-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα διογκωµένου 
περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και 
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14317-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα διογκωµένου 
βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεµένα 
και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14353  Μεταλλικές γωνίες και ελάσµατα για γυψοσανίδες - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14411  Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση, χαρακτηριστικά και 
σήµανση Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14496  
Συγκολλητικά µε βάση το γύψο για σύνθετα 
θερµο/ηχοµονωτικά πετάσµατα και γυψοσανίδες - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14566  Μηχανικά στερεωτικά για συστήµατα γυψοσανίδων - Ορισµοί, 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14716  Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14782  
Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική 
επικάλυψη και εσωτερική επένδυση - Προδιαγραφή 
προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783  
Πλήρως στηριζόµενα µεταλλικά φύλλα και ταινίες για 
στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές επενδύσεις - 
Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14843  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Κλίµακες Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14904  Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες εσωτερικών 
χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14933  

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για 
εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιοµηχανικώς παραγόµενα 
προϊόντα από διογκωµένη πολυοτερίνη (EPS) - 
Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934  

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για 
εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιοµηχανικώς παραγόµενα 
προϊόντα από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνης (XPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967  Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα 
υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14991  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
θεµελίωσης Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14992  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
προκατασκευασµένων τοίχων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-1  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Συστήµατα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 1: 
∆οκοί 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-4  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Συστήµατα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 4: 
Στοιχεία πλήρωσης από διογκωµένη πολυοτερίνη 

Κτιριακά έργα 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 15102  ∆ιακοσµητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε µορφή 
ρολλών και φύλλων 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1520  Προκατασκευασµένα οπλισµένα στοιχεία από σκυρόδεµα 
ελαφρών αδρανών ανοιχτής δοµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15435  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Πλίνθοι µε 
διάκενα από σκυρόδεµα µε συνήθη ή ελαφροβαρή αδρανή - 
Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15498  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Πλίνθοι µε 
διάκενα από σκυρόδεµα µε ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες 
προϊόντος και επίδοση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15824  Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα µε 
βάση οργανικά συνδετικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1873  
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Μεµονωµένοι 
πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 413-1  Τσιµέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 
κριτήρια συµµόρφωσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 438-7  

∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης (HPL) - 
Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες (συνήθως 
αποκαλούµενα πολύστρωµα) - Μέρος 7: Συµπαγή 
πολύστρωµα και σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικές 
και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 490  
Κεραµίδια και εξαρτήµατα τους από σκυρόδεµα για 
επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων - Προδιαγραφές 
προϊόντος 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 492  Πλακίδια από ινοτσιµέντο και εξαρτήµατα - Προδιαγραφή 
προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 494  Σχηµατοποιηµένες πλάκες από ινοτσιµέντο και εξαρτήµατα - 
Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 516  
Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Εγκαταστάσεις 
πρόσβασης στεγών - ∆ιάδροµοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα 
και σκαλιά στάσης 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517  Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Άγκιστρα 
ασφαλείας Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 520  Γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 534  Κυµατοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή προϊόντος και 
µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 544  Ασφαλτικές πλάκες µε ενίσχυση από ορυκτό ή/και συνθετικό 
υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 771-6  Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: Στοιχεία 
τοιχοποιίας από φυσικό λίθο Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-1  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - Μέρος 
1: Αγκύρια, λάµες στερέωσης, λάµες ανάρτησης και 
στηρίγµατα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-2  Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - Μέρος 
2: Υπέρθυρα 

Κτιριακά έργα 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 845-3  Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - Μέρος 
3: Χαλύβδινο πλέγµα οπλισµού οριζόντιων αρµών. 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 13245-2  

Πλαστικά - Προφίλ από µη πλαστικοποιηµένο 
πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές εφαρµογές - 
Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC - UE για τελειώµατα 
εσωτερικού και εξωτερικού τοιχώµατος και οροφής 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14303  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά παραγόµενα προϊόντα από 
ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14304  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός παραγόµενα 
προϊόντα από εύκαµπτο αφρό ελαστοµερούς (FEF) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά παραγόµενα 
προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός παραγόµενα 
προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός παραγόµενα 
προϊόντα από εξηλασµένο αφρό πολυοτερίνης (XPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14308  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό κτίρια και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός παραγόµενα 
προϊόντα από άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και 
πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14309  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός παραγόµενα 
προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14313  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός παραγόµενα 
προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14314  
Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός παραγόµενα 
προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963  
Επικαλύψεις στεγών - Συνεχείς φωτοπερατές στέγες από 
πλαστικό υλικό µε ή χωρίς ορθοστάτες - Ταξινόµηση 
απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Συστήµατα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 2: 
Στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεµα 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-3  
Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Συστήµατα 
δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 3: 
Στοιχεία πλήρωσης από άργιλο 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15599-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου κατασκευαζόµενη 
θερµοµόνωση από προϊόντα διογκωµένου περλίτη (EP) - 
Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15600-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου κατασκευαζόµενη 
θερµοµόνωση από προϊόντα διογκωµένου βερµικουλίτη (EV) 
- Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής 
πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10025-1  Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: 
Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4  
Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για 
χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες 
ανθεκτικές σε διάβρωση για δοµικές χρήσεις 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5  

Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι παράδοσης 
χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ράβδους, 
χονδροσύρµατα, σύρµατα, διατοµές και στιλπνά προϊόντα για 
δοµικές χρήσεις 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1  
Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική κατεργασία εν θερµώ 
από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1  
Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών διαµορφωµένες εν 
ψυχρώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκκους χάλυβες - 
Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340  Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10343  Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δοµικές χρήσεις - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 13479  
Αναλώσιµα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό προϊόν για 
πλήρωση µετάλλων και συλλιπάσµατα για συγκόλληση µε 
τήξη µεταλλικών υλικών 

Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15048-1  Κατασκευή συναρµολόγησης κοχλίωσης χωρίς προφόρτιση - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Μεταλλικές κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 15088  Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - ∆οµικά προϊόντα για 
κατασκευές - Τεχνικές συνθήκες ελέγχου και παράδοσης Μεταλλικές κατασκευές 

15 ΕΛΟΤ EN 1090-1  
Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουµίνιο - Μέρος 1: 
Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των 
δοµικών στοιχείων 

Μεταλλικές κατασκευές 

10 ΕΛΟΤ ΕΝ 14250 
Ξύλινες κατασκευές - Απαιτήσεις προϊόντος για 
προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία µε διάτρητη µεταλλική 
πλάκα συναρµολόγησης 

Ξύλινες κατασκευές 

11 ΕΛΟΤ EN 14374 ∆οµική ξυλεία - Πολυστρωµατικές επικαλύψεις δοµικής 
ξυλείας – Απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080  Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14081-1  
Ξύλινες κατασκευές - ∆οµική ξυλεία ορθογωνικής διατοµής 
ταξινοµηµένη µε την αντοχή της - Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις 

Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14545  Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14592  Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και 
εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη σταθεροποιηµένα 
υλικά 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 
Αδρανή ασφαλτοµιγµάτων και επιφανειακών επιστρώσεων 
οδών, αεροδροµίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας 
οχηµάτων 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 
Αδρανή υλικών σταθεροποιηµένων µε υδραυλικές κονίες, ή 
µη σταθεροποιηµένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την 
οδοποιία 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε τα γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
γεωϋφάσµατα προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων 
σχετικών µε την κυκλοφορία οχηµάτων έργων 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπισης Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-7 Εφέδρανα κατασκευών - Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και 
κυλινδρικά εφέδρανα τύπου PTFE 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1343 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12352  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Προειδοποιητικοί 
σηµατοδότες και σηµατοδότες ασφάλειας Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηµατοδότες Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12676-1  Αντιθαµβωτικά συστήµατα οδών - Μέρος 1: Επίδοση και 
χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1  Κατακόρυφη σήµανση οδών - Πινακίδες µεταβαλλόµενων 
µηνυµάτων - Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντος Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-1  Ασφαλτσµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 1: 
Ασφαλτικό σκυρόδεµα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-2  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 2: 
Ασφαλτικό σκυρόδεµα για πολύ λεπτές στρώσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-3  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 3: Μαλακά 
ασφαλτοµίγµατα 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-4  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 4: 
Ασφαλτοµίγµατα εν θερµώ (Hot Rolled Asphalt) Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-5  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 5: 
Ασφαλτική σκυροµαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-6  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 6: 
Ασφαλτοµαστίχη 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 7: Πορώδες 
ασφαλτόµιγµα Οδοποιία 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5  
Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
προϊόντος και αξιολόγηση της συµµόρφωσης για συστήµατα 
αναχαίτισης οχηµάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-3  Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 3: Ελαστοµερή εφέδρανα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5  Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα εγκιβωτισµένου 
ελαστοµερούς Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1337-8  Eφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα οδήγησης και 
εφέδρανα συγκράτησης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13808  Άσφαλτος και ασφαλτικό συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών 
κατιοντικών ασφαλτικών γαλακτωµάτων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13877-3  Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα - Μέρος 3: Προδιαγραφές για 
χρήση βλήτρων σε οδοστρώµατα από σκυρόδεµα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924  Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για 
ασφάλτους οδοστρωσίας υψηλής σκληρότητας Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14023  Ασφαλτικά και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο 
προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε πολυµερή 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-1  Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 1: 
Προδιαγραφές για θερµά υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-2  Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 2: 
Προδιαγραφές για ψυχρά υλικά σφράγισης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14188-3  Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 3: 
Προδιαγραφές για προδιαµορφώµενα υλικά σφράγισης Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1423  Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Προϊόντα επίπασης - 
Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και µίγµατα αυτών Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14388  ∆ιατάξεις µείωσης θορύβου από οδική κυκλοφορία - 
Προδιαγραφές 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14399-1  Συστήµατα δοµικών κοχλιών υψηλής αντοχής για προένταση 
- Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1463-1  Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών - Ανακλαστήρες 
οδοστρωµάτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695  

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά φύλλα 
στεγάνωσης καταστρωµάτων γεφυρών από σκυρόδεµα και 
άλλων επιφανειών από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων 
- Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
γεφυρών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129  Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15258  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία 
τοίχων αντιστήριξης 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15322  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο 
προδιαγραφών για διαλύµατα και ρευστοποιηµένα συνδετικά 
ασφαλτικών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15381  
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση σε οδοστρώµατα και 
ασφαλτοτάπητες 

Οδοποιία 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 15382  Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση στην υποδοµή συγκοινωνιακών έργων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523  Περιβλήµατα προενταµένων τενόντων από περιελιγµένη 
χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-1  Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - Μέρος 
1: Σταθερές πινακίδες 

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-2  Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - Μέρος 
2: Εσωτερικά φωτιζόµενα στοιχεία σήµανσης νησίδων Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3  Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµανσης - Μέρος 
3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία Οδοποιία 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού 
από οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα  

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς 
φωτισµού 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού 
από αλουµίνιο 

Οδοποιία κλπ 

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ιστοί φωτισµού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισµού 
από οπλισµένο µε ίνες σύνθετο πολυµερές Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13251 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση σε υπόγεια έργα, θεµελιώσεις και 
κατασκευών αντιστήριξης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετικών µε αυτά 
προϊόντων για χρήση σε συστήµατα αποστράγγισης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1342 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271  Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12273  Επιστρώσεις µε ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

14 ΕΛΟΤ EN 12794  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Πάσσαλοι 
θεµελίωσης Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
C02 - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για αυτόµατο 
ηλεκτρικό έλεγχο και µηχανισµούς χρονο - καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-3 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις 
ξηρού συναγερµού 

Πυρασφάλεια 
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5 ΕΛΟΤ EN 12259-4 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 4: Υδροκίνητες 
διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 671-1 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε εύκαµπτους 
σωλήνες - Μέρος 1: Πυροσβεστικές φωλιές µε ηµιάκαµπτο 
σωλήνα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για πρεσσαριστούς διακόπτες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µηχανικές διατάξεις ζύγισης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για 
οτυστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής για πνευµατικές διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2 Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µη αυτόµατο ηλεκτρικό έλεγχο και διατάξεις 
καθυστέρησης 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για χειροκίνητους µηχανισµούς ενεργοποίησης και 
διακοπής 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 4: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για εξαρτήµατα βαλβίδων δοχείου και τους 
ενεργοποιητές τους 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
πυρόσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για επιλογή βαλβίδων υψηλής και χαµηλής πίεσης 
και των ενεργοποιητών τους σε συστήµατα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για το µη ηλεκτρικά αδρανοποιηµένο µηχανισµό σε 
συστήµατα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ακροφύσια σε συστήµατα CΟ2 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ειδικούς πυρανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 1: Καταιονητήρες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 2: Συστήµατα 
συναγερµού µε υδραυλική βαλβίδα 

Πυρασφάλεια 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής 
νερού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε σωλήνες - 
Μέρος 2 Συστήµατα µε επιπεδούµενους σωλήνες 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρησης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-10 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 10: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µανόµετρα και πρεσσοστατικούς διακόπτες  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µηχανικές διατάξεις ζύγισης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-12 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 12: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για πνευµατικές διατάξεις συναγερµού. 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-13 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 13: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για µη ηλεκτρικές διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου και 
χρονοκαθυστέρησης  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για χειροκίνητους µηχανισµούς ενεργοποίησης και 
διακοπής  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 4: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για εξαρτήµατα βαλβίδων δοχείων και των 
ενεργοποιητών τους  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 5: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για βαλβίδες επιλογής υψηλής και χαµηλής πίεσης 
και των ενεργοποιητών σε συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 



K:\A5740b1\cons\tefhi\5390_TM.doc                                                  61 5740b1/5390/B06 

 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για το µη ηλεκτρικό αδρανοποιηµένο µηχανισµό µε 
συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 7: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ακροφύσια σε συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 8: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για συνδέσµους  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 9: Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής για ειδικούς πυρανιχνευτές  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.01 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 1: 
Προδιαγραφή για πετάσµατα καπνού  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.02 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 2: 
Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεµιστήρες απαγωγής 
θερµότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.03 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 3: 
Προδιαγραφή για µηχανισµούς απαγωγής καπνού και 
θερµότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 6: 
Προδιαγραφή για συστήµατα διαφορικής πίεσης - Σύνεργα 
εξαρτηµάτων  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.10 Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 10: 
Παροχές ενέργειας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-1 Μόνιµασυστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 1: Καταιονιτήρες  Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 2: Συστήµατα 
συναγερµού µε υδραυλική βαλβίδα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού και ψεκασµού νερού - Μέρος 3: Βαλβίδα 
συναγερµού ξηρού τύπου  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 4: Υδροκίνητες 
διατάξεις συναγερµού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα για συστήµατα 
καταιονισµού ψεκασµού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής 
νερού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12416-2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα σκόνης - 
Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 13565-1 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα αφρού - Μέρος 
1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για εξαρτήµατα  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 ∆ιατάξεις ανιχνευτών καπνού  Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 2: 
Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.03 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 3: 
Ηχητικές διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 4: 
Εξοπλισµός παροχής ισχύος Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 5: 
Ανιχνευτές θερµότητας - Σηµειακοί ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 7: 
Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί ανιχνευτές που λειτουργούν 
µε διάχυτο φώς, δέσµη φωτός ή ιονισµό 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 10: 
Ανιχνευτές φλόγας - Σηµειακοί ανιχνευτές Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.11 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 11: 
Εκκινητές χειρός 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 12: 
Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί ανιχνευτές που λειτουργούν 
µε ακτίνα φωτός 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.17 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 17: 
Αποµονωτές βραχυκυκλώµατος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 18: 
Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.20 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 20: 
Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 21: 
Εξοπλισµός µετάδοσης συναγερµού και σηµάτων 
προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλµάτων 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.25 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 25: 
Ραδιοζευκτά εξαρτήµατα 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-16  Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 16: 
Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων συναγερµού µε φωνή Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-24  Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 24: 
Μέρη συστηµάτων συναγερµού µε φωνή - Μεγάφωνα Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-7  Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 7: 
∆ιατοµές αγωγών καπνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 12101-8  Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - Μέρος 8: 
∆ιαφράγµατα ελέγχου καπνού 

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 15650  Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 54-23  Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέρος 23: 
∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών Σιδηροδροµικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13250 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
σιδηροδρόµων 

Σιδηροδροµικά 

9 ΕΛΟΤ EN 1279-5 Υαλος για δοµική χρήση - Μονάδες µονωτικών υαλοστασίων 
- Μέρος 5: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης  Υαλουργικά 
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9 ΕΛΟΤ EN 14179-2 

Υαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστοπυ-ριτική ύαλος 
ασφαλείας σκληρυµένη θερµικά και κατεργασµένη µε Heat 
Soak - Μέρος 2: Αξιολό-γηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14321-2 
Υαλος για δοµική χρήση - Θερµικά σκληρυµένη ύαλος 
ασφαλείας µε βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14449 
Υαλος για δοµική χρήση - Ύαλος πολλαπλών στρώσεων και 
ύαλος ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων - Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2  
Ύαλος δοµικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί µε 
επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση συµµόρφωσης, πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1051-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης και 
επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/ 
Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1096-4  Yαλος για δοµική χρήση - Επενδυµένη ύαλος - Μέρος 4: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2  
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη νάτριο - 
άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2  
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος 
ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2  
Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη 
βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 14178-2  
Υαλος για δοµική χρήση - Προϊόντα υάλου µε βάση πυριτικές 
αλκαλικές γαίες - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - 
Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊόντα - Μέρος 2 - 
2: Υαλοκεραµικά - Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο 
προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2:  
Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος 
ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 572-9  
Ύαλος για δοµική χρήση - Βασικά προϊόντα από νάτριο - 
άσβεστο - πυριτική ύαλο - Μέρος 9: Αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης/πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετικών µε αυτά 
προϊόντων σε συστήµατα ελέγχου εξωτερικής διάβρωσης 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ EN 13254 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή δεξαµενών και 
φραγµάτων 

Υδραυλικά έργα 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή καναλιών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 
υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για χρήση στην κατασκευή σηράγγων και 
υπογείων κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 
Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα - 
Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφασµάτων και σχετικών µε 
αυτά προϊόντων για έργα αντιρρύπανσης υγρών αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224  

Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατα για τη 
µεταφορά υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου του 
ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10255  Μη κεκραµένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση 
και κατασκευή σπειρωµάτων - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10311  Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων για τη 
µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10312  
Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες µεταφοράς 
υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου του ύδατος για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13101  Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σήµανση, 
δοκιµές και αξιολόγηση της συµµόρφωσης Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13361  Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση στην κατασκευή δεξαµενών και φραγµάτων Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13362  Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση στην κατασκευή αυλακιών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13491  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση διαφράγµατος υγρών στην κατασκευή σηράγγων 
και υπόγειων έργων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13492  

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση στην κατασκευή χώρων απόθεσης υγρών 
αποβλήτων, σταθµών µεταφοράς ή δευτερεύουσας 
αποθήκευσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
για χρήση στην κατασκευή χώρων αποθήκευσης και 
διάθεσης στερεών αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1433  
Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και 
οχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις δοκιµών, 
σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396  Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14680  Συγκολλητικά για τα δίκτυα θερµοπλαστικών σωλήνων χωρίς 
πίεση - Προδιαγραφές Υδραυλικά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 14814  Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για 
ρευστά υπό πίεση - Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14844  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Οχετοί 
ορθογωνικής διατοµής 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1916  Τσιµεντοσωλήνες και ειδικά τεµάχια από σκυρόδεµα άοπλο ή 
οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1917  Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεµα 
άοπλο ή οπλισµένο ή ενισχυµένο µε ίνες χάλυβα 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 295-10  
Εφυαλωµένοι πήλινοι σωλήνες, εξαρτήµατα και σύνδεσµοι 
τους για αποχετεύσεις και υπονόµους - Μέρος 10: Απαιτήσεις 
επίδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 588-2  Σωλήνες από ινοτσιµέντο για οχετούς και αποχετεύσεις - 
Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 598  
Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα 
και οι συνδέσεις τους για εφαρµογές αποχέτευσης - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

Υδραυλικά έργα 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1 Φυσικοί ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή Υδραυλικά, Λιµενικά 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - Παραρτήµατα 
Α και Β Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 001 Μεταλλικά αγκύρια για γρήση στο σκυρόδεµα - Παράρτηµα C Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 001-1 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυοόδεµα - Μέρος 1: 
Γενικότητες 

Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 001-2  Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεµα - Μέρος 2: 
αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόµενα µε δυναµόµετρο Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 001-3 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - Μέρος 3: 
αγκύρια βραχείας κεφαλής 

Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 001-4 Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 4: 
αγκύρια διαστολής ελεγχόµενης παραµόρφωσης 

Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 001-5  Μεταλλικά αγκύρια νια χρήση στο σκυρόδευα - Μέρος 5: 
Ενσωµατωµένα αγκύρια 

Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 001-6  Μεταλλικά αγκύρια για χρήση στο σκυρόδεµα - Μέρος 6: 
Αγκύρια πολλαπλών χρήσεων για µη δοµικές εφαρµογές Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 002-1 Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά - Μέρος 
1: Συστήµατα µε ή χωρίς στηρίγµατα Κουφώµατα 

16 ETAG 002-2 Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά - Μέρος 
2: Συστήµατα αλουµινίου µε επίστρωση 

Κουφώµατα 

16 ETAG 002-3 Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγιστικά Μέρος 3: 
Συστήµατα µε ενσωµατωµένη θερµοφραγή στη διατοµή 

Κουφώµατα 

16 ETAG 003 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά τους για 
διαγωριστικά εσωτερικών χώρων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 004 Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε εξωτεοικό 
επίχρισµα - ETICS Κτιριακά έργα 

16 ETAG 005  Eξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής επάλειψης 
για στεγάνωση δωµάτων 

Κτιριακά έργα 
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16 ETAG 006 Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων µεµβρανών 
στενάνωσης δωµάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κτίρια µε ξύλινο 
σκελετό 

Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 008 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προκατασκευασµένες κλίµακες. Κτιριακά έργα 

16 ETAG 009 

Μόνιµα µη φέροντα εξώφυλλα από εξαρτήµατα µε 
συµπαροµαρτούντα υλικά ή συναρµολογη-θέντα συστήµατα, 
τοποθετούµενα σε διάτρητα στοιχεία ή πετάσµατα µονωτικών 
υλικών και σε ορισµένες περιπτώσεις και σε σκυρόδεµα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 010 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για αυτοφερόµενα 
διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών Κτιριακά έργα 

16 ETAG 011 Υποστυλώµατα και δοκοί ελαφράς σύνθεσης µε βάση το ξύλο Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 012  Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κατασκευή 
κτιρίων από προκατασκευασµένο δοµικό στοιχείο 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προεντεταµένες κατασκευές 

Οδοποιία 

16 ETAG 014 Πλαστικά αγκύρια για στερέωση εξωτερικών συστηµάτων 
θερµοµόνωσης µε εξωτερικό επίχρισµα. Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα Ξύλινες κατασκευές 

16 ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 1: 
Γενικότητες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 
Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 2: 
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών 
πετασµάτων για χρήση σε στέγες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσµατα - Μέοος 3: 
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερό-µενων ελαφρών 
πετασµάτων για χρήση σε εξωτερικούς τοίχους και 
πλακόστρωτες επενδύσεις 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4  
Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - Μέρος 4: 
Ιδιαιτερότητες σύνθετων αυτοφερόµενων ελαφρών 
πετασµάτων για χρήση σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

16 ETAG 018-1 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 1: Γενικότητες Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4  
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα και 
εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
πυροπροοτατευτικά πετάσµατα, πλάκες και τάπητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019  Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε βάση το ξύλο µε 
τανυσµένη επικάλυψη 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεµα και 
τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδεµα και 
τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 2: Πλαστικά 
αγκύρια για χρήση σε συνήθη σκυροδέµατα 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

16 ETAG 020-3 
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεµα και 
τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 3: Πλαστικά 
αγκύρια για χρήση σε συµπαγή τοιχοποιία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυρόδεµα και 
τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 4: Πλαστικά 
αγκύρια για χρήση σε τοιχοποιία µε διάτρητα τούβλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυρόδευα και 
τοιχοποιία σε µή φέρουσες εφαρµογές - Μέρος 5: Πλαστικά 
αγκύρια για χρήση σε αυτόκλειστο σκυρόδεµα και 
προσαρτήµατα Α, Β, και Γ 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρής 
συντήρησης - Μέρος 1: Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα 
υλικά για κατασκευή ψυχρών θαλάµων 

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά αποθηκών ψυχρής 
συντήρησης Μέρος 2: Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα 
υλικά για τα περιβλήµατα καθώς και για τα κτίρια αποθηκών 
ψυχρής συντήρησης 

ΗΛΜ 

16 ETAG 022  
Εξαρτήυατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για στενάνωση 
εξωτερικών δωµάτων και τοίχων - Προσαρτήµατα Α, Β, Γ, ∆, 
E, ΣΤ, Ζ, H και I 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-1 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για στενάνωση 
εξωτερικών δωµάτων και τοίχων - Μέρος 1: Επιστρώσεις 
υγρής επάλειψης µε ή χωρίς προστασία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για εξωτερική 
στενάνωση δωµάτων και τοίχων - Μέρος 2: Εξαρτήµατα και 
συµπαροµαρτούντα υλικά για εύκαµπτα φύλλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για εξωτερική 
στεγάνωση δωµάτων και τοίχων - Μέρος :2 Εξαρτήµατα και 
συµπαροµαρτούντα υλικά µε πλάκες εγγενώς 
στεγανοποιηµένες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες Κτιριακά έργα 

16 ETAG 024 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για κατασκευή 
κτιρίων µε πλαίσια από σκυρόδεµα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 025  Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για κατασκευή 
κτιρίων µε µεταλλικά πλαίσια Κτιριακά έργα 

16 ETAG 026-1 Πυροφράγµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 1: Γενικότητες Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-2  Πυροφράνµατα και πυροσφρανιστικά - Μέρος 2: Σφοανιστικά 
έναντι διείσδυσης της φωτιάς 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-3  Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 3: Σφραγιστικά 
για ευθύγραµµες συνδέσεις και γεµίσµατα κενών Πυρασφάλεια 

16 ETAG 026-5 Πυροφράγµατα και πυροσφραγιστικά - Μέρος 5 Φράγµατα 
κοιλοτήτων 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 027 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για προστασία 
από πτώσεις βράχων 

Οδοποιία 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

16 ETAG 029 Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε τοιχοποιία. 
Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β, Προσάρτηµα Γ 

Επισκευές - ενισχύσεις 

16 ETAG 031-1 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για ανεστραµµένη 
µόνωση δωµάτων. Μέρος 1 : Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2  
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για ανεστραµµένη 
µόνωση δωµάτων - Μέρος 2 : Μόνωση µε προστατευτική 
επίστρωση 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής εφαρµογής 
για στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

16 ETAG018-2 Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: Αντιδραστική 
επικάλυψη για πυροπροστασία χαλύβδινων στοιχείων Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3  
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 3: Εξωτερικά 
επιχρίσµατα και εξαρτήµατα µε συµπαρο-µαρτούντα υλικά 
για εφαρµογές πυραντίστασης 

Πυρασφάλεια 



K:\A5740b1\cons\tefhi\5390_TM.doc                                                  69 5740b1/5390/B06 

 

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2015 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 

Κων/νος Παρδάλης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Πετρούλα Μεντίζη 
Τµηµατάρχης Συµβάσεων 

 Έργων -Προµηθειών 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Ευστράτιος Χατζηπανταζής 
Υποδιευθυντής  Εποπτείας  

Έργων  ∆υτικού Τοµέα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Θάνου 
 ∆ιευθύντρια Συµβάσεων  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με τις υπ αριθµ 835/5/03.07.2014 και 

867/12/28.04.2015 
Αποφάσεις του ∆Σ της ΕΟΑΕ 

 
 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Τσολιάνος 
∆/ντής Εποπτείας Έργων  ∆υτικού Τοµέα 

 
 




