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ΑΑ..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  
1. Τα περιεχόµενα του παρόντος Τεύχους αναφέρονται στις κατ' αποκοπή τιµές των επιµέρους Άρ-

θρων του Έργου. Κάθε Άρθρο περιλαµβάνει όλα τα έργα πολιτικού µηχανικού και όλο τον εγκαθι-
στάµενο εξοπλισµό. Οι κατωτέρω τιµές των κατ’ αποκοπή τµηµάτων έχουν υπολογισθεί κατόπιν 
προµετρήσεων των εργασιών στις οποίες συντίθεται το κάθε Φυσικό Μέρος και χρησιµοποιώντας 
τις εγκεκριµένες τιµές εργασιών και υλικών του Τιµολογίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

2. Η περιγραφή των περιλαµβανοµένων σε κάθε Άρθρο έργων στη παρούσα ανάλυση και στο Τεύχος 
της Τεχνικής Περιγραφής είναι συνοπτική και όχι εξαντλητική. Ρητά καθορίζεται ότι στις αντίστοιχες 
δαπάνες της οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες εργασίες και εξοπλι-
σµός για την ποιοτική, άρτια και ολοκληρωµένη κατασκευή και την αποδοτική λειτουργία των έρ-
γων, έστω και εάν αυτά δεν µνηµονεύονται ρητά στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

3. Τα άρθρα του Τιµολογίου συµπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των προς εκτέλεση εργασι-
ών, ποιότητος υλικών και κατασκευών, δοκιµασιών ελέγχου και παραλαβής, επιµέτρησης και πλη-
ρωµής κτλ., από τα αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών, την Τεχνική Περιγραφή και τις 
Ειδικές Προδιαγραφές. Κάθε Άρθρο του Τιµολογίου µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, την 
Τεχνική Περιγραφή και την Ειδική Προδιαγραφή νοείται ότι αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο συµπληρω-
µατικό ή διευκρινιστικό το ένα του άλλου. Άλλωστε το Τιµολόγιο έχει εφαρµογή  σε συνδυασµό και 
µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κτλ.) και τα σχέδια της µελέτης 

4. Στο τέλος της περιγραφής κάθε Άρθρου του τιµολογίου νοείται ότι έχει προστεθεί η φράση «και κατά 
τα λοιπά σύµφωνα µε την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Προδιαγρα-
φές, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη του έργου» 

5. Η τιµή κάθε Άρθρου διακρίνεται σε τιµή έργων πολιτικού µηχανικού και τιµή ηλεκτροµηχανολογικών 
εργασιών. Οι σωληνώσεις πεδίου και τα εξαρτήµατά τους θεωρούνται έργα πολιτικού µηχανικού. Οι 
σωληνώσεις εντός αντλιοστασίων και κτιριακών έργων θεωρούνται ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες.  

6. Στα κονδύλια «Ηλεκτροµηχανολογικά Έργα» των διαφόρων Άρθρων περιλαµβάνεται η ηλεκτρική 
εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισµού από τον αντίστοιχο τοπικό πίνακα, καθώς επίσης και 
όλα τα συστήµατα αυτόµατης λειτουργίας. Αν δεν αναφέρονται ρητά δεν περιλαµβάνονται το κέντρο 
ελέγχου, ο αυτοµατισµός λειτουργίας, τα όργανα µέτρησης και καταγραφής και τα ασθενή δίκτυα 
πεδίου που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιµέρους µονάδων, τα οποία περιλαµβάνονται σε 
ειδικά Άρθρα του Τιµολογίου. 

7. Στις κατ' αποκοπή τιµές δεν περιλαµβάνεται το ποσοστό για το όφελος του εργολάβου και τα γενικά 
έξοδα τα οποία καθορίζονται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) και καταβάλλονται στον Ανάδοχο 
επί της αξίας όλων των εργασιών. Επίσης δεν περιλαµβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες που ορί-
ζονται σε εννέα τοις εκατό (9%).  

8. Σε ιδιαίτερο Άρθρο του Τιµολογίου περιλαµβάνεται η δαπάνη για την εκπόνηση της Οριστικής Με-
λέτης – Μελέτης Εφαρµογής από τον Ανάδοχο. Στη δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται το όφελος και γε-
νικά έξοδα (18%) του εργολάβου. Στην κατ' αποκοπή τιµή για την εκπόνηση της µελέτης περιλαµ-
βάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για τυχόν γεωτεχνικές έρευνες, πρόσθετες τοπογραφικές απο-
τυπώσεις κτλ. 

9. Σε ιδιαίτερο Άρθρο του τιµολογίου περιλαµβάνεται η δαπάνη για την 15µηνη λειτουργία και συντή-
ρηση των έργων από τον Ανάδοχο, περιλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης του προσωπικού του 
Κυρίου του Έργου. Στην κατ' αποκοπή τιµή περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για κάθε 
είδους χηµικές αναλύσεις, συντηρήσεις των µονάδων κτλ, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

10. Στις κατ’αποκοπή τιµές του παρόντος Τιµολογίου, περιλαµβάνονται: 

10.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του Φυσικού Μέ-
ρους, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και 
σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

10.2 Οι δαπάνες για την προµήθεια υλικών και εξοπλισµού, για την πλήρη κατασκευή, για την εγκατά-
σταση και διασύνδεση όλου του εξοπλισµού  και τέλος για την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων 
δοκιµών, την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιµές ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε τα καθορι-
ζόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.  
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10.3 «Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας.  

11. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση 
του όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών 
του παρόντος Τιµολογίου: 

11.1 ∆απάνες για κάθε είδους φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα µεταφοράς, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υ-
πέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας για έργα ∆ηµοσίων Ε-
πενδύσεων. 

11.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών, ενσωµατου-
µένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι 
και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των 
περισσευµάτων ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλλη-
λους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών 
που θα ισχύουν, καθώς και της µελέτης του έργου. 

11.3 ∆απάνες προµήθειας, δοκιµών στο εργοστάσιο, µεταφοράς, αποθήκευσης, συναρµολόγησης, εν-
σωµάτωσης στα έργα, στερέωσης, βαφής (αν απαιτείται) και δοκιµών επί τόπου των έργων όλου 
του εξοπλισµού των µονάδων. Στον εξοπλισµό αυτό περιλαµβάνονται και όλες οι απαραίτητες εφε-
δρικές µονάδες για την οµαλή και απρόσκοπτη, σε περίπτωση συνηθισµένης βλάβης, λειτουργία 
της εγκατάστασης. 

11.4 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλ-
λους ηµεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κτλ., όπως απαιτείται  κατά περί-
πτωση) κτλ., δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κτλ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος 
του έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµά-
των, συνεργείων κτλ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός 
και εκτός της Ελλάδος). 

11.5 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, 
οργάνωση, διαρρύθµιση κτλ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές 
νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατά-
σταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε την Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

11.6 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπά-
νες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση 
του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

11.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, όταν τούτο 
προβλέπεται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.. 

11.8 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευά-
ζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου 
χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βο-
ηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κτλ., περιλαµβανοµένων και των δαπανών φορ-
τοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής εν-
σωµάτωσής τους στο έργο, των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των 
εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.  

11.9 ∆απάνες ικριωµάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών, καθώς επίσης και οι δαπάνες για τη συ-
ντήρηση του οδικού δικτύου της περιοχής, των οδών προσπέλασης στο εργοτάξιο και τις πηγές 
λήψης υλικών. 

11.10 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού εγκα-
ταστάσεων κτλ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στα Συµβατικά 
Τεύχη.  

11.11 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπα-
νών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

11.12 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου και των δοκιµών όπως προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπρά-
τησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδό-
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χου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κτλ.) 

11.13 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που  
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µετα-
φορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω α-
πόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για 
την διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυ-
τών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα 
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ. 

11.14 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κτλ. µαζί 
µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των ο-
ποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 

11.15 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπι-
κού, εκτέλεσης των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των εµποδίων στο 
χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεµβάσεων που 
θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί 
οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνά-
ντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την 
υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά). 

11.16 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη πα-
ρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γε-
νικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

11.17 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστα-
σης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασι-
ών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του παρόντος Τιµολογίου και τα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες 
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι 
σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έρ-
γου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, υφιστάµενα δίκτυα, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου. 

11.18 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών 
έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητι-
κών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των ε-
πιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η 
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του ε-
δάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή. 

11.19 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέ-
λεση εργασιών δικτύων, ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετι-
κών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδί-
ους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

11.20 Οι δαπάνες για κάθε είδους δοκιµαστικές φορτίσεις, οι δαπάνες άντλησης για την αντιµετώπιση ό-
λων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, και οι δαπάνες αντιστηρίξεων κατά την διάρ-
κεια κατασκευής των υπόψη έργων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα Άρθρα του Τιµολογίου 

11.21 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδεί-
ξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά 
στοιχεία ως προς το έργο. 

11.22 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και α-
παλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, µετά το 
τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδι-
α. 

11.23 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων 
κτλ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
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11.24 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα 
του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που 
θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την απο-
ξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 

11.25 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων διέρχονται από τον χώρο 
ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προ-
βληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

11.26 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

11.27 Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις οικείες αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείµενες διατάξεις. 

11.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων οικοδοµικών έργων, φρεατίων 
αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ’ αυτά, εκτός αν περιγρά-
φεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

11.29 Οι δαπάνες για την συντήρηση του έργου στον χρόνο εγγύησης. 

11.30 Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου. 

11.31 Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

11.32 Οι δαπάνες για τον τελικό καθαρισµό του έργου και των εργοταξιακών χώρων πριν την παράδοσή 
του προς χρήση. 

11.33 Οι δαπάνες για την λήψη έκτακτων µέτρων προστασίας των γειτονικών εγκαταστάσεων και των λει-
τουργουσών εγκαταστάσεων. 

11.34 Οι τυχόν επιβαρύνσεις από τον ειδικό τρόπο κατασκευής του έργου. 

11.35 Όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στα συµ-
βατικά τεύχη του έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ 

Παρατήρηση:  η αναγραφή  παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σηµαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριµένη ΕΤΕΠ 
για το εν λόγω αντικείµενο εργασιών 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Ο∆Ο) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
Κωδ. 
ΝΕΤ Ο∆Ο 

Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

  ΟΜΑ∆Α Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   

  ΕΚΣΚΑΦΕΣ   

Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών  02-01-02-00 

Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες  02-02-01-00 

Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες   
Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών 02-02-01-00 
Α-3.2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες µε ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών 02-02-01-00 
Α-3.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 02-02-01-00 
  ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ   

Α-4 ∆ιάνοιξη τάφρων   
Α-4.1 ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 08-01-01-00 
Α-4.2 ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες  08-01-01-00 
Α-4.3 ∆ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγµάτων 08-01-01-00 
Α-4.4 ∆ιάνοιξη τάφρου µε τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως 08-01-01-00 
  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ   

Α-5 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα   
Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m 02-01-01-00 
Α-5.2 Για ύψος πέραν των 4,0 m 02-01-01-00 
Α-6 Καθαίρεση κτισµάτων από οπτοπλινθοδοµές κ.λ.π 02-01-01-00 

Α-7 Καθαίρεση κτισµάτων από σιδηροκατασκευές 02-01-01-00 

Α-8 Καθαίρεση λαµαρινοκατασκευών µε σκελετό από ξύλο 02-01-01-00 

Α-9 Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων --- 

Α-10 Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα --- 

Α-11 Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα --- 

Α-12 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 15-02-01-01 

Α-13 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών  15-02-01-01 
15-03-01-00 

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ   

Α-14 Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος 
σε κάθε είδους έδαφος --- 

Α-15 Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0 m --- 

Α-16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος --- 

Α-17 Καθαρισµός πρανών ανοιχτών εκσκαφών --- 

  ∆ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ   

Α-18 Προµήθεια δανείων   
Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 02-06-00-00 
Α-18.2 ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 02-06-00-00 
Α-18.3 ∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε4 02-06-00-00 
Α-19 Κοκκώδες υλικό 0-200 mm  --- 

Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων 02-07-01-00 

Α-21 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στοµίων σηράγγων --- 

Α-22 Κατασκευή οπλισµένου επιχώµατος  02-07-04-00 

Α-23 Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους --- 

  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ   
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Κωδ. 
ΝΕΤ Ο∆Ο 

Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

Α-24 Επένδυση πρανών   
Α-24.1 Επένδυση πρανών µε φυτική γη 02-07-05-00 
Α-24.2 Επένδυση πρανών µε γαιοκυψέλες και φυτική γη 02-07-05-00 
Α-25 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 02-07-05-00 

  ∆ΙΑΦΟΡΑ   

Α-26 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού --- 

Α-27 ∆ιαµόρφωση πρανών βραχωδών ορυγµάτων µε προρρηγµάτωση --- 

Α-28 ∆ιαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεµάτων 08-01-02-00 

Α-29 Εξυγίανση εδάφους µε τσιµέντο και υδράσβεστο 02-09-01-00 

  ΟΜΑ∆Α Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

Β-1 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m 02-04-00-00 

Β-2 Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. 02-08-00-00 

Β-3 Εκσκαφή φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών --- 

Β-4 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια στις θέσεις τεχνικών 
έργων   

Β-4.1 Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια 02-07-01-00 
Β-4.2 Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών 02-07-03-00 
Β-5 Χειρόθετη λιθοπλήρωση --- 

Β-6 Κατασκευή τοίχου από λιθοδοµή --- 

Β-7 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθµών κ.λ.π. --- 

Β-8 Ξηρολιθοδοµή συγκράτησης εδάφους µεταξύ πασσάλων  --- 

Β-9 Ξηρολιθοδοµή ορατών επιφανειών --- 

Β-10 Λιθόστρωση αρµολογηµένη --- 

Β-11 Οπλισµένη γη   
Β-11.1 Οπλισµένη γη ύψους Η≤4m 11-02-05-00 
Β-11.2 Οπλισµένη γη ύψους       Η=4-8m 11-02-05-00 
Β-11.3 Οπλισµένη γη ύψους       Η=8-12m 11-02-05-00 
Β-11.4 Οπλισµένη γη ύψους Η>12m 11-02-05-00 
Β-12 Γεωπλέγµατα --- 

Β-13 Γεωσυνθετικά πλέγµατα --- 

Β-14 Πλέγµατα πολυαιθυλαινίου επένδυσης πρανών --- 

Β-15 Εύκαµπτα µεταλλικά σώµατα συγκράτησης καταπτώσεων --- 

Β-16 Επένδυση πρανών µε πλήρως αγκυρούµενο πλέγµα  --- 

Β-17 Επένδυση πρανών µε ελεύθερο πλέγµα  --- 

Β-18 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων (όλα τα άρθρα) 05-02-07-00 

  ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ   

Β-19 Μόνιµες αγκυρώσεις βράχου τύπου SELF DRILLING πρανών ανοι-
χτών εκσκαφών 12-03-03-06 

Β-20 Μόνιµες προεντεταµένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκ-
σκαφών (µήκους έως 25 m)   

Β-20.1 Φορτίου λειτουργίας 400-500 kΝ 11-02-04-00 
Β-20.2 Φορτίου λειτουργίας 800-900 kΝ 11-02-04-00 

Β-21 Μόνιµες προεντεταµένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκ-
σκαφών (όλα τα άρθρα) 11-02-04-00 

Β-22 Μόνιµες ηλώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών διαστελλόµενου 
άκρου Φ25 12-03-03-01 

Β-23 Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών   
Β-23.1 Φέρουσας ικανότητας 200 kΝ µε Φ25 (S500s) 12-03-03-04 
Β-23.2 Φέρουσας ικανότητας 300 kΝ µε Φ28  (S500s) 12-03-03-04 
Β-23.3 Φέρουσας ικανότητας 440 kΝ µε Φ32  (S500s) 12-03-03-04 
Β-24 Κατακόρυφη αντιστήριξη --- 
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Κωδ. 
ΝΕΤ Ο∆Ο 

Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

Β-25 Ηλώσεις σταθεροποίησης πρανών (Soil nail) --- 

  ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ   

Β-26 Φρεατοπάσσαλοι (όλα τα άρθρα) 11-01-01-00 

Β-27 Μεταλλικός µανδύας πασσάλων 11-01-01-00 

Β-28 Στεγανοποίηση όψης πασσαλοστοιχίας --- 

  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ   

Β-29 Σκυροδέµατα (όλα τα άρθρα κατασκευών από σκυρόδεµα) 

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

Β-29.7 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα εκτός υπόγειων έργων --- 
  ΟΠΛΙΣΜΟΙ   

Β-30 Σιδηροί οπλισµοί   
Β-30.1 Σιδηρούς οπλισµός Β500Α (S220) 01-02-01-00 
Β-30.2 Σιδηρούς οπλισµός Β500C (S400, S500s) εκτός υπόγειων έργων 01-02-01-00 
Β-30.3 Σιδηρούν δοµικό πλέγµα B500C (S500s) εκτός υπόγειων έργων 01-02-01-00 
Β-30.4 Χαλύβδινες ίνες ---  
Β-31 Σκληρός χάλυβας προέντασης    
Β-31.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 01-02-02-00 
Β-31.2 Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 01-02-02-00 

  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡ-
ΜΟΙ 

  

Β-32 ∆ιαµόρφωση επιφανειών σκυροδέµατος τύπου Γ 01-05-00-00 

Β-33 Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερ. επιφανειών 08-05-01-04 

Β-34 Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόµων 
και φρεατίων 08-05-01-04 

Β-35 Αντιρρυπαντική επάλειψη 05-02-03-00 

Β-36 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη  --- 

Β-37 Στεγάνωση µε ασφαλτικές µεµβράνες   

Β-37.1 Μόνωση µε απλή στρώση ενισχυµένου ασφαλτο-πάνου και απισωτική 
στρώση ασφαλτικού Α265 08-05-01-02 

Β-37.2 Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιµεντοκονία 08-05-01-02 
Β-38 Στεγάνωση µε ειδικές µεµβράνες 05-01-07-01 

Β-39 Στεγανωτική µεµβράνη πάχους>2χλστ για τη στεγάνωση C&C 05-01-07-01 

Β-40 Αποστραγγιστική στρώση µε υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST  08-03-06-00 

Β-41 Στεγανωτική/ αποστραγγιστική στρώση µεταξύ πασσάλων µε υλικό 
τύπου ΕΝΚΑDRAIN CK-20  08-03-06-00 

Β-42 Μεµβράνη στεγάνωσης πυθµένα τάφρων --- 

Β-43 Σφράγιση αρµών   
Β-43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε PLASTIC 77 ή ανάλογο υλικό --- 

Β-43.2 Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιµένων αρµών µε PLASTI JOINT ή ανά-
λογο υλικό --- 

Β-43.3 Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12 mm τύπου 
FLEXCELL ή αναλόγου  08-05-02-03 

Β-44 Στεγάνωση αρµού µε ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου 08-05-02-02 

Β-45 Αρµοί διαστολής - συστολής εύρους µετακίνησης 60 mm 05-01-06-00 

  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   

Β-46 Εφέδρανα γεφυρών    
Β-46.1 Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστοµεταλλικά ή ελαστοµερή 05-01-05-01 
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Β-46.2 Ολισθαίνοντα ελαστοµεταλλικά εφέδρανα γεφυρών  05-01-05-01 
Β-47 Στόµια αποχέτευσης γεφυρών  --- 

Β-48 Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα --- 

Β-49 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων 08-07-01-01 

Β-50 Βαθµίδες από µαλακό χυτοσίδηρο  08-07-01-05 

  ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ   

Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεµα 05-02-01-00 

Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π. 05-02-02-00 

  ΣΩΛΗΝΕΣ   

Β-53 Αγωγοί οµβρίων από προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς τσιµε-
ντοσωλήνες C16/20 (Β15) [όλων των διαµέτρων] --- 

Β-54 Αγωγοί από οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες τύπου καµπάνας [όλων 
των διαµέτρων] --- 

Β-55 Αµιαντοτσιµεντοσωλήνες [όλων των διαµέτρων] --- 

Β-56 Σωλήνες PVC 6 atm [όλων των διαµέτρων] 08-06-02-01 

Β-57 ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC  
[όλων των διαµέτρων] 08-03-01-00 

Β-58 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 at  
[όλων των διαµέτρων] --- 

Β-59 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων --- 

Β-60 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος απορροής οµβρίων τεχνικών   
Β-60.1 Σιδηροσωλήνας Φ6΄΄ ελαχίστου πάχους 4,5 mm --- 
Β-60.2 Σιδηροσωλήνας Φ8΄΄  --- 
  ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ   

Β-61 ∆ιάτρητοι τσιµεντοσωλήνες στραγγιστηρίων  
[όλων των διαµέτρων] --- 

Β-62 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης 08-03-02-00 

Β-63 Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια 11-03-06-00 

  ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ   

Β-64 Γεωυφάσµατα   
Β-64.1 Γεωύφασµα στραγγιστηρίων 08-03-03-00 
Β-64.2 Γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών --- 
Β-64.3 Γεωύφασµα θεµελίωσης επιχωµάτων σε "µαλακά εδάφη"  --- 
Β-64.4 Γεωύφασµα επένδυσης CAC   
Β-64.4.1 Γεωύφασµα βάρους 300 gr/m2 --- 
Β-64.4.2 Γεωύφασµα βάρους 600 gr/m2 --- 
Β-64.5 Γεωυφάσµατα όπλισης επιχωµάτων   
Β-64.5.1 Αντοχής εφελκυσµού κατά την κύρια διεύθυνση ≥20 kΝ/m --- 
Β-64.5.2 Αντοχής εφελκυσµού κατά την κύρια διεύθυνση ≥30 kΝ/m --- 
Β-64.5.3 Αντοχής εφελκυσµού κατά την κύρια διεύθυνση ≥55 kΝ/m --- 
Β-64.5.4 Αντοχής εφελκυσµού κατά την κύρια διεύθυνση ≥80 kΝ/m --- 
Β-64.5.5 Αντοχής εφελκυσµού κατά την κύρια διεύθυνση ≥110 kΝ/m --- 
Β-64.5.6 Αντοχής εφελκυσµού κατά την κύρια διεύθυνση ≥150 kΝ/m --- 
Β-64.5.7 Αντοχής εφελκυσµού κατά την κύρια διεύθυνση ≥160 kΝ/m --- 
Β-64.5.8 Αντοχής εφελκυσµού κατά την κύρια διεύθυνση ≥200 kΝ/m --- 
  ΦΑΤΝΕΣ   

Β-65 Φάτνες από συρµατόπλεγµα   
Β-65.1 Προµήθεια συρµατοπλέγµατος 08-02-01-00 
Β-65.2 Κατασκευή φατνών 08-02-01-00 
Β-65.3 Πλήρωση φατνών 08-02-01-00 
  ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ   

Β-66 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων    
Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)  --- 
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Β-66.2 Φρεάτιο υδροσυλλογής µεταξύ πρανών (ΠΚΕ)  --- 
Β-66.3 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ10 (D=40 ή 60) (ΠΚΕ)  --- 
Β-66.4 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ10 (D=80) (ΠΚΕ)  --- 
Β-66.5 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ11 (D=100 ) (ΠΚΕ)  --- 
Β-66.6 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ12 (D=120 ) (ΠΚΕ)  --- 
Β-66.7 Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ)  --- 
Β-67 Βαθµιδωτά ρείθρα 05-02-06-00 

Β-68 Φρεάτιο εισροής βαθµιδωτών ρείθρων  05-02-06-00 

Β-69 Φρεάτιο εκροής βαθµιδωτών ρείθρων  05-02-06-00 

Β-70 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής   
Β-70.1 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 05-07-01-00 
Β-70.2 Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm 05-07-01-00 
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

Β-71 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Φ0,40 m 11-03-04-00 

Β-72 Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 m 11-03-03-00 

  ΟΜΑ∆Α Γ:  Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ   

Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας   
Γ-1.1 Υπόβαση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) 05-03-03-00 
Γ-1.2 Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) 05-03-03-00 
Γ-2 Βάση οδοστρωσίας   
Γ-2.1 Βάση µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) 05-03-03-00 
Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 05-03-03-00 
Γ-3 Στρώση στράγγισης οδοστρώµατος (Π.Τ.Π. 0-150) 05-03-03-00 

Γ-4 Ισοπεδωτική στρώση (Π.Τ.Π. Ο-150) 05-03-03-00 

Γ-5 Κατασκευή ερεισµάτων 05-03-03-00 

Γ-6 Ανακατασκευή οδοστρωσίας --- 

Γ-7.1 
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τό-
που ανακύκλωσης, µε χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθε-
ροποιητών, συµπυκνωµένου πάχους 0,15m  

05-03-16-00 

Γ-7.2 
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τό-
που ανακύκλωσης, µε χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθε-
ροποιητών, συµπυκνωµένου πάχους άνω των 0,15m µέχρι 0,20m  

05-03-16-00 

Γ-7.3 
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τό-
που ανακύκλωσης, µε χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθε-
ροποιητών, συµπυκνωµένου πάχους άνω των 0,20m µέχρι 0,25m 

05-03-16-00 

Γ-7.4 
Ανακατασκευή βάσης οδοστρώµατος µε τη µέθοδο της ψυχρής επί τό-
που ανακύκλωσης, µε χρήση αφρώδους ασφάλτου και άλλων σταθε-
ροποιητών, συµπυκνωµένου πάχους από 0,25m µέχρι 0,30m 

05-03-16-00 

  ΟΜΑ∆Α ∆:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ    

∆-1 Κοπή ασφαλτ/δέµατος --- 

∆-2 Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος   
∆-2.1 Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 4 cm 05-03-14-00 
∆-2.2 Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 6 cm 05-03-14-00 
∆-2.3 Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 8 cm 05-03-14-00 
∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01 

∆-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη --- 

∆-5 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260)   
∆-5.1 Βάση πάχους 0,05 m 05-03-11-04 
∆-5.2 Βάση πάχους 0,06 m 05-03-11-04 
∆-5.3 Βάση πάχους 0,07 m 05-03-11-04 
∆-6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) 05-03-11-04 

∆-7 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265) 05-03-11-04 

∆-8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265)   
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∆-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου  05-03-11-04 

∆-8.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m µε χρήση τροποποιηµένης 
ασφάλτου 05-03-11-04 

∆-9 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεµα 0,04 m   

∆-9.1 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου 05-03-12-01 
05-03-12-04 

∆-9.2 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 m µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου 05-03-12-01 
05-03-12-04 

∆-10 Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 mm   
∆-10.1 Αντιολισθηρή στρώση 25 mm µε κοινή άσφαλτο 05-03-12-04 
∆-10.2 Αντιολισθηρή στρώση 25 mm µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου 05-03-12-04 
  ΟΜΑ∆Α Ε:  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ   

  ΣΤΗΘΑΙΑ   

Ε-1 Στηθαία ασφαλείας οδού    
Ε-1.1 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1 OMOE-ΣΑΟ 
Ε-1.2 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2 OMOE-ΣΑΟ 

Ε-1.3 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού µε απόσταση ορθοστατών 1,33 
m OMOE-ΣΑΟ 

Ε-1.4 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-3 OMOE-ΣΑΟ 
Ε-1.5 Αφαιρετό µονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-7 OMOE-ΣΑΟ 
Ε-1.6 Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 NEW JERSEY OMOE-ΣΑΟ 
Ε-1.7 Αµφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 NEW JERSEY OMOE-ΣΑΟ 
Ε-2 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ΣΤΕ   
Ε-2.1 Άκαµπτα µεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-1 OMOE-ΣΑΟ 
Ε-2.2 Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-2 OMOE-ΣΑΟ 
Ε-2.3 Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4 OMOE-ΣΑΟ 
Ε-2.4 Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-6 OMOE-ΣΑΟ 
Ε-3 Αποξήλωση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας 05-05-02-00 

  ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ   

Ε-4 Κιγκλιδώµατα   
Ε-4.1 Σωλήνες κιγκλιδωµάτων --- 
Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώµατα --- 

Ε-5 Περίφραξη µέσου ύψους   
Ε-5.1 Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46 m --- 
Ε-5.2 Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m  --- 

Ε-6 Οριοδείκτης πλαστικός 05-04-04-00 

Ε-7 ∆είκτης οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης --- 

  ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ   

Ε-8 Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές   

Ε-8.1 Με ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστι-
κότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήµανσης 

--- 

Ε-8.2 Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υψηλής αντανα-
κλαστικότητας τύπου ΙΙ   

Ε-8.2.1 Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υπερυψηλής α-
νταν/τας τύπου ΙΙΙ 

--- 

Ε-8.2.2 Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής α-
νταν/τας τύπου ΙΙ 

--- 

Ε-8.3 Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου Ι  --- 

Ε-9 Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντα-
νακλαστικότητας   

Ε-9.1 Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης --- 
Ε-9.2 Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 1,20 m απλής όψης --- 
Ε-9.3 Πινακίδα ρυθµιστική µικρού µεγέθους απλής όψης  --- 
Ε-9.4 Πινακίδα ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους, απλής όψης --- 
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Ε-9.5 Πινακίδα ρυθµιστική µεγάλου µεγέθους, απλής όψης  --- 
Ε-9.6 Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης --- 

Ε-10 Στύλοι πινακίδων   
Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2"  --- 
Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ 3" --- 

Ε-11 Χιλιοµετρικός δείκτης υψηλής αντανακλαστικότητας          
Ε-11.1 Χιλιοµετρικός δείκτης 0,32Χ0,475 --- 
Ε-11.2 Χιλιοµετρικός δείκτης 0,50Χ0,50 --- 

Ε-12 Αντιθαµβωτικά πετάσµατα 05-02-05-00 

Ε-13 Γέφυρες σήµανσης  05-04-07-00 

Ε-14 ∆ικτύωµα στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων ύψους µέχρι 9,0 m 05-04-07-00 

  ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ   

Ε-15 Πλαστικοί ανακλαστήρες   

Ε-15.1 Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και 
µια ανακλαστική επιφάνεια 05-04-03-00 

Ε-15.2 Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε ανακλαστικά φακίδια και 
δύο ανακλαστικές επιφάνειες 05-04-03-00 

Ε-16 Αναλάµπων φανός επισήµανσης κινδύνου --- 

Ε-17 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος    
Ε-17.1 Προσωρινή ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος  --- 

Ε-17.2 Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και α-
ντανακλαστικότητας 

--- 

   ΟΜΑ∆Α Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ   
Ζ-1 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών    
Ζ-1.1 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών, χαλύβδινος, ύψους 6,00 m  05-07-02-00 
Ζ-1.2 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών, χαλύβδινος, ύψους 9,00 m 05-07-02-00 
Ζ-1.3 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών, χαλύβδινος, ύψους 10,00 m  05-07-02-00 
Ζ-1.4 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών, χαλύβδινος, ύψους 12,00 m 05-07-02-00 
Ζ-1.5 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών, χαλύβδινος, ύψους 15,00 m  05-07-02-00 

Ζ - 1α.1 
Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού ύψους 5,00 m, εξωτερικής διαµέτρου βά-
σης 185 mm και βάρους 240 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 1,00 
m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.2 
Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού  ύψους 6,00 m, εξωτερικής διαµέτρου βά-
σης 200 mm και βάρους 280 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 1,00 
m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.3 
Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού  ύψους 7,00 m, εξωτερικής διαµέτρου βά-
σης 215 mm και βάρους 320 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 1,00 
m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.4 
Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού  ύψους 9,00 m, εξωτερικής διαµέτρου βά-
σης 245 mm και βάρους 485 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 1,00 
m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.5 
Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού  ύψους 10,00 m, εξωτερικής διαµέτρου 
βάσης 280 mm και βάρους 600 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00 x 
1,00 m  και βάθους 1,50 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.6 
Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού  ύψους 11,00 m, εξωτερικής διαµέτρου 
βάσης 275 mm και βάρους 750 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m  και βάθους 2,00 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.7 
Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού  ύψους 12,00 m, εξωτερικής διαµέτρου 
βάσης 290 mm και βάρους 850 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m  και βάθους 2,00 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.8 
Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού  ύψους 13,00 m, εξωτερικής διαµέτρου 
βάσης 305 mm και βάρους 1000 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m  και βάθους 2,00 m 

05-07-02-00 

Ζ - 1α.9 
Τσιµεντοϊστός οδοφωτισµού  ύψους 14,00 m, εξωτερικής διαµέτρου 
βάσης 320 mm και βάρους 1100 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m  και βάθους 2,00 m 

05-07-02-00 
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Ζ-2 Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών   
Ζ-2.1 Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 6,00 m  05-07-02-00 
Ζ-2.2 Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 9,00 m 05-07-02-00 
Ζ-2.3 Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 10,00 m  05-07-02-00 
Ζ-2.4 Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 12,00 m 05-07-02-00 
Ζ-2.5 Ιστός ηλεκτροφωτισµού γεφυρών, χαλύβδινος, ύψους 15,00 m  05-07-02-00 

Ζ-3 Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα και λαµπτήρα Na   
Ζ-3.1 Χαµηλής Πίεσης   
Ζ-3.1.1 Ισχύος 180 W 05-07-02-00 

Ζ-3.2 Υψηλής Πίεσης   
Ζ-3.2.1 Ισχύος 150 W 05-07-02-00 
Ζ-3.2.2 Ισχύος 250 W 05-07-02-00 
Ζ-3.2.3 Ισχύος 400 W 05-07-02-00 

Ζ-4 Πίλαρ Ηλεκτροδότησης   
Ζ-4.1 µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων 05-07-01-00 
Ζ-4.2 µέχρι οκτώ αναχωρήσεων 05-07-01-00 
Ζ-4.3 µέχρι είκοσι αναχωρήσεων 05-07-01-00 
Ζ-4.4 µέχρι είκοσι πέντε αναχωρήσεων 05-07-01-00 
Ζ-4.5 µέχρι τριάντα αναχωρήσεων 05-07-01-00 

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΡΣ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
Κωδ. 
ΝΕΤ ΠΡΣ 

Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
Α1  Εκσκαφή χαλαρών εδαφών 02-01-02-00 
Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες  02-02-01-00 
Α3 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος  02-04-00-00 
Α4 Επένδυση πρανών κλπ µε φυτική γη 02-07-05-00 
Α5 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη εκτός αστικών περιοχών 02-07-05-00 

Α6 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προµή-
θεια του υλικού  02-07-05-00  

Α7 Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές πε-
ριοχές µε φυτική γη, χωρίς την προµήθεια του υλικού 02-07-05-00 

Α8 Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες 08-01-03-01 

Α9 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτι-
κού δικτύου 08-01-03-01 

Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, µε 
µηχανικά µέσα 

08-01-03-01 
08-01-03-02 

Α11 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε 
ελκυστήρα 

08-01-03-01 
08-01-03-02 

Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
Β1 Μεταλλικές σχάρες δένδρων --- 
Β2 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης --- 
Β3 Κατασκευή περίφραξης µε σιδηρά κιγκλιδώµατα 03-04-01-00 
Β4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα (χωρίς την βάση από σκυρόδεµα) 05-02-01-00 
Β5 Πλακόστρωση πεζοδροµίων - νησίδων - πλατειών  05-02-02-00 
Β6 Πλακόστρωση µε κυβολίθους  --- 
Β7 Τσιµεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών 03-03-02-00 
Γ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

Γ1 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατά-
σταση χλοοτάπητα  --- 
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Γ2 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους  10-05-02-01 
Γ3 Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού  10-05-02-03 
Γ4 ∆ιάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας  10-05-02-03 
∆ ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ   
∆1 ∆ένδρα  10-09-01-00  
∆2 Θάµνοι 10-09-01-00  
∆3 Αναρριχώµενα φυτά 10-09-01-00  
∆4 Φυτά πρανών 10-09-01-00  
∆5 Φυτά εσωτερικού χώρου 10-05-06-00  
∆6 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά 10-05-07-00  
∆7 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 02-07-05-00 
∆8 Προµήθεια φυτικής γης 02-07-05-00 
∆9 Προµήθεια κοπριάς --- 
∆10 Προµήθεια τύρφης 10-05-02-01 
∆11 Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων  --- 
∆12 Προµήθεια διογκωµένου περλίτη 10-05-02-01 
∆13 Προµήθεια θείου --- 
∆14 Προµήθεια θειικού σιδήρου --- 
∆15 Προµήθεια γύψου κοινού --- 
∆16 Προµήθεια άµµου χειµάρου ή ορυχείου --- 
Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
Ε1 Ανοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός 10-05-01-00  

Ε2 Ανοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χει-
ρός 10-05-01-00  

Ε3 Ανοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής 10-05-01-00  

Ε4 Ανοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος 10-05-01-00  
Ε5 Ανοιγµα λάκκων µε χρήση  αεροσυµπιεστή 10-05-01-00  
Ε6 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m στο πεζοδρόµιο 10-05-01-00  

Ε7 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων  1,00Χ1,00Χ1,00 m σε έδαφος βραχώδες 
µε χρήση εκρηκτικών 10-05-01-00  

Ε8 Ανοιγµα αυλακώσεως για φύτευση µπορντούρας µε εργαλεία χειρός 10-05-01-00  
Ε9 Φύτευση φυτών 10-05-01-00  
Ε10 Mεταφύτευση φυτών 10-05-01-00  
Ε11 Υποστύλωση δένδρων   
Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου 10-05-09-00  
Ε11.1.1 Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 10-05-09-00  
Ε11.1.2 Για µήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m 10-05-09-00  
Ε11.2 Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου 10-05-09-00  
Ε11.3 Στήριξη µεγάλου δένδρου µε αντηρίδες 10-05-09-00  
Ε12 Κλαδοπλέγµατα 10-05-05-00  
Ε13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα   
Ε13.1 Προµήθεια υλικών και εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 10-05-02-01 
Ε13.2 Προµήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα 10-05-02-02 
Ε14 Προµήθεια και εγκατάσταση µεσηµβριανθέµου 10-05-03-00 
Ε15 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών   
Ε15.1 Υδροσπορά και επικάλυψη µε άχυρο 10-05-04-00 
Ε15.2 Υδραυλική υδροσπορά) 10-05-04-00 
Ε15.3 Υδροσπορά µε χρήση πλέγµατος γιούτας, αχύρου ή κοκκοφοίνικα 10-05-04-00 
Ε15.4 Υδροσπορά µε χρήση τρισδιάστατου πλέγµατος 10-05-04-00 
ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   
ΣΤ1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών   
ΣΤ1.1 ∆ιαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m 10-06-01-00 
ΣΤ1.2 ∆ιαµέτρου από 0,61 m και άνω 10-06-01-00 
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ΣΤ1.3 ∆ιαµέτρου έως 0,40 m 10-06-01-00 
ΣΤ2.1 Αρδευση φυτών   
ΣΤ 2.1.1 Αρδευση φυτών µε βυτίο 10-06-02-01 
ΣΤ 2.1.2 Αρδευση φυτών µε βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 10-06-02-01 

ΣΤ 2.1.3 Αρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης µε γέµισµα δεξαµενών 
µε βυτίο 10-06-02-01 

ΣΤ 2.1.4 Αρδευση φυτών από παροχές 10-06-02-01 
ΣΤ 2.1.5 Αρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο 10-06-02-01 
ΣΤ 2.1.6 Αρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, µη αυτοµατοποιηµένο 10-06-02-01 
ΣΤ 2.1.7 Αρδευση φυτών µε υπόγειο σύστηµα άρδευσης 10-06-02-01 
ΣΤ2.2 Αρδευση χλοοτάπητα   
ΣΤ 2.2.1 Αρδευση χλοοτάπητα µε βυτίο 10-06-02-02 
ΣΤ 2.2.2 Αρδευση χλοοτάπητα από παροχές 10-06-02-02 

ΣΤ 2.2.3 Αρδευση χλοοτάπητα µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, µε 
σταλλάκτες, αυτοµατοποιηµένο 10-06-02-02 

ΣΤ 2.2.4 Αρδευση χλοοτάπητα µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, µε 
σταλλάκτες, µη αυτοµατοποιηµένο 10-06-02-02 

ΣΤ 2.2.5 Αρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες (αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) 10-06-02-02 
ΣΤ 2.2.6 Αρδευση χλοοταπητα µε εκτοξευτήρες (µη αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) 10-06-02-02 
ΣT2.3 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβιανθέµου   
ΣΤ 2.3.1 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε βυτίο 10-06-02-02 
ΣΤ 2.3.2 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε παροχές 10-06-02-02 

ΣΤ 2.3.3 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε επίγειο σύστηµα 
άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο 10-06-02-02 

ΣΤ 2.3.4 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε επίγειο σύστηµα 
άρδευσης,  µη αυτοµατοποιηµένο 10-06-02-02 

ΣΤ 2.3.5 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε εκτοξευτήρες 
(αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) 10-06-02-02 

ΣΤ 2.3.6 Αρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε εκτοξευτήρες (µη 
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) 10-06-02-02 

ΣΤ2.4 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών   
ΣΤ 2.4.1 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών µε βυτίο 10-06-02-02 
ΣΤ2.4.2 Αρδευση χλοοτάπητα πρανών µε παροχές 10-06-02-02 
ΣΤ3 Λιπάνσεις   
ΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών µε τα χέρια 10-06-03-00 
ΣΤ 3.2 Λιπανση φυτων µε λιπαντηρες 10-06-03-00 
ΣΤ 3.3 Λιπανση χλοοτάπητα µέσω δικτύου ποτίσµατος 10-06-03-00 
ΣΤ 3.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρωνακτική 10-06-03-00 
ΣΤ 3.5 Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου, χειρωνακτική 10-06-03-00 
ΣΤ4 ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΦΥΤΩΝ   
ΣΤ4.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων   
ΣΤ 4.1.1 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m 10-06-04-01 
ΣΤ4.2  Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων   
ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m 10-06-04-01 
ΣΤ4.2.2 ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m 10-06-04-01 
ΣΤ4.3  Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων   
ΣΤ4.3.1 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 10-06-04-01 
ΣΤ4.3.2 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. 10-06-04-01 
ΣΤ4.3.3 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 10-06-04-01 
ΣΤ4.3.4 Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. 10-06-04-01 
ΣΤ4.3.5 Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 10-06-04-01 
ΣΤ4.3.6 Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. 10-06-04-01 
ΣΤ4.3.7 Μεγάλων δένδρων, ύψους > 20 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ 10-06-04-01 
ΣΤ4.3.8 Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσµατα κλπ. 10-06-04-01 
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ΣΤ4.4 Κλάδεµα φοινίκων   
ΣΤ4.4.1 Κλάδεµα φοινίκων ύψους κορµού έως 2,5 m 10-06-04-01 
ΣΤ4.4.2 Κλάδεµα φοινίκων ύψους κορµού πάνω από 2,5 m 10-06-04-01 
ΣΤ4.5 Κλάδεµα θάµνων   

ΣΤ4.5.1 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύ-
ψους µέχρι 1,70 m 10-06-04-02 

ΣΤ4.5.2 Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 
1,70 m 10-06-04-02 

ΣΤ4.5.3 ∆ιαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 
1,70 m 10-06-04-02 

ΣΤ4.5.4 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων,  
ηλικίας έως 3 ετών 10-06-04-02 

ΣΤ4.6 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα   
ΣΤ4.6.1 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε αυτοκινούµενα µέσα 10-06-04-02 

ΣΤ4.6.2 ∆ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε µηχανικό χειροκίνητο ψαλίδι 
µπορντούρας 10-06-04-02 

ΣΤ4.7 ∆ιαµόρφωση κόµης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών 10-06-04-02 
ΣΤ4.8 Κούρεµα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών   
ΣΤ4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή  10-06-04-03 
ΣΤ4.8.2 Με µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση 10-06-04-03 
ΣΤ5 Φυτοπροστασία   
ΣΤ5.1 Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m 10-06-05-00 
ΣΤ5.2 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m 10-06-05-00 
ΣΤ5.3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, µε ψεκαστικό µηχάνηµα 10-06-05-00 
ΣΤ6 Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων   
ΣΤ6.1 Βοτάνισµα µε τα χέρια 10-06-06-00 
ΣΤ6.2 Βοτάνισµα µε ζιζανιοκτόνα 10-06-06-00 
ΣΤ6.3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή 10-06-06-00 
ΣΤ6.4 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα 10-06-06-00 
ΣΤ7 Βοτάνισµα χλοοτάπητα για την καταπολέµηση ζιζανίων   
ΣΤ7.1 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια 10-06-06-00 
ΣΤ7.2 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε χρήση ζιζανιοκτόνων 10-06-06-00 
ΣΤ7.3 Βοτάνισµα χώρων εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου 10-06-06-00 
ΣΤ8 Καθαρισµοί   
ΣΤ8.1 Καθαρισµός χώρου φυτών 10-06-07-00 
ΣΤ8.2 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου 10-06-07-00 
ΣΤ8.3 Καθαρισµός χλοοτάπητα 10-06-07-00 
ΣΤ8.4 Καθαρισµός χώρων φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου 10-06-07-00 
ΣΤ8.5 Καθαρισµός στύλων από διαφηµιστικά υλικά --- 
ΣΤ8.6 Καθαρισµός ρείθρων µε µηχανικό σάρωθρο --- 
ΣΤ9 Ριζοτοµές χλοοτάπητα 10-06-08-00 
ΣΤ10 Αερισµός χλοοτάπητα 10-06-08-00 
ΣΤ11 Αραίωµα χλοοτάπητα (καθαρισµός, thatching) 10-06-08-00 
ΣΤ12 Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου 10-06-10-00 
Ζ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
Ζ1  Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων µπορντούρας 10-06-07-01 
Ζ2 Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων και δένδρων   
Ζ2.1 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού έως 0,30 m 10-06-07-01 
Ζ2.2 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 m 10-06-07-01 
Ζ2.3 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,61 µέχρι 0,90 m 10-06-07-01 
Ζ2.4 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,91 µέχρι 1,20 m 10-06-07-01 
Ζ2.5 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m 10-06-07-01 
Ζ2.6 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού > 1,51 m 10-06-07-01 
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Ζ3 Καταπολέµηση επιβλαβών εντόµων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους 
χώρους --- 

Ζ4 Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια και σε υπαίθριους χώρους ανά δολωµατι-
κή παγίδα --- 

Η ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ   
Η1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ)   
Η1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm 10-08-01-00 
Η1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm 10-08-01-00 

Η1.3 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)  
ονοµαστικής πίεσης 10 atm 10-08-01-00 

Η1.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού --- 
Η2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 08-06-02-01 
Η3 ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ --- 
Η4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 10-08-01-00 
Η5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 10-08-01-00 
Η6 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ --- 
Η7 ΦΙΛΤΡΑ – ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ --- 
Η8 ∆ΙΑΝΕΜΗΤΕΣ   
Η8.1 Σταλάκτες 10-08-01-00 
Η8.2 Σταλακτηφόροι 10-08-01-00 

Η8.3 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ --- 
H9 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ --- 
Θ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ --- 
Κ ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ --- 

 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Υ∆Ρ)  ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
Κωδ. 
ΝΕΤ Υ∆Ρ 

Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

  1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   
1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. 05-04-06-00  

1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New 
Jersey, από σκληρό πλαστικό. --- 

1.03 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου --- 
1.04 Ρυµουλκούµενο στοιχείο µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης --- 

1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλο-
φορίας των πεζών. --- 

  2.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   

2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση --- 

2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή 
άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση --- 

  3.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ   

3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δι-
κτύων  σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη   

3.01.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-01-00  

3.01.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 08-01-01-00  

3.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δι-
κτύων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση εκρηκτικών   

3.02.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-01-00  

3.02.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 08-01-01-00  
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3.03 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δι-
κτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών   

3.03.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-01-00  

3.03.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 08-01-01-00  

3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. --- 
3.05 Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση. --- 

3.06 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων µε χρήση 
οιουδήποτε µηχανικού εξοπλισµού   

3.06.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-02-00  

3.06.02. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 08-01-02-00  

3.10 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβρα-
χώδες 
[εφαρµογή σε όλα τα υποάρθρα] 

08-01-03-01  

3.11 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
[εφαρµογή σε όλα τα υποάρθρα] 08-01-03-01  

3.12 
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δί-
κτυα ΟΚΩ. 

--- 

3.13 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδα-
φος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. --- 

3.14 Εφαρµογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων 
χωρίς τοµή του εδάφους   

3.14.01 Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm 08-01-04-01  
3.14.02 Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm 08-01-04-01  
3.14.03 Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm 08-01-04-01  

3.15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογεί-
ου δικτύου σωληνώσεων (εκτός κατοικηµένων περιοχών)   

3.15.01 Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη   
3.15.02 Σε βραχώδη εδάφη   
3.16 ∆ιάστρωση προιόντων εκσκαφής. 02-05-00-00  
3.17. Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 02-04-00-00  
3.18 . Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες   
3.18.01 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό) 02-04-00-00  

3.18.02 Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισµένη ή µη κλίµακα ή/και χρήση 
διογκωτικών υλικών χαλάρωσης. 02-04-00-00  

3.19 
Κατασκευή µικροσηράγγων µε την µέθοδο της ωθούµενης συστοιχίας 
σωλήνων (Pipe jacking)  
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-01-04-02  

  4.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

4.01 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµατων κατασκευών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα.   

4.01.01 Με χρήση αεροσυµπιεστών κ.λπ. συµβατικών µέσων (εργαλεία πεπιε-
σµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.) 15-02-01-01  

4.01.02 
Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισµού αδια-
τάρακτης κοπής σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε 
θερµική λόγχη, υδατοκοπή) 

15-02-01-01  

4.02 Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από φερτά υλικά, ή απορ-
ρίµµατα   

4.02.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 08-01-02-00  

4.02.02 Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 08-01-02-00  

4.03 Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από αυτοφυή βλάστηση --- 
4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. --- 
4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή --- 
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4.06 Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης. --- 
4.07. Προµήθεια αµµοχαλίκου επίστρωσης αγροτικών οδών --- 
4.08 Επιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά --- 
4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων. --- 

4.10 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας από 
τσιµεντόπλακες 08-06-08-03 

4.11 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα 
πάχους 10 cm --- 

4.12 Άρση καταπτώσεων --- 
4.13 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος --- 
4.14 Καθαίρεση λιθοδοµιών ή πλινθοδοµών --- 
4.15 Λιθεπενδύσεις πρανών --- 
4.16 Αρµολόγηµα λιθεπενδύσεων πρανών --- 
  5.  ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ   

5.01 Κατασκευή συµπυκνωµένου επιχώµατος από υλικά που έχουν προ-
σκοµισθεί επί τόπου --- 

5.02 Κατασκευή συµπιεσµένου επιχώµατος από υλικά που έχουν προσκο-
µισθεί επί τόπου --- 

5.03 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαι-
τήσεις συµπύκνωσης --- 

5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης 08-01-03-02  

5.05 Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λα-
τοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150 08-01-03-02  

5.05.01 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm   
5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm   
5.07 ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου. 08-01-03-02  
5.08 ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου. 08-01-03-02  
5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά   
5.09.01 Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα   
5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου   
  6.  ANTIMETΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ   

6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-10-01-00 
08-10-02-00 

6.02 
Εργασίες υποβιβασµού στάθµης υδάτων µε εφαρµογή συστήµατος 
well - point, ανά ηµέρα, βάσει ηµερολογίου απασχόλησης. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-10-03-00  

  7.  ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ   
7.01 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα --- 
7.02 Προµήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00  
7.03 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 
7.04 Εµπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 
7.05 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. --- 
7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα --- 
7.07 Αντιστηρίξεις µε την µέθοδο Βερολίνου --- 
  8.  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ   
8.01 Κατασκευή φατνών συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (gabions)   
8.01.01 Mε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης. 08-02-01-00  
8.01.02 Με γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε επικάλυψη εποξειδικού υλικού 08-02-01-00  

8.01.03 Με γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινί-
ου   

8.02 Πλήρωση συρµατοκιβωτίων και συρµατοκυλίνδρων   
8.02.01 Με θραυστό υλικό, λατοµικής προέλευσης --- 
8.02.02 Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειµάρρων) --- 
8.03 Τoποθέτηση συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων, εντός ύδατος --- 
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8.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών 
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

  9.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 01-03-00-00  
01-04-00-00  

9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών 01-03-00-00  
01-04-00-00  

9.03 Καλούπια επιφανειών διπλής καµπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών 01-03-00-00  
01-04-00-00  

9.04 Πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια) --- 
9.05 Παραµένοντες ξυλότυποι --- 

9.06 Πρόσθετη τιµή για την διαµόρφωση επιµεληµένων τελειωµάτων επι-
φανειών σκυροδέµατος   

9.10 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυ-
ροδέµατος 
[για όλα τα υποάρθρα] 

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

9.12 Κυλινδρούµενο σκυρόδεµα (RCC: roller compacted concrete). 13-03-00-00  
13-04-00-00  

9.13 Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών 
έργων. --- 

9.14 Λιθόδεµα από σκυρόδεµα C8/10 --- 

9.20 Προκατασκευασµένοι οπλισµένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατοµής 
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

9.21 Σκυροδετήσεις γραµµικών στοιχείων µε χρήση µηχανήµατος συνεχούς 
διαστρώσεως 08-04-02-00 

9.22 Επενδύσεις διωρύγων µε σκυρόδεµα   
9.22.01 Με χρήση ειδικού εξοπλισµού συνεχούς διάστρωσης (finisher) 08-04-02-00 

9.22.02 Χωρίς χρήση ειδικού µηχανικού εξοπλισµού (όταν δεν το επιτρέπουν 
οι επί τόπου συνθήκες, λόγω εγκαρσίων έργων κ.λπ.)   

9.23 Προµήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεµα 
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

9.24 Ράβδοι οπλισµού από ανοξείδωτο χάλυβα 01-02-01-00  

9.25 Ψεκασµός επιφανειών νωπού σκυροδέµατος µε συνθετικά υλικά επι-
βράδυνσης της πρώϊµης αφυδάτωσης (curing) 01-01-03-00  

9.26 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων Β500C 
κατα ΕΛΟΤ 1421-3 01-02-01-00  

9.30 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, --- 
9.32 Τυπικά φρεάτια δικλίδων, --- 
9.33 Τυπικά φρεάτια µετρητών παροχής, --- 
9.34 Τυπικά φρεάτια αντιπληγµατικής βαλβίδας --- 
9.35 Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm --- 
9.36 Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης --- 

9.40 Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 σωµάτων αγκύρωσης, σαγµάτων αγω-
γών κ.λ.π.   --- 

Aρθρο 9.41  
Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώµατος της οδού 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

Aρθρο 9.42 
Προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα της οδού 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

      
  10.  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
10.01 Κοπή αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε αρµοκόφτη   
10.01.01 Κοπή αρµών συστολοδιαστολής 08-05-02-01  
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10.01.02 Κοπή ψευδαρµών 08-05-02-01  
10.02 Ταινίες στεγανοποίησης αρµών τύπου Waterstop 08-05-02-02  
10.03 Σφράγιση αρµών µε ελαστοµερές υλικό 08-05-02-05  

10.04 Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χά-
λυβα πλάτους 23 cm --- 

10.05 Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χά-
λυβα πλάτους 30 cm --- 

10.06 Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από χαλκό --- 

10.07 Προµήθεια και τοποθέτηση ευκάµπτων πλακών πλήρωσης αρµών,  
πάχους 20 mm 08-05-02-03  

10.08 Προµήθεια και εφαρµογή ελαστοµερούς υλικού σφράγισης και στεγά-
νωσης σε διαµορφωµένους αρµούς 08-05-02-05  

10.09 Εφαρµογή επάλειψης διακοπής της συναφείας επιφανειών σκυροδέ-
µατος   

10.10 Προµήθεια και εφαρµογή υλικού προστασίας από την υγρασία --- 
10.11 Προµήθεια και εφαρµογή µη συρρικνουµένου ετοίµου κονιάµατος --- 
10.12 Εύκαµπτες θερµοπλαστικές υδροφραγές από PVC (waterbars) 08-05-02-02  

10.13 Ειδικά γωνιακά τεµάχια εύκαµπτων υδροφραγών από PVC (θερµο-
πλαστικών waterbars) 08-05-02-02  

10.14 Σφράγιση αρµών δαπέδων από σκυρόδεµα µε υλικό βασιζόµενο σε 
τροποποιηµένες ασφάλτους, κατάλληλο για πόσιµο νερό --- 

10.15 Σφράγιση αρµών διακοπής µε υδροδιογκούµενο στεγανωτικό υλικό σε 
ρευστή µορφή, κατάλληλο για πόσιµο νερό --- 

10.16 
Στεγάνωση αρµών κατασκευών από σκυροδέµα µε κορδόνι από α-
φρώδες εξηλασµένο πολυαιθυλένιο και σφράγισή τους µε µαστίχη πο-
λυουρεθανικής βάσης 

--- 

10.17 Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε πίεση 500 bar --- 
10.18 Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε πίεση 150 - 200 bar --- 

10.19 Προστασία διαβρωµένου οπλισµού και αποκατάσταση του ενανθρα-
κωµένου σκυροδέµατος --- 

10.20 Εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµα-
τος --- 

10.21 Στεγανωτική επάλειψη σκυροδέµατος --- 

10.22 Στεγάνωση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε εύκαµπτο τσιµε-
ντοειδές υλικό --- 

10.23 Επισκευή ρηγµατώσεων σκυροδέµατος µε ενέσεις εποξειδικής ρητίνης 14-01-07-01  

10.24 Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm επενδεδυµένου µε 
γεωύφασµα. --- 

10.25 Εφαρµογή συγκολλητικής ρητίνης σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέµα-
τος --- 

10.26 Πλήρωση εξωτερικών αρµών µε τσιµεντοειδές διογκούµενο κονίαµα. --- 
10.27 Επικολλούµενες ταινίες αρµών  τύπου HYPALON πλάτους 250 mm --- 
10.28 Στεγανωτική ταινία PVC πλάτους 240 mm 08-05-02-02  

10.29 Προµήθεια και τοποθέτηση αγκυρούµενης ταινίας στεγάνωσης από 
HDPE, πλάτους 140 mm 08-05-02-02  

10.30 ∆ιογκούµενη ταινία στεγάνωσης αρµού --- 
10.31 Ελαστοµερής ταινία τύπου Sikadur - Combiflex ή παρόµοια --- 
10.32 Επάλειψη εσωτερικών δαπέδων µε σκληρυντικό υλικό --- 
  11.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   
11.01 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων   
11.01.01 Καλύµατα χυτοσιδηρά, κοινά --- 
11.01.02 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) --- 
11.02 Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων   
11.02.01 Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιηµένες) 08-07-01-01  
11.02.02 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές 08-07-01-02 
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11.02.03 Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιηµένες, ηλεκτροπρεσσαρι-
στές, γαλβανισµένες 08-07-01-03 

11.02.04 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιρο-
ειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) 08-07-01-04 

11.03 Βαθµίδες από χυτοσίδηρο 08-07-01-05   
11.04 Βαθµίδες από συνθετικά υλικά 08-07-01-05   

11.05 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκω-
ριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου   

11.05.01 Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία --- 
11.05.02 Κατασκευές µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία --- 

11.05.03 Κατασκευές µε ηυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, 
φρέζας, κυλίνδρου, boring) --- 

11.06 Αµµοβολή χαλυβδίνων κατασκευών 08-07-02-01 
11.07 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών   
11.07.01 Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) 08-07-02-01 
11.07.02 Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος (hot dip galvanizing) 08-07-02-01 
11.08 Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών 08-07-02-01 
11.09 Συναρµολόγηση - εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών --- 
11.10 Εγκατάσταση και ρύθµιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων 08-07-02-03  
11.11 Κιγκλίδωµα από σιδηροσωλήνες --- 
11.12 Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα 05-05-06-00 

11.13 Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία τοποθέ-
τησης 05-05-06-00 

11.14 Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετηµένοι και πακτωµένοι 05-05-06-00 

11.15 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέ-
λευσης. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-07-01-06 

11.16 Προκατασκευασµένοι οχετοί από γαλβανισµένα αυλακωτά χαλύβδινα 
ελάσµατα 08-07-03-01  

  12.  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ   

12.01 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρµο-
λόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς 
τον εγκιβωτισµό. 

--- 

12.02 Αγωγοί αποχετεύσεως οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς 75 
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

12.03 Αγωγοί αποχετεύσεως οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς 100 
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

12.04 Αγωγοί αποχετεύσεως οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς 150 
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

12.05 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιµεντοσωλήνες ο-
πλισµένους σειράς 75  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.06 Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες σειράς 100  
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

12.07 Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες σειράς 150  
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

12.08 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιµεντοσωλήνες ο-
πλισµένους σειράς 75 µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.09 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους 
µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς 100  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.10 
Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους 
µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς 150  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.11 
Αγωγοί µεταφοράς ύδατος πιέσεως έως 2,5 atm από τσιµεντοσωλήνες 
οπλισµένους σειράς 175  
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 
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12.12 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC 
[για όλα τα υποάρθρα] 08-06-02-02 

12.13 Πλαστικοί σωλήνες πιέσεως από σκληρό PVC 
[για όλα τα υποάρθρα] 08-06-02-01 

12.14 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

12.15 ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

12.17 Ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταύ, συστολές, πώµατα κ.λπ.) από ελατό 
χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).  --- 

12.18 Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες   

12.18.01 
Χαλυβδοσωλήνες µε εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (α-
σφαλτική βάση) και εξωτερική προστασία µε λιθανθρακόπισσα (α-
σφαλτική βάση) και διπλή στρώση υαλοπάνου. 

 --- 

12.18.02 
Χαλυβδοσωλήνες µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρα-κόπισσα (ασφαλ-
τική βάση) και πολυαιθυλένιο και εσωτερική µόνωση µε εποξειδική ρη-
τίνη. 

 --- 

12.18.03 
Χαλυβδοσωλήνες µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρα-κόπισσα (ασφαλ-
τική βάση) και πολυαιθυλένιο και εσωτερική µόνωση µε σκυρόδεµα 
εφαρµοζόµενο φυγοκεντρικά (τσιµεντοκονίαµα) 

---  

12.19 Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων ---  
12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες ---  
12.21 Μελέτη και κατασκευή συστήµατος καθοδικής προστασίας ---   

12.21.01 Μετρήσεις ηλεκτροδυναµικού και αντίστασης εδάφους (εργασίες υπαί-
θρου και σύνταξη έκθεσης) ---  

      

12.22 

∆ίκτυα από σωλήνες υαλοπλισµένου πολυµερούς κατασκευασµένους 
µε περιέλιξη του υαλονήµατος (FW - GRP: Filament Winding - Glass 
Reinforced Polymers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1796 για ύδρευση και κατά Ε-
ΛΟΤ ΕΝ 1636-1, ΕΝ 1636-5 για αποχέτευση, περιλαµβανοµένων των 
ελαστικών δακτυλίων σύνδεσης, αλλά χωρίς τα ειδικά τεµάχια. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-01-01 

12.23 ∆ίκτυα ακαθάρτων από αργιλοπυριτικούς σωλήνες 
[για όλα τα υποάρθρα] --- 

12.24 
∆ίκτυα ακαθάρτων από ινοτσιµεντοσωλήνες σειράς 9000 χωρίς εσω-
τερική και εξωτερική προστασία 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-06-02 

12.25 Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόµων από πλαστι-
κούς σωλήνες PVC της σειράς 41.   

12.25.01 Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 200/160 mm. ---  
12.25.02 Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 250/160 mm. ---  
12.25.03 Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 315/160 mm. ---  
12.25.04 Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 355/160 mm. ---  
12.25.05 Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 400/160 mm. ---  
      

12.30 

Σωληνώσεις αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία 
εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-1, δακτυλιοειδούς ακαµ-
ψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε µία µούφα και δύο δακτυλίους 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.31 

Σωληνώσεις αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πολυπροπυ-
λένιο (ΡΡ), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφά-
νεια, κατά EΛΟΤ EN 13476-1:2007, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 
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12.32 

Σωληνώσεις αποστράγγισης µε σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερι-
κή επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 360°, δακτυλιοειδούς ακαµψίας 
SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.33 

Σωληνώσεις αποστράγγισης µε σωλήνες σε κουλούρες µήκους 25-50 
m, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµέ-
νου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220° ή 
360°, θλιπτικής αντοχής ≥ 300 N κατά την πρότυπη δοκιµή που καθο-
ρίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD] κατά ΕΝ 50086 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.34 

Σωληνώσεις αποστράγγισης µε σωλήνες από πολυπροπυλένιο (ΡΡ), 
διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρη-
τους κατά 220° ή 360°, κατά EΛΟΤ EN 13476-1, δακτυλιοειδούς α-
καµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.35 
Ειδικά τεµάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου δοµηµένου τοιχώµατος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 
[γα όλα τα υποάρθρα] 

 --- 

12.36 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυ-
κνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 
50086, µε ενσωµατωµένη µούφα. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

---  

12.40 
Προµήθεια σωλήνων επένδυσης µικροσηράγγων από οπλισµένο σκυ-
ρόδεµα 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.45 

∆ίκτυα από σωλήνες φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενι-
σχυµένους µε υολονήµατα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass 
Reinforced Polymers), σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 10639, 
ΕΝ 14364, ISO 10467, ονοµαστικής πίεσης PN σε bars, βαθµού δυ-
σκαµψίας SN σε N/m2, συντελεστή τριβής 0,01,  µήκους 6,0 m, µε 
τους ελαστικούς δακτυλίους σταγάνωσης, αλλά χωρίς τα ειδικά τεµάχια 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.46 

Σωλήνες κατάλληλοι για εφαρµογές PIPE JACKING και RELINING,  
φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυµένους µε υολονήµα-
τα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), σύµ-
φωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 10639, ΕΝ14364, ISO 10467, ο-
νοµαστικής πίεσης PN 1,0 bar, βαθµού δυσκαµψίας SN σε N/m2, µή-
κους 3,0 m, µε τους ελαστικούς δακτυλίους σταγάνωσης. 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.47 

Eιδικά τεµάχια φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυµένους 
µε υολονήµατα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced 
Polymers), σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 10639, ΕΝ 14364, 
ISO 10467 
{για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.48 

∆ιακλαδώσεις τύπου Τ των 90° φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυε-
στέρες ενισχυµένους µε υολονήµατα (CC-GRP: Centrifugally Cast - 
Glass Reinforced Polymers), µε ένα δακτύλιο στεγανοποίσης για τον 
κεντρικό σωλήνα 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.49 

Κεντρικές ή έκκεντρες συστολές φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυε-
στέρες ενισχυµένους µε υολονήµατα (CC-GRP: Centrifugally Cast - 
Glass Reinforced Polymers), µε τον ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης 
της µικρής διαµέτρου 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

12.50 

Επιθέµατα (σαµάρια) για δίκτυα σωλήνων φυγοκεντρικής έγχυσης από 
πολυεστέρες ενισχυµένους µε υολονήµατα (CC-GRP: Centrifugally 
Cast - Glass Reinforced Polymers) 
[για όλα τα υποάρθρα] 

---  

      
  13. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ   
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13.03 
∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά επί 
τόπου και πλήρη εγκατάσταση 
{για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-07-02 

13.04 
∆ικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες, µε την προµή-
θεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές 
[για όλα τα υποάρθρα] 

08-06-07-03 

13.07 
Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες µείωσης πίεσης), µε την προµή-
θεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

13.08 
Βαλβίδες µείωσης πίεσης µε ελεγχόµενο προοδευτικά κλείσιµο, µε την 
προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές 
[για όλα τα υποάρθρα] 

--- 

13.09 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield 08-06-07-07 

13.10 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού 
τύπου 08-06-07-07 

13.11 Βαλβίδες αντεπιστροφής µε οµαλό κλείσιµο --- 
13.12 ∆ιαφραγµατικές βαλβίδες διπλού θαλάµου --- 

13.13 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Α’ 
[για όλα τα υποάρθρα] 08-06-07-10 

13.14 Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου «Β’ 08-06-07-10 
13.15 Χαλύβδινες εξαρµώσεις [για όλα τα υποάρθρα] 08-06-07-05 
13.16 Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εµφράξεως --- 
13.17 Μετρητές παροχής --- 
13.19 Μετρητής πίεσης --- 
13.20 Ρυθµιστές στάθµης - παροχής τύπου Obturateur ή άλλης διάταξης --- 
13.21 Σύνδεσµοι αγωγών υπό πίεση τύπου VIKING JOHNSON ή αναλόγου --- 
13.22 ∆ιατάξεις µέτρησης στάθµης δεξαµενής --- 
13.30 Σφαιρικές δικλίδες (Ball Valves) --- 
13.36 ∆ικλίδες τύπου βελόνας (Needle Valves) --- 
13.40 Ιµάντες στερέωσης χαλυβδοσωλήνων --- 
13,45 Αεροφυλάκια αντιπληγµατικής προστασίας 08-08-04-00 
13.50 Προµήθεια και εγκατάσταση χοανοειδών στοµίων αγωγών --- 
      

  14.  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΧΥΤΑ   

14.01 Κατασκευή αργιλικού υποστρώµατος στεγανοποίησης   

14.01.01 Σε επιφάνειες εδάφους µε κλίση έως 15% 08-05-03-01 
14.01.02 Σε επιφάνειες µε κλίση από 15% έως 25% 08-05-03-01 
14.02 Κατασκευή κοκκώδους υποστρώµατος στεγανοποιητικής µεµβράνης   
14.02.01 Σε επιφάνειες εδάφους µε κλίση έως 15% 08-05-03-02 
14.02.02 Σε επιφάνειες µε κλίση από 15% έως 25% 08-05-03-02 

14.03. Κατασκευή επιστρώµατος µεµβράνης από αµµοχαλικώδες διαβαθµι-
σµένο υλικό 08-05-03-03 

14.04 Προµήθεια, τοποθέτηση και συγκόλληση µεµβρανών πολυαιθυλενίου 
υψηλής πυκνότητος (HDPE) 08-05-03-04 

14.05 Προµήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσµατος προστασίας µεµβράνης 
(τοποθετούµενο υπό την µεµβράνη) --- 

14.06 Κυλινδρικά σώµατα επιφόρτισης - στερέωσης µεµβράνης 08-05-03-05 
14.07 Εξαεριστικά στοιχεία µεµβράνης 08-05-03-06 
  15.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ   

15.01 ∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 µέχρι Φ 1200 mm σε πετρώµα-
τα µαλακά 08-09-01-00 

15.02 ∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως από Φ 800 µέχρι Φ 1200 mm σε πετρώµα-
τα σκληρά 08-09-01-00 

15.03 Αντληση νερού από υδρογεώτρηση µε αντλητικό συγκρότηµα τύπου 
«ποµόνας» 08-09-06-00 

15.04 Αντληση νερού από γεώτρηση µε συσκευή εµφυσήσεως αέρα 08-09-06-00 
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15.05 Ανάπτυξη υδρογεωτήσεως µε συσκευή εκτοξεύσεως νερού 08-09-06-00 

15.06 ∆ιάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατοµής Φ 146 mm σε πετρώµατα µα-
λακά 08-09-01-00 

15.07 ∆ιάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαµέτρου 146 mm σε πετρώµατα σκλη-
ρά 08-09-01-00 

15.08 Περιφραγµατικοί χαλύβδινοι σωλήνες --- 
15.09 Γαλβανισµένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Dεσ 650 mm. --- 
15.10 Γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας εσωτερικής διαµέτρου Φ 650 mm --- 
15.11 Γαλβανισµένος φιλτροσωλήνας Φ 2" πιεζοµετρικής γεωτρήσεως. --- 
15.12 Πιεζοµετρικός σωλήνας, Φ 1 1/2’’ υδρογεωτρήσεως. --- 
15.13 Χαλυβδοσωλήνες Φ 150 mm επένδυσης γεωτρήσεως --- 
15.14 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως --- 
15.15 Χαλικόφιλτρο πιεζοµετρικής γεωτρήσεως --- 

15.16 Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm και εγκατάσταση στη 
θέση λειτουργίας. --- 

15.16.01 Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm --- 
15.16.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm --- 

15.17 Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 146 mm και εγκατάσταση στη θέση λει-
τουργίας. --- 

15.17.01 Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου των 146 mm --- 
15.17.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση γεωτρυπάνου των 146 mm --- 

15.18 Μετακίνηση αντλητικού συγκροτήµατος τύπου "ποµόνας"  Φ 20’’ και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας --- 

15.18.01 Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση "ποµόνας" Φ 20" --- 
15.18.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση "ποµόνας"  Φ 20" --- 

15.19 Μετακίνηση συσκευής αντλήσεως νερού µε εµφύσηση αέρα και εκτο-
ξεύσεως νερού (AIR LIFT και HET). --- 

15.19.01 Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση συσκευής εµφυσήσεως αέρα --- 
15.19.02 Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εµφυσήσεως αέρα --- 
15.20 ∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε πετρώµατα µαλακά 08-09-01-00 
15.21 ∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε πετρώµατα σκληρά 08-09-01-00 
15.22 ∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε Φ22" σε µαλακά πετρώµατα 08-09-01-00 

15.23 ∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2" σε  Φ 22" σε σκληρά πετρώµα-
τα 08-09-01-00 

15.24 Περιφραγµατικός χαλύβδινος σωλήνας --- 
15.25 Γαλβανισµένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10" d = 6 mm --- 
15.26 Γαλβανισµένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm --- 
15.27 Στόµιο υδρογεωτρήσεως --- 
  16.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ,  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ∆ΙΚΤΥΩΝ  

16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρί-
ων --- 

16.02 Αντιστήριξη στύλου --- 

16.03 Κατασκευή αναµονής (µούφας) σε αγωγούς από τσιµεντοσωλήνες για 
σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο υπονόµων. --- 

16.04 Ανακατασκευή διακλαδώσεως Φ160 mm αγωγού ακαθάρτων από 
πλαστικό σωλήνα ΡVCσειράς 41 --- 

16.05 Καθαρισµός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγω-
γών κλειστής διατοµής --- 

16.06 Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ πλευρικού ανοίγµατος --- 
16.07 Επισκευή πλακών εδράσεως εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής. --- 

16.08 Kαθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα, χωρίς ε-
σχάρα (τύπος Τ) --- 

16.09 Ανακατασκευή µεµονωµένων τµηµάτων αγωγών συνδέσεως των φρε-
ατίων υδροσυλλογής µε τα υπάρχοντα δίκτυα. --- 

16.10 Αποµόνωση παροχής από τον κρουνό συνένωσης. --- 
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16.11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης. --- 
16.12 Επισκευή φρεατίου παροχής --- 

16.13 Αντικατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλήνα παροχής ή διακόπτη ή σω-
λήνα ΡΕ Φ32 ή Φ63. --- 

16.14 Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων 
εντός κατοικηµένων περιοχών --- 

16.15 
Σύνδεση υφιστάµενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ µε 
νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου µε χρήση ειδικών συν-
δέσµων, µε αποµόνωση του δικτύου ύδρευσης. 

--- 

16.16 
Σύνδεση υφιστάµενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλην πολυαι-
θυλενίου (ΡΕ) µε νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου µε 
χρήση ανοξείδωτου µανσόν διακλάδωσης και µηχανής MULLER. 

--- 

16.17 Ενωση υφιστάµενου αγωγού από χάλυβα διαµέτρου Φ300 και άνω µε 
νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού µε µηχανή MULLER. --- 

16.18 

Σύνδεση υφιστάµενου αγωγού οποιουδήποτε υλικού µε νέο αγωγό 
οποιουδήποτε υλικού και διαµέτρου χωρίς τη χρήση ταυ (σε συνέχεια 
του άξονα του υφιστάµενου αγωγού) µε αποµόνωση του δικτύου ύ-
δρευσης. 

--- 

16.19 
Κατασκευή διακλάδωσης αγωγού από ΡΕ ή σύνδεση νέου αγωγού µε 
υφιστάµενο αγωγό από ΡΕ σε λειτουργία µε τοποθέτηση κατάλληλου 
ειδικού τεµαχίου. 

--- 

16.20 Αποµόνωση υφιστάµενου αγωγού από το δίκτυο --- 

16.21 Τοποθέτηση πολλαπλού διανοµέα Φ63 για την εγκατάσταση παροχών 
επί αγωγού οποιασδήποτε διαµέτρου και υλικού --- 

16.22 Ανύψωση υφιστάµενης παροχής. --- 
16.23 Καταβίβαση υφιστάµενης παροχής. --- 
16.24 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής. --- 
16.25 Επισκευή φρεατίου παροχής --- 
16.26 Αποκάλυψη φρεατίων παροχών --- 

16.27 
Εντοπισµός, αποκάλυψη φρεατίου δικλείδας, ανύψωση ή καταβίβαση 
φρεατίου δικλείδας (βαννοφρεατίου), για την κατάλληλη τοποθέτησή 
του επί του οδοστρώµατος στην επιθυµητή θέση και αποτύπωσή του. 

--- 

16.28 Καθαρισµός φρεατίου δικλείδας (βαννοφρεατίου). --- 

16.29 Επένδυση επιφανείας σκυροδέµατος µε οξύµαχα αργιλλοπυριτικά 
πλακίδια. --- 

16.30 Πλήρης καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα --- 

16.31 Μεταφορά µε µονότροχο προϊόντων καθαρισµού προσχώσεων κλει-
στών αγωγών --- 

16.32 Μεταφορά µε ζεµπίλι ή παρεµφερή µέσα προϊόντων κσθαρισµού προ-
σχώσεων κλειστών αγωγών. --- 

16.35 Επισκευή φρεατίων αποχέτευσης µε ειδική τσιµεντοκονία --- 
16.40 Καθαρισµός αγωγών αποχέτευσης --- 
16.45 Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης --- 

16.50 Εσωτερική σηµειακή επισκευή αγωγών αποχέτευσης µε επικόλληση 
υαλοϋφάσµατος, χωρίς τις εργασίες προετοιµασίας. --- 

16.51 Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης µε επικόλληση υφάσµατος 
µε βάση τον υαλοβάµβακα, µε όλες τις εργασίες προετοιµασίας. --- 

16.53 Ελαστικός σύνδεσµος αγωγών ακαθάρτων µε θωράκιση από ανοξεί-
δωτο χάλυβα --- 

      
  ΙΙ. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΑ   

  1.  ΕΚΤΡΟΠΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ   
Αρθρο 1.01 Εκτροπή και έλεγχος των υδάτων του ποταµού --- 

Αρθρο 1.02 Αποστράγγιση, αποµάκρυνση και έλεγχος των υδάτων κατά τη διάρ-
κεια της κατασκευής των έργων. 12-02-02-00 

  2.  ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ   
Αρθρο 2.01 Αποψίλωση και εκχέρσωση. 02-01-01-00 
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  3.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ   

Αρθρο 3.01 Εκσκαφές υπαίθριες φράγµατος µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε 
απόσταση 02-02-01-00 

Αρθρο 3.02 Εκσκαφές υπαίθριες, τεχνικών έργων φράγµατος 02-02-01-00 

Αρθρο 3.03 Εκσκαφές υπαίθριες στοµίων σηράγγων,  σε έδαφος πάσης φύσεως 
µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση. 02-02-01-00 

Αρθρο 3.04 Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφέλιµης διατοµής έως και 12,0 m2 σε 
γεωλογικούς σχηµατισµούς πάσης φύσεως µε συµβατικά µέσα 12-02-01-01 

Αρθρο 3.05 Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφέλιµης διατοµής 12,0 -  40,0 m2 σε 
γεωλογικούς σχηµατισµούς πάσης φύσεως µε συµβατικά µέσα 12-02-01-01 

Αρθρο 3.06 
Εκσκαφή (διάνοιξη) σηράγγων ωφελ. διατοµής > 40,0 m2 και υπογεί-
ων θαλάµων σε γεωλογικούς σχηµατισµούς πάσης φύσεως µε συµβα-
τικά µέσα 

12-02-01-01 

Αρθρο 3.07 
Εκσκαφή (διάνοιξη) φρεάτων διατοµής µεγαλύτερης από 1,50 m2 µε 
διάτρηση, σε γεωλογικούς σχηµατισµούς πάσης φύσεως µε τη µετα-
φορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 

12-02-01-01 

Αρθρο 3.08 Ελεγχόµενη ανατίναξη. 12-02-01-01 
Αρθρο 3.09 Γραµµική διάτρηση. 12-02-01-01 

Αρθρο 3.10 Πρόσθετη αποζηµίωση για εκσκαφή σήραγγας σε περιοχές µε προ-
βλήµατα διόγκωσης σε οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους 12-02-01-01 

Αρθρο 3.11 Αποκοµιδή προϊόντων γεωλογικών καταπτώσεων 12-02-01-01 
  4.  ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ   
Αρθρο 4.01 Μικροπάσσαλοι ελάχιστης διαµέτρου 20 cm 12-03-07-00 
Αρθρο 4.02 Αγκύρια βράχου τύπου διαστελλοµένης κεφαλής 12-03-03-01 
Αρθρο 4.03 Αγκύρια βράχου τύπου PERFO 12-03-03-03 
Αρθρο 4.04 Αγκύρια βράχου ρητινικά 12-03-03-02 
Αρθρο 4.05 Αγκύρια βράχου τύπου SWELLEX 12-03-03-05 
Αρθρο 4.06 Τανυόµενα αγκύρια βράχου τύπου τσιµενταρισµένης πάκτωσης 13-01-01-00 
Αρθρο 4.07 Μη τανυόµενα αγκύρια βράχου τύπου τσιµενταρισµένης πάκτωσης. 12-03-03-04 
Αρθρο 4.08 Αγκύρια βράχου από ίνες υάλου (Fiberglass). 12-03-03-00 
Αρθρο 4.09 Αγκύρια βράχου υψηλής αντοχής κοίλα 12-03-03-07 
Αρθρο 4.10 Προεντεταµένες αγκυρώσεις 12-03-04-00 
Αρθρο 4.11 Ράβδοι αγκύρωσης από χάλυβα οπλισµών Β500C 12-03-03-00 
Αρθρο 4.12 Ράβδοι αγκύρωσης µε σπείρωµα στο ένα άκρο 12-03-03-00 
Αρθρο 4.13 Αυτοδιατρυόµενα αγκύρια βράχου (Self-drilling) ελαχ. φορτίου 300 kN 12-03-03-06 
Αρθρο 4.14 ∆οκοί προπορείας ελαφρού τύπου (spilling) 12-03-06-00 
Αρθρο 4.15 ∆οκοί Προπορείας Βαρέως Τύπου (forepoling) 12-03-05-00 
Αρθρο 4.16 Προµήθεια και τοποθέτηση υποστηριγµάτων από µορφοχάλυβα 12-03-01-01 
Αρθρο 4.17 Παρενθέµατα πλήρωσης κενών τύπου BULLFLEX --- 

Αρθρο 4.18 Προµήθεια και εγκατάσταση µεταλλικών δικτυωτών υποστηλωµάτων 
(lattice girders) 12-03-01-02 

Αρθρο 4.19 Αποξήλωση υποστηριγµάτων από µορφοχάλυβα και µεταλλικών δι-
κτυωτών υποστηλωµάτων --- 

Αρθρο 4.20 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα   
4.20.01 Σε υπαίθρια έργα 12-03-02-00 
4.20.02 Σε υπόγεια έργα 12-03-02-00 
Αρθρο 4.21 Προσθήκη χαλυβδίνων ίνών στο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα   
Αρθρο 4.22 ∆οµικό πλέγµα εκτοξευοµένου σκυροδέµατος 12-03-08-00 
Αρθρο 4.23 Συρµατόπλεγµα εκτοξευοµένου σκυροδέµατος 12-03-08-00 
Αρθρο 4.24 Προµήθεια και τοποθέτηση αγκυρίων στήριξης πλέγµατος 12-03-08-00 
Αρθρο 4.25 Χαλύβδινα µορφοελάσµατα για τοπική υποστήριξη βράχου --- 

Αρθρο 4.26 Αποξήλωση εκτοξευοµένου σκυροδέµατος εντός σηράγγων και λοι-
πών υπογείων έργων. --- 

  5.  ∆ΙΑΤΡΗΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ   
Αρθρο 5.01 Κινητοποίηση και αποκινητοποίηση για εργασίες του Κεφαλαίου 5 --- 
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Αρθρο 5.02 Εγκατάσταση εξοπλισµού διάτρησης οπών --- 
Αρθρο 5.03 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων κουρτίνας Φ 46 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.04 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων κουρτίνας 
Φ 46 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.05 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων κουρτίνας Φ 56 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.06 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων κουρτίνας   
Φ 56 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.07 Περιστροφική διάτρηση ερευνητικών οπών και οπών ελέγχου, Φ 76 
mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.08 Περιστροφική διάτρηση οπών αποστράγγισης 76 mm 12-07-01-00 
Αρθρο 5.09 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών αποστράγγισης 76 mm 12-07-01-00 
Αρθρο 5.10 ∆ιάτρηση οπών προσωρινής αποστράγγισης Φ46 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.11 ∆ιάτρηση οπών αποστράγγισης και αερισµού Φ200 mm σε σήραγγες 
αποστράγγισης και τσιµεντενέσεων 12-07-01-00 

Αρθρο 5.12 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 46 mm, για 
το τµήµα µεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 12-07-01-00 

Αρθρο 5.13 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 76 mm 12-07-01-00 
Αρθρο 5.14 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 101 mm 12-07-01-00 
Αρθρο 5.15 Περιστροφική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 131 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.16 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων 
Φ 46 mm για το τµήµα µεταξύ 0,0 και 25,0 m βάθους 12-07-01-00 

Αρθρο 5.17 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων Φ 76 
mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.18 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων 
Φ 101 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.19 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών εγκατάστασης οργάνων 
Φ 131 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.20 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων σταθεροποίησης 
Φ46 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.21 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων σταθεροποί-
ησης Φ46 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.22 Περιστροφική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων τάπητα Φ 76 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.23 Περιστροφικοκρουστική διάτρηση οπών τσιµεντενέσεων τάπητα 
Φ76 mm 12-07-01-00 

Αρθρο 5.24 Ενσωµατωµένοι µεταλλικοί σωλήνες και εξαρτήµατα σε οπές 12-07-03-01 
Αρθρο 5.25 Σύνδεση σωλήνος εισπίεσης ενέµατος στις οπές τσιµεντενέσεων 12-07-02-00 
Αρθρο 5.26 Τσιµεντενέσεις πίεσης 12-07-02-00 
Αρθρο 5.27 Τσιµεντενέσεις σταθεροποίησης βράχου 12-07-02-00 
Αρθρο 5.28 Προµήθεια και ενσωµάτωση άµµου τσιµεντενέσεων 12-07-02-00 
Αρθρο 5.29 Προµήθεια και ενσωµάτωση µπεντονίτη τσιµεντενέσεων 12-07-02-00 
Αρθρο 5.30 Προµήθεια και ενσωµάτωση επιταχυντών σκλήρυνσης τσιµεντενέµατος 12-07-02-00 
Αρθρο 5.31 Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών σωλήνων αποστράγγισης 12-07-03-02 

Αρθρο 5.32 Προµήθεια και τοποθέτηση ηµισωλήνων αποστράγγισης βαρέως τύ-
που  από PVC 12-07-03-02 

Αρθρο 5.33 Προµήθεια και τοποθέτηση τσιµεντοσωλήνων αποστράγγισης  µε τσι-
µεντωµένους αρµούς 12-07-03-02 

Αρθρο 5.34 Προµήθεια και τοποθέτηση διάτρητων τσιµεντοσωλήνων αποστράγγι-
σης 12-07-03-02 

Αρθρο 5.35 Προµήθεια και τοποθέτηση στοµίων τσιµεντενέσεων 12-07-03-01 

Αρθρο 5.36 Προµήθεια και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων από PVC 50 mm για 
οπές αποστράγγισης 12-07-03-02 

  6.  ΑΝΑΧΩΜΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ   
Αρθρο 6.01 Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 1: Αδιαπέρατος Πυρήνας 13-01-01-00 
Αρθρο 6.02 Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 2: Λεπτόκοκκο Φίλτρο 13-01-02-00 
Αρθρο 6.03 Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 3: Χονδρόκοκκο Φίλτρο - Στραγγιστήριο 13-01-03-00 
Αρθρο 6.04 Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 4: Σώµατα Στήριξης από αµµοχάλικα 13-01-04-01 
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Αρθρο 6.05 Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 5: Σώµατα Στήριξης από βραχώδη υλικά 13-01-04-02 
Αρθρο 6.06 Ανάχωµα φράγµατος Ζώνη 6: Σώµατα Στήριξης από τυχαία υλικά 13-01-04-03 

Αρθρο 6.07 Ανάχωµα Φράγµατος, Ζώνη 7: Λιθορριπή Προστασίας Ανάντη Πρα-
νούς. 13-01-05-01 

Αρθρο 6.08 Ανάχωµα Φράγµατος, Ζώνη 8: Λιθορριπή Προστασίας Κατάντη Πρα-
νούς. 13-01-05-02 

Αρθρο 6.09 Κλισιόµετρα 13-05-01-00 
Αρθρο 6.11 Φορητοί ψηφιακοί επιταχυνσιογράφοι τύπου εξισορρόπησης δύναµης 13-05-06-00 

Αρθρο 6.12 Προµήθεια εξοπλισµού  µηκυνσιοµέτρων βράχου και συσκευών µε-
τρήσεων. 

13-05-02-00 
13-05-13-00 

Αρθρο 6.13 Εγκατάσταση µηκυνσιοµέτρων βράχου 13-05-13-00 
Αρθρο 6.14 Υδραυλικά καθιζησίµετρα µε ηλεκτρικό µορφοτροπέα 13-05-05-00 
Αρθρο 6.15 Ακίδες µέτρησης σύγκλισης 13-05-14-00 
Αρθρο 6.16 Κύτταρα µέτρησης φορτίου αγκυρίων βράχου 13-05-11-00 
Αρθρο 6.17 Κύτταρα µέτρησης φορτίου χαλυβδίνων πλαισίων 13-05-12-00 
Αρθρο 6.18 Πιεζόµετρα τύπου κατακορύφου σωλήνα 13-05-08-00 
Αρθρο 6.19 Ηλεκτρικά πιεζόµετρα τύπου δονούµενης χορδής 13-05-07-00 
Αρθρο 6.20 Κατασκευή πιεζοµετρικών φρεάτων 13-05-08-00 
Αρθρο 6.21 Κατασκευή βάθρων µέτρησης επιφανειακών µετακινήσεων 13-05-04-00 
Αρθρο 6.22 Κατασκευή βάθρων τριγωνοµετρικών σηµείων 13-05-03-00 
Αρθρο 6.23 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής στοιχείων µέτρησης 13-05-15-00 
Αρθρο 6.24 Εγκατάσταση διάταξης µέτρησης διαρροών 13-05-10-00 
Αρθρο 6.26 Μετεωρολογικός - σταθµηγραφικός σταθµός 13-05-16-00 
  7.  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΩΣΗ   

Αρθρο 7.01 Αδιαπέρατη επίχωση µε την µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση 13-01-01-00 

Αρθρο 7.02 ∆ιαπερατή επίχωση µε την µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε 
απόσταση 13-01-04-01 

Αρθρο 7.03 Λιθοπλήρωση, µε την µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε από-
σταση 13-01-04-02 

Αρθρο 7.04 Λιθορριπή προστασίας πρανών µε την µεταφορά των υλικών από ο-
ποιαδήποτε απόσταση 13-01-05-02 

Αρθρο 7.05 Προστασία πρανών µε ογκολίθους, µε την µεταφορά των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση 13-01-05-01 

  8.  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ   
Αρθρο 8.01 Προµήθεια και διακίνηση τσιµέντου --- 

Αρθρο 8.02 Σκυρόδεµα στοµίων και επένδυσης σηράγγων και λοιπών υπογείων 
έργων. 12-04-01-00 

Αρθρο 8.03 Σκυρόδεµα δεύτερου σταδίου σε εγκοπές αναµονής 12-04-01-00 
Αρθρο 8.04 Συνδετικό κονίαµα --- 
Αρθρο 8.05 Προµήθεια και τοποθέτηση οπλισµού σκυροδεµάτων σηράγγων 01-02-01-00 
Αρθρο 8.06 Σκυρόδεµα υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγµατος   
8.06.01 Για σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 01-01-07-00 
8.06.02 Για σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 01-01-07-00 
  9.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ  

Αρθρο 9.01 Προµήθεια και εγκατάσταση τεµαχίων που εντοιχίζονται στο σκυρόδε-
µα πρώτου σταδίου --- 

Αρθρο 9.02 Πώµα σήραγγας εκτροπής --- 
  10.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
Αρθρο 10.01 Μεταλλικές επενδύσεις από χάλυβα S235 (St 37.2) --- 
Αρθρο 10.02 Μεταλλικές επενδύσεις από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel) --- 
Αρθρο 10.03 ∆ιάταξη συγκράτησης φερτών υλών (Log boom) --- 
Αρθρο 10.04 Πλωτή εξέδρα µε ανυψωτικό µηχανισµό --- 
Αρθρο 10.05 Ανέλκυση κοίλων δοκών έµφραξης εισόδου εκκενωτού --- 
Αρθρο 10.06 Φωτιστικό σώµα τύπου (Eexde IIA-Tι) µε λαµπτήρες φθορισµού --- 
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Αρθρο 10.07 Φωτιστικό σώµα ασφαλείας αντιεκρηκτικού τύπου (Eede IΙIA-Tι) --- 
Αρθρο 10.08 Φορητό Φωτιστικό σώµα αντιεκρηκτικού τύπου (Eex eib IIT1) µε µπα-

ταρίες Ni-Cd --- 

Αρθρο 10.09 Ρευµατοδότης 42 V αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de IIA-Tι) --- 
Αρθρο 10.10 Ρευµατοδότης Πενταπολικός (3P + N + E) αντιεκρηκτικού τύπου (Eex 

de IIA-Tι), 32A --- 

Αρθρο 10.11 ∆ιακόπτης πιέσεως (µπουτόν) αντιεκρηκτικού τύπου (Eex de IIA-Tι) --- 
Αρθρο 10.12 Λυχνία συναγερµού, στεγανή (ΙΡ 65) --- 
Αρθρο 10.13 Λυχνία συναγερµού "ΦΛΑΣ"  αντιεκρηκτικού τύπου (Eexde IIA-Tι) --- 
Αρθρο 10.14 Σειρήνα συναγερµού, αντιεκρηκτικού τύπου (Εe x de ΙΙΑ-Τι) --- 
Αρθρο 10.15 Κεφαλή ανίχνευσης µεθανίου, αντιεκρηκτικού τύπου (Εe x de ΙΙΑ-Τι) --- 
Αρθρο 10.16 Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα --- 
Αρθρο 10.17 Εσχάρα καλωδίων βαρέως τύπου 04-20-01-03 
Αρθρο 10.18 Κουτί διακλάδωσης αντιεκρηκτικού τύπου (EEX II-T6) --- 
Αρθρο 10.19 Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH µε ουδέτερο µειωµένης διατοµής 04-20-02-01 
Αρθρο 10.20 Προµήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήµατος ανύψωσης-ελέγχου 

θυροφράγµατος. --- 

Αρθρο 10.25 Ανυψωτικές διατάξεις 08-08-03-00 
Αρθρο 10.26 Σιδηροτροχιά γερανογέφυρας --- 
Αρθρο 10.30 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη --- 
Αρθρο 10.35 Καλωδίωση τηλεµετάδοσης στοιχείων --- 
Αρθρο 10.40 Μετασχηµατιστές ισχύος --- 

 

  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΙΚ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 
Κωδ. 
ΝΕΤ ΟΙΚ 

Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

  10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    
10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. --- 

10.02 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέ-
σων --- 

10.03 Μεταφορά υλικών µε τα χέρια --- 
10.04 Μεταφορά υλικών µε µονότροχο --- 
10.05 Μεταφορά υλικών µε ζώα.  --- 
10.07 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  --- 
  20.   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    
20.01 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων  02-01-01-00 

20.02 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία 
υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκ-
σκαφής 

02-03-00-00 

20.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής 02-03-00-00 

20.04 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς 
την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 02-04-00-00 

20.05 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την 
καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 02-04-00-00 

20.06 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m  --- 
20.07 Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια)  02-04-00-00 
20.08 Ανόρυξη φρεάτων  02-04-00-00 
20.09 Προσαύξηση τιµών διάνοιξης φρεάτων βάθους µεγαλύτερου των 5,00 m  --- 
20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 02-07-02-00 
20.11 Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών επίχωσης  --- 
20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου --- 
20.21 Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών  02-07-02-00 
20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα --- 
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20.31 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων. --- 
20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  --- 

20.41 ∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν 
αυτοκινήτων  --- 

20.42 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο  --- 
  21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ   
21.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων 08-10-01-00 

21.02 Γραµµικά στραγγιστήρια από τσιµεντοσωλήνες Φ200 µε περίβληµα γεω-
υφάσµατος. --- 

21.03 Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περί-
βληµα γεωυφάσµατος --- 

  22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ   
22.01 Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή  14-02-02-01 
22.02 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή  14-02-02-01 
22.03 ∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως  --- 
22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 14-02-02-01 
22.05 ∆ιαλογή των χρησίµων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως  --- 
22.10 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα  15-02-01-01 

22.15 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρό-
δεµα.  15-02-01-01 

22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πά-
χους  --- 

22.21 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  --- 
22.22 Καθαίρεση επικεραµώσεων  --- 
22.23 Καθαίρεση επιχρισµάτων 14-02-01-01 
22.30 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές  --- 
22.31 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή --- 
22.35 ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδοµή --- 
22.36 ∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές --- 
22.37 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα --- 
22.40 ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα --- 
22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων --- 
22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων --- 
22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης --- 
22.52 Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης --- 
22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου --- 
22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων 14-02-01-01 
22.55 Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης 15-02-02-02 
22.56 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 15-02-02-02 
22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων --- 

22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσα-
νίδες --- 

22.62 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαµαρίνας ή αλουµινίου --- 
22.65 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων --- 
22.70 Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων --- 
22.71 Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης µε σχιστόπλακες  --- 
22.72 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισµού πατωµάτων --- 
  23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ   
23.01 Ικριώµατα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών 01-03-00-00 
23.02 Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώµατα 01-03-00-00 
23.03 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 01-03-00-00 
23.04 Τροποποιήσεις-συµπληρώσεις υφισταµένων ικριωµάτων --- 
23.05 Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων --- 
23.06 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου 01-03-00-00 
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23.10 Αναρτηµένα δάπεδα εργασίας (φορεία) --- 
23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων --- 
23.20 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα --- 
23.21 Αντιστηρίξεις µε την µέθοδο Βερολίνου --- 
  31. ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ   
31.01 Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου 01-01-01-00 
31.02 Γαρµπιλοδέµατα 01-01-01-00 
  32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ    

32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέ-
µατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

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

32.02 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέ-
µατος χωρίς χρήση αντλίας  

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

32.05 Σκυροδέµατα µικρών έργων  --- 
32.10 Προκατασκευασµένα τοιχοπετάσµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα --- 
32.11 Προκατασκευασµένες πρόπλακες από σκυρόδεµα --- 
32.15 Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα --- 

32.20 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οι-
κοδοµήµατος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m --- 

32.25 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύ-
νολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  --- 

  33. ΘΗΡΑΪΚΟ∆ΕΜΑΤΑ    
33.01 Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα --- 
  34.  ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ    
34.01 Κατασκευές από λιθόδεµα µε κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα --- 

34.02 Κατασκευές από λιθόδεµα µε αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή 
σκυρόδεµα --- 

  35. ΚΙΣΗΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟ∆ΕΜΑΤΑ   
35.01 Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεµα. --- 

35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµά-
των. --- 

35.03 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 800 kg/m3 --- 
35.04 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kg στσιµέντου ανά m3 --- 
  38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ    
38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 01-04-00-00 
38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 01-04-00-00 
38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 
38.04 Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας  01-04-00-00 
38.05 Καµπύλοι ξυλότυποι διπλής καµπυλότητας  01-04-00-00 
38.06 Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους  --- 
38.10 Επεξεργασία σανιδώµατος ξυλοτύπων  01-05-00-00 
38.13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων  01-05-00-00 
38.14 Πλαστικότυποι φατνωµατικών πλακών --- 
38.15 Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων ορθογωνικής διατοµής 01-04-00-00 
38.16 Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων κυλινδρικής διατοµής  01-04-00-00 
38.17 Προσαύξηση τιµής µεταλλοτύπων λόγω ύψους --- 
38.18 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα 01-05-00-00 
38.20 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 01-02-01-00 
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38.25 Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευών --- 
38.30 Οπλισµός σκυροδέµατος από ανοξείδωτο χάλυβα --- 
38.35 Ειδικός οπλισµός ενισχύσεων από τιτάνιο   --- 
38.40 Εφαρµογή προέντασης και αγκυρώσεων 01-02-02-00 
38.45 Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων --- 
  41. ΞΗΡΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ   
41.01 Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 08-03-02-00 
41.02 Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµή  03-07-03-00 
  42. ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ   
42.01 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα 03-02-01-00 
42.05 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντου 03-02-01-00 
42.11 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου 03-02-01-00 
42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών --- 
42.51 Κοινές γωνιολιθοδοµές  03-02-01-00 
42.65 Προσαύξηση τιµής αργολιθοδοµών και γωνιολιθοδοµών --- 
  43. ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ    
43.01 Λιθοδοµές ανωδοµών 03-02-01-00 
43.05 Λιθοδοµές θεµελίων 03-02-01-00 
43.06 Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης 03-02-01-00 
43.21 Προσαύξηση τιµής λιθοδοµών --- 
43.22 Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων 03-02-01-00 
43.51 Ξυστές ογκολιθοδοµές --- 
43.56 Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς) --- 
43.60 Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου --- 
  45. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ   
45.01 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου --- 
45.03 ∆ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών --- 
45.04 ∆ιαµόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδοµών (µωσαϊκό) --- 
45.05 ∆ιαµόρφωση όψεων εµπλέκτων λιθοδοµών --- 

45.06 ∆ιαµόρφωση όψεων γωνιολιθοδοµών από µαλακούς γωνιολίθους λατο-
µείου --- 

  46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ   

46.01 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm 03-08-07-03 

46.02 Οπτοπλινθοδοµές µε πλήρεις τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 03-08-07-03 

46.10 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 
cm 03-08-07-03 

46.15 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 
cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων 03-08-07-03 

  47. ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
47.01 Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους 19x19x39 cm --- 
47.02 Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους 19x15x39 cm --- 
47.03 Τοιχοδοµές µε κισηροπλίνθους 19x19x39 cm --- 
47.04 Τοιχοδοµές µε κισηροπλίνθους 19x15x39 cm --- 
47.10 Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεµφερή --- 
47.15 Τοιχοδοµές µε γυψότουβλα πάχους 8,0 cm --- 
47.20 Τοιχοδοµές µε ασβεστοαµµόλιθους  --- 
47.25 Προσαύξηση τιµής τοίχων καµπύλης κάτοψης --- 
  48. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ (ΨΑΘΩΤΕΣ, ΑΨΙ∆ΩΝ, ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΩΝ, κλπ)   
48.01 Πλινθοδοµές αψίδων ή θόλων 03-08-07-03 
48.02 Πλινθοδοµές επιφανείας µικρότερης από 1,00 m2 --- 
48.35 Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία --- 
48.40 Πυρίµαχες πλινθοδοµές --- 
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48.50 ∆ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές  03-08-07-03 
48.60 Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG --- 
  49.  ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΩΝ    
49.01 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα --- 
49.05 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα --- 
49.10 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε στοιχεία τύπου ''catnik'' --- 
  50.  ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ    
50.01 Κατασκευή υαλοτοίχων --- 

50.10 Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά 
µε τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα --- 

50.15 Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέ-
λευσης --- 

  51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ   
51.01 Πάσσαλοι από µη επεξεργασµένη ξυλεία --- 
51.02 Επάλειψη ξυλείας µε µείγµα πίσσας --- 
51.03 Μεταλλικές αιχµές πασσάλων --- 
51.04 Έµπηξη ξύλινων πασσάλων  --- 
  52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ   
52.01 Ξύλινοι σκελετοί για µή φέρουσες οροφές και στέγες  --- 
52.02 Σκελετοί πατωµάτων από δοµική ξυλεία 03-07-01-01 
52.10 Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων  --- 
52.13 Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία --- 
52.21 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε σκουρέττα --- 
52.22 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε µισόταυλες --- 
52.23 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρατιθέµενες τάβλες --- 

52.26 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµενα σκουρέτ-
τα  --- 

52.27 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµένες µισότα-
βλες  --- 

52.31 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε σκουρέττα και αρµοκάλυ-
πτρα --- 

52.32 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε µισόταυλες και αρµοκάλυ-
πτρα --- 

52.36 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε ηµιπεραστές διατοµές  --- 
52.41 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε ταύλες ραµποτέ --- 
52.43 Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων --- 
52.46 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε πηχάκια --- 
52.47 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε καλαµωτή --- 
52.51 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες --- 

52.52 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε επενδυδεµένα φύλλα µοριοσανίδων ή 
ινοσανίδων --- 

52.61 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση µε κοίλα κεραµίδια --- 

52.66 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση µε κεραµίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες 
επίπεδες ή κυµατοειδείς --- 

52.71 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση µε πισσόχαρτο, ή παρεµφερές υλικό --- 
52.73 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση µε φύλλα λαµαρίνας --- 
52.76 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας --- 
52.79 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή --- 
52.80 Σανίδωµα στέγης --- 
52.81 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία --- 
52.86 Σκελετός στέγης, για κεραµίδια γαλλικού τύπου --- 
52.88 Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης --- 
52.90 Κάλυψη οροφής µε πηχάκια (οροφοπήχεις) --- 
52.93 Κάλυψη οροφής µε σκουρέτα --- 



K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΜ.doc                          35                            Ν5600/5156/Β06 

Κωδ. 
ΝΕΤ ΟΙΚ 

Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

52.94 Κάλυψη οροφής µε µισόταβλες --- 

52.95 Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση επένδυσης από µε-
ταλλικό πλέγµα --- 

52.96 Πλήρεις επενδύσεις τοίχων µε µοριοσανίδες --- 
52.97 Επενδύσεις τοίχων µε άκαυστα ηχοαπορροφητικά πετάσµατα --- 
  53. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α    
53.01 ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού 03-07-01-01 

53.20 ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρό-
νια 03-07-01-01 

53.30 ∆άπεδο ραµποτέ µε λωρίδες πλάτους 4 - 7cm µε τον σκελετό από καδρό-
νια 03-07-01-01 

53.41 Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε ψευτοπάτωµα 03-07-01-01 
53.42 Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά 03-07-01-01 
53.43 ∆άπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασµένων δρύινων λωρίδων 03-07-01-02 
53.50 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm --- 
53.60 Περίζωµα παρκέτου (µπορντούρα) --- 
  54.  ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ   
54.20 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη 03-08-01-00 
54.21 Υαλοστάσια ξύλινα συρόµενα 03-08-01-00 
54.22 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά 03-08-01-00 
54.25 Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καµπύλα, κλπ), ανοιγόµενα --- 
54.26 Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου 03-08-01-00 
54.27 Παράθυρα και εξωστόθυρες γερµανικού τύπου 03-08-01-00 
54.28 Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου 03-08-01-00 
54.31 Παράθυρα και εξωστόθυρες µε ρολλά 03-08-01-00 
54.32 Παράθυρα και εξωστόθυρες µε πλαστικό ρολλό --- 
54.33 Ξύλινα ρολλά µε εξωτερικό ξύλινο κουτί --- 
54.34 Εξώφυλλα γαλλικού τύπου  03-08-01-00 
54.35 Εξώφυλλα γερµανικού τύπου 03-08-01-00 
54.36 Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου  03-08-01-00 
54.38 Υαλόθυρα δροµική ξύλινη 03-08-01-00 
54.40 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές 03-08-01-00 
54.46 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 03-08-01-00 
54.49 Θύρα πλήρης ξύλινη δροµική µε αρµοκάλυπτρα και στις δύο όψεις  03-08-01-00 
54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική µε ελαστικό παρέµβυσµα  03-08-01-00 
54.51 Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές 03-08-01-00 
54.56 Θύρες καρφωτές 03-08-01-00 
54.61 Θύρες συρόµενες µονόφυλλες από κόντρα - πλακέ 03-08-01-00 
54.62 Θύρες συρόµενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ 03-08-01-00 
54.63 Θύρες πρεσσαριστές παλινδροµικές δροµικές 03-08-01-00 
54.66 Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά 03-08-01-00 
54.68 Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 03-08-01-00 
54.69 Θυρόφυλλα παλινδροµικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά 03-08-01-00 
54.71 Φύλλα ερµαρίων ταµπλαδωτά 03-09-01-00 
54.72 Φύλλα ερµαρίων πρεσσαριστά 03-09-01-00 
54.75 Εντοιχισµένες ντουλάπες 03-09-01-00 
54.80 Πέργκολες και περεµφερή --- 
54.85 Ξύλινες ποδιές παραθύρων --- 
54.86 Ξύλινες κάσσες σε δροµικές οπτοπλινθοδοµές 03-08-01-00 
54.87 Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασµα  03-08-01-00 
54.88 Ξύλινες κάσσες σε µπατικές οπτοπλινθοδοµές 03-08-01-00 
54.89 Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασµα έως 23 cm 03-08-01-00 
54.90 Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων --- 
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  55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ    
55.01 Βαθµίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία --- 
55.10 Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και πλατυσκάλων ευθύγραµµα --- 
55.13 Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και πλατυσκάλων καµπύλα --- 
55.21 Κιγκλιδώµατα εξωστών --- 
55.31 Χειρολισθήρας ευθύγραµµος διατοµής 9x9 cm --- 
55.32 Χειρολισθήρας καµπύλος διατοµής 9x9 cm  --- 
55.33 Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό --- 
  56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ    
56.01 Ράφια από λευκή ξυλεία 03-09-01-00 
56.04 Ράφια ή χωρίσµατα από µοριοσανίδες 03-09-01-00 
56.07 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18 mm από MDF 03-09-01-00 
56.08 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm από φύλλα hard board 03-09-01-00 
56.09 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm πρεσσαριστά 03-09-01-00 
56.10 Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας µεγαλύτερης των 0,40 m2 03-09-01-00 
56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 03-09-01-00 
56.16 Κρεµάστρες (port-manteau) απλές 03-09-01-00 
56.17 Επένδυση µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica) --- 
56.19 Γωνιόκρανα ξύλινα --- 
56.20 Ψευτοπάτωµα από σκουρέτα --- 
56.21 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα τύπου DUROPAL --- 
56.23 Ερµάρια κουζίνας δαπέδου µή τυποποιηµένα 03-09-01-00 
56.24 Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα µή τυποποιηµένα 03-09-01-00 
56.25 Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα 03-09-01-00 
  61. ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ    

61.01 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, 
ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm --- 

61.02 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε πολλαπλές σιδηροδοκούς, 
ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm --- 

61.03 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, 
ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm --- 

61.04 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε πολλαπλές σιδηροδοκούς, 
ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm --- 

61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
έως 160 mm   --- 

61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
>160 mm   --- 

61.11 Σιδηρογωνιές προστασίας ακµών τοίχων, βαθµίδων κλπ --- 
61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες --- 
61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων  --- 
61.17 Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα. --- 
61.19 Επένδυση τοίχων ή οροφών µε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο --- 
61.20 Επικάλυψη τοίχων µε κοινό συρµατόπλεγµα --- 
61.21 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών --- 
61.22 Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδροµίων --- 
61.23 Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) --- 

61.24 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων µε µεταλλικές εσχάρες βιοµηχανικής 
προέλευσης 08-07-01-03 

61.26 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών. --- 

61.27 Κατασκευή σκελετού στέγης µε διάτρητα γωνιακά ελάσµατα µε άνοιγµα 
έως 20.00 m. --- 

61.28 Κατασκευή µεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσµατα για δοµικά έργα --- 
61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης  --- 
61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής --- 
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61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος --- 
61.32 Μεταλλικός σκελετός στήριξης µαρµάρων επένδυσης --- 
  62. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ    
62.01 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 03-08-02-00 
62.02 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2 03-08-02-00 
62.03 Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς 03-08-02-00 
62.04 Υαλοστάσια σιδηρά µε περσίδες 03-08-02-00 
62.05 Υαλοστάσια σιδηρά συρόµενα µε ή χωρίς φεγγίτες 03-08-02-00 
62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 03-08-02-00 

62.22 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραµµες, καµπύλες ή και ελι-
κοειδείς ράβδους 03-08-02-00 

62.23 Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραµµες, καµπύλες ή και 
ελικοειδείς ράβδους 03-08-02-00 

62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 03-08-02-00 
62.25 Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόµενες 03-08-02-00 
62.28 Υαλόθυρες σιδηρές µονόφυλλες ή δίφυλλες 03-08-02-00 
62.29 Υαλόθυρες σιδηρές συρόµενες 03-08-02-00 
62.30 Σιδηρές θυρίδες εξαερισµού 03-08-02-00 
62.31 Προθήκες σιδηρές απλές 03-08-02-00 
62.32 Προθήκες σιδηρές σφυρήλατες --- 
62.36 Προπετάσµατα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά γιά θύρες και παράθυρα --- 
62.37 Προπετάσµατα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα --- 
62.38 Προπετάσµατα σιδηρά πτυσσόµενα γιά θύρες και παράθυρα --- 
62.40 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης  --- 
62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα --- 
62.45 Προπέτασµα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο --- 
62.46 Γκαραζόπορτα µεταλλική ανακλινόµενη ή τυλιγόµενη --- 
62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης 03-08-02-00 
62.60 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες --- 
62.61 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες --- 
62.65 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας συρόµενες δίφυλλες  --- 
  63.   ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ    
63.01 Kλίµακες σιδηρές καρφωτές --- 
63.02 Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm --- 
  64.  ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ    
64.01 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών --- 
64.03 Σιδηρά κιγκλιδώµατα πολυσύνθετα --- 
64.06 Σφυρήλατα κιγκλιδώµατα  --- 
64.10 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους  --- 
64.16 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους --- 
64.17 Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα --- 
64.21 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι   --- 
64.26 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι --- 
64.29 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm --- 
64.31 Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 10x4 cm --- 
64.32 Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 2x2 cm --- 
64.41 Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο διατοµής ''L'' ή ''T'' --- 
64.46 Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο  --- 
64.47 Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή --- 
64.48 Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή --- 
64.49 Τυποποιηµένο µεταλλικό χωροδικτύωµα --- 
  65.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ   
65.01 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή 03-08-03-00 



K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΜ.doc                          38                            Ν5600/5156/Β06 

Κωδ. 
ΝΕΤ ΟΙΚ 

Σύντοµη περιγραφή Κωδ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

65.02 Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες 03-08-03-00 
65.05 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο. 03-08-03-00 
65.10 Μπαλκονόπορτες από αλουµίνιο δίφυλλες ανοιγόµενες   03-08-03-00 
65.11 Υαλόθυρες αλουµινίου µονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόµενες 03-08-03-00 
65.12 Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες, συρόµενες, επάλληλες 03-08-03-00 
65.13 Υαλόθυρες αλουµινίου συρόµενες δίφυλλες, µε ή χωρίς σταθερό φύλλο 03-08-03-00 
65.14 Υαλόθυρες αλουµινίου συρόµενες, τρίφυλλες 03-08-03-00 

65.15 Υαλόθυρες αλουµινίου συρόµενες, τετράφυλλες, πεντάφυλλες ή εξάφυλ-
λες 03-08-03-00 

65.16 Προθήκες από αλουµινίο (βιτρίνες) 03-08-03-00 
65.17 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα 03-08-03-00 
65.18 Υαλοστάσια αλουµινίου µε διαµόρφωση υποδοχής συσκευής κλιµατισµού 03-08-03-00 
65.19 Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόµενα, µη χωνευτά 03-08-03-00 
65.20 Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο  --- 
65.25 Κινητές σίτες αερισµού --- 
65.31 Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων από αλουµίνιο --- 
65.32 Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου 03-08-03-00 
65.41 Θύρες αλουµινίου ανοιγόµενες ή συρόµενες 03-08-03-00 
65.42 Υαλοστάσια αλουµινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόµενα 03-08-03-00 
65.43 Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο  --- 

65.50 Παντζούρια αλουµινίου ή πλαστικά ανοιγόµενα ή συρόµενα και κάσες αυ-
τών. 03-08-03-00 

  71.  ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ   
71.01 Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών  --- 
71.02 Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών µε ρωµαϊκό κονίαµα (κουρασάνι)  03-03-01-00 
71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα  03-03-01-00 
71.22 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα 03-03-01-00 
71.31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 03-03-01-00 
71.36 Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 03-03-01-00 
71.38 Επιχρίσµατα τριπτά (ραντιστά) 03-03-01-00 
71.41 Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 03-03-01-00 
71.46 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγµάτων µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 03-03-01-00 

71.52 Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος µε τσιµεντοα-
σβεστοκονίαµα 03-03-01-00 

71.61 Επιχρίσµατα µε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα (αρτιφισιέλ) µε γλυφές  03-03-01-00 
71.66 Επιχρίσµατα µε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα (αρτιφισιέλ) µε χαραγές 03-03-01-00 
71.71 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας --- 
71.76 Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ  --- 
71.81 Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, απλού σχεδίου --- 
71.82 Πρόσθετη τιµή τραβηχτών επιχρισµάτων για προεξοχές άνω των 20 cm  --- 

71.83 Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέ-
του σχεδίου --- 

71.85 Επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα --- 
  72.  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ   
72.03 Επικεράµωση µε κοίλα χειροποίητα κεραµίδια, νταµωτή, κολυµβητή 03-05-01-00 
72.04 Επικεράµωση µε κοίλα µηχανοποίητα κεραµίδια, νταµωτή, εν ξηρώ 03-05-01-00 
72.11 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 03-05-01-00 
72.15 Επιστέγαση µε σχιστόπλακες --- 
72.16 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 03-05-01-00 
72.17 Επικεράµωση µε έγχρωµα κεραµίδια τύπου Καναδά --- 
72.23 Επιστέγαση µε ασφαλτοπίληµα --- 
72.31 Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα 03-05-02-01 
72.39 Επιστέγαση µε φύλλα µολύβδου --- 
72.44 Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm --- 
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72.47 Αρµοκάλυπτρα  --- 
72.50 Επιστέγαση µε φύλλα χαλκού --- 
72.55 Επιστέγαση µε φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο --- 
72.60 Επιστέγαση µε φύλλα αλουµινίου --- 

72.65 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
µε πλήρωση πολυουρεθάνης 03-05-02-01 

72.70 Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα --- 
72.75 Κουπόλες φυσικού φωτισµού και αερισµού --- 
72.80 Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich --- 
  73.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ   
73.11 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες  03-07-03-00 
73.12 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες 03-07-03-00 
73.13 Επιστρώσεις µε τετραγωνικές ηµιλαξευτές µαρµαρόπλακες 03-07-03-00 
73.16 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου --- 
73.26 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα 03-07-02-00 

73.31 Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα 
(γκρέ) 03-07-02-00 

73.32 Επενδύσεις µε κεραµικά ψηφιδωτά πλακίδια 03-07-02-00 
73.33 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 03-07-02-00 
73.34 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1 03-07-02-00 
73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια --- 

73.36 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώ-
σεις --- 

73.37 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοα-
σβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις --- 

73.47 Περιθώρια δώµατος (λούκια) --- 
73.59 ∆ιαστρώσεις γαρµπιλοδέµατος µε λιθοσύντριµα --- 
73.61 Επιστρώσεις µε µαρµαροψηφίδες (µωσαϊκά)  --- 
73.75 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια --- 
73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων --- 
73.78 Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυµένο uPVC --- 
73.79 Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυµένο uPVC --- 
73.87 ∆ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων --- 
73.90 ∆ιαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρµών δαπέδων από µωσαϊκό --- 
73.91 Κατασκευή ελαφρού βιοµηχανικού δαπέδου --- 
73.92 Κατασκευή βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου --- 

73.93 Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδικό ρητινοκο-
νίαµα --- 

73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού δαπέδου --- 
73.96 Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 03-07-06-02 
73.97 Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια 03-07-06-02 
73.98 Επιστρώσεις δαπέδων µε µοκέττα 03-07-06-01 
73.99 Πλαστικές γωνίες προστασίας ακµών βαθµίδων --- 
  74.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ   
74.20 Γλυφές µεµονωµένες (εργαλείου) επί µαρµάρων --- 
74.22 Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων πλακών --- 
74.23 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο  --- 
74.30 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου 03-07-03-00 
74.35 Επιστρώσεις δαπέδων από πολυµεγέθεις πλάκες µαρµάρου 03-07-03-00 
74.90 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο --- 
74.95 Κατώφλια επιστρώσεων από µάρµαρο --- 
  75.  ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ   
75.01 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο  --- 
75.11 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο --- 
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75.21 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο  --- 
75.31 Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο --- 
75.36 Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m --- 
75.41 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό --- 
75.51 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες απλής διατοµής --- 
75.54 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες γλυπτής διατοµής --- 
75.58 Σκαλοµέρια µαρµάρου --- 
75.61 Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους έως 2,00 m 03-07-03-00 
75.66 Επενδύσεις λαµπάδων και υπερτόνων κουφωµάτων 03-07-03-00 
75.68 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής 03-07-04-00 
75.69 Επενδύσεις όψεων µε πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής 03-07-04-00 
75.70 Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη --- 
75.71 Νεροχύτης απλός, από µάρµαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm --- 
75.76 Πάγκοι από µάρµαρο --- 

75.80 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό µάρµαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙ-
ΑΣ --- 

  76.  ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ    
76.01 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού 03-08-07-01 
76.02 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου 03-08-07-01 
76.14 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (µατ) απλοί 03-08-07-01 
76.16 Υαλοπίνακες διαµαντέ πάχους 3,5 mm 03-08-07-01 
76.20 Υαλοπίνακες οπλισµένοι 03-08-07-01 
76.21 ∆ιακοσµητική αµµοβολή κρυστάλλων --- 
76.22 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) 03-08-07-02 
76.23 Υαλοπίνακες πυράντοχοι 03-08-07-03 
76.24 Υαλοπίνακες µολυβδυάλου ακτινοδιαγνωστικής αίθουσας --- 
76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm 03-08-07-02 
76.26 Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες πάχους 42 mm  03-08-07-02 
76.27 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 03-08-07-02 
76.35 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit 03-08-09-00 
76.36 Πλάκες υάλινες δαπέδου 20Χ20 cm, πάχους 3 cm --- 
76.41 Υαλόπλινθοι δαπέδου --- 
  77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ   
77.01 Υδροχρωµατισµοί ασβέστου νέων επιφανειών 03-10-02-00 
77.02 Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών επιφανειών 03-10-02-00 

77.10 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε 
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 03-10-01-00 

77.15 Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 03-10-02-00 
77.16 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς 03-10-05-00 
77.17 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών 03-10-02-00 
77.18 ∆ιάστρωση βελατούρας επί ετοίµων σπατουλαρισµένων επιφανειών 03-10-02-00 
77.20 Αντισκωριακές βαφές 03-10-03-00 
77.25 Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς 03-10-03-00 
77.26 Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών µε λινέλαιο 03-10-05-00 
77.27 Λάδωµα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών 03-10-05-00 

77.28 Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα χρω-
µατισµών (αστάρι) επί µη µεταλλικών επιφανειών 03-10-03-00 

77.30 Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως 
διαλύτου 03-10-02-00 

77.31 
Yπόστρωµα χρωµατισµού επιφανειών αλουµινίου ή γαλβανισµένων στοι-
χείων µε βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή µε βάση το φω-
σφορικό οξύ. (Etch Primer) 

03-10-03-00 

77.33 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων  03-10-03-00 
77.34 Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών 03-10-03-00 
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77.51 Ελαιοχρωµατισµοί επί ετοίµων σπατουλαρισµένων επιφανειών µε χρώµα-
τα  αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 03-10-03-00 

77.53 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) 03-10-03-00 

77.54 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή  
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 03-10-05-00 

77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 03-10-03-00 

77.62 Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε εποξειδικά, 
πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών 03-10-03-00 

77.66 
Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή ακρυ-
λικής βάσεως, ενός συστατικού µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ≥ 80 
οC 

03-10-03-00 

77.67 Χρωµατισµοί σωληνώσεων 03-10-03-00 
77.68 Απόξεση και βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων --- 
77.69 Βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση --- 
77.70 Φρεσκάρισµα παλαιού βερνικώµατος δαπέδου --- 

77.71 Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε βερνικοχρώµατα ενός η δύο 
συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη 03-10-05-00 

77.80 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασπο-
ράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 03-10-02-00 

77.81 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βά-
σεως.µε σπατουλάρισµα 

03-10-01-00 
03-10-02-00 

77.82 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα υδατι-
κής  διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 03-10-05-00 

77.83 Xρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικό ανάγλυφο χρώµα 
τύπου RELIEF 03-10-02-00 

77.84 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς  
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού 03-10-02-00 

77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή στρώση ελαιο-
χρώµατος --- 

77.92 Αφαίρεση παλαιών χρωµάτων ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών --- 
77.93 Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών   --- 
77.94 Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών --- 

77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο  
συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 05-02-03-00 

77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών --- 
77.97 Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεµάτων --- 
77.98 Βαφές κατάλληλες για πόσιµο νερό --- 
77.99 Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους --- 

77.100 Φωτοκαταλυτικές βαφές αποδόµησης ατµοσφαιρικών ρύπων και µικρο-
βίων  --- 

77.101 Αντιµικροβιακή βαφή προστασίας νοσηλευτικών εγκαταστάσεων µε βάση 
την νανοτεχνολογία --- 

77.102 Οικολογικό χρώµα ακρυλικής βάσεως νερού για εσωτερική βαφή επιχρι-
σµάτων, σκυροδέµατος ή γυψοσανίδας --- 

  78.   ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ   
78.01 Ταινίες γύψινες (µπορντούρες) πλάτους 8 cm --- 
78.02 Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) --- 
78.03 Ροζέττες γύψινες --- 
78.05 Γυψοσανίδες --- 
78.10 Τσιµεντοσανίδες --- 

78.12 Πρόσθετη τιµή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καµπύλες επιφάνειες (εκτός 
ψευδοροφών) --- 

78.13 Περσιδωτά προπετάσµατα --- 

78.20 Ηλεκτροκίνητο σύστηµα σκίασης υαλοστασίων όψεων, µε ρυθµιζόµενες 
περσίδες   --- 
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78.21 Εσωτερικό πέτασµα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ µε διάτρητο ύφασµα --- 
78.30 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική 03-07-10-01 
78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 03-07-10-01 
78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 03-07-10-01 
78.40 Προσαύξηση τιµής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας --- 
78.50 Ψευδοροφή από συµπαγείς ή διάτρητες µεταλλικές πλάκες 03-07-10-02 
78.51 Ψευδοροφή επίπεδη διακοσµητική, από λωρίδες αλουµινίου --- 
78.52 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, από πλάκες µοριοσανίδων MDF --- 
78.53 Κυψελωτή µεταλλική διακοσµητική ψευδοροφή --- 

78.60 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πε-
τάσµατα  03-07-10-02 

78.70 Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου 03-07-08-00 

78.80 Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών µε φύλλα προοξειδω-
µένου χαλκού --- 

78.81 Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών µε σύνθετα πανώ χαλ-
κού --- 

78.90 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών µε ανοξείδωτη λαµαρί-
να --- 

78.91 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας µε γαλβανισµένη λαµα-
ρίνα --- 

78.95 ∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων  --- 
78.96 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη --- 
  79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ    

79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό ασφαλτικής βάσεως εν 
θερµώ --- 

79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλά-
κτωµα --- 

79.03 Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα --- 
79.04 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες --- 
79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά --- 

79.06 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για 
πόσιµο νερό --- 

79.07 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλταλουµίνιο  --- 
79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά --- 
79.09 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 08-05-01-02 
79.10 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη --- 
79.11 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες 03-06-01-01 
79.12 Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες 03-06-01-02 
79.14 Επίστρωση απλή µε υαλοϋφασµα επί ασφαλτικού υλικού --- 
79.15 Γεωύφάσµατα µή υφαντά --- 
79.16 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά --- 

79.17 Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λα-
µαρίνα 03-06-01-02 

79.18 Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) --- 

79.19 Μεµβράνη HDPE µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επι-
κολληµένο γεωύφασµα --- 

79.21 Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος  --- 
79.22 Πλαστικοποιητικό πρόσθετο σκυροδεµάτων --- 
79.23 Προσθετο επιτάχυνσης σκλήρυνσης σκυροδεµάτων --- 
79.24 Πλαστικές ίνες σκυροδεµάτων --- 
79.31 Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένο περλίτη --- 

79.32 Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, χωρίς 
στερέωση των πλακών 03-06-02-02 

79.33 Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, µε µηχα-
νική στερέωση των πλακών 03-06-02-02 
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79.34 Επένδυση µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηeraklith 03-06-02-02 

79.35 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές α-
σφαλτικό υλικό --- 

79.36 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές 
πολυσουλφιδικό υλικό 08-05-02-05 

79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές 
πολυουρεθανικό υλικό 08-05-02-05 

79.38 Πλήρωση δευτερευόντων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ακρυλικό υλι-
κό 08-05-02-05 

79.40 Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα --- 
79.41 Αποµόνωση ξυλίνων δαπέδων µε κίσσηρη --- 
79.42 Αποµόνωση ξυλίνων δαπέδων µε πλάκες υαλοβάµβακα --- 

79.45 Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυ-
στερίνης 03-06-02-01 

79.46 Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη 
πολυστερίνη 03-06-02-01 

79.47 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη 03-06-02-02 

79.48 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πο-
λυστερίνη 03-06-02-01 

79.49 Θερµοµόνωση µε πλάκες διογκωµένης πολυουρεθάνης 03-06-02-01 
79.50 Θερµοµόνωση µε εκτοξευόµενο αφρό διογκωµένης πολυουρεθάνης 03-06-02-01 
79.55 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα 03-06-02-02 
79.60 Ηχοµονώσεις µε φύλλα εξελασµένης πολυστυρόλης --- 
79.70 Θερµοµόνωση κτιριακού κελύφους µε ψυχρά υλικά (cool materials)  --- 

79.80 
Βελτίωση θερµικών επιδόσεων  εξωτερικών χώρων µε επίστρωση λευκών 
ή εγχρώµων  τσιµεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool 
materials)  

--- 

79.81 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων  εξωτερικών χώρων µε επίστρωση εγ-
χρώµων  κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)  --- 

79.82 
Βελτίωση θερµικών επιδόσεων  εξωτερικών χώρων µε λευκές τσιµεντό-
πλακες περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool 
materials).  

--- 
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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 ενεµά-
των - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορι-
σµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και ε-
πισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµά-
των - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα τοιχο-
ποιίας - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σή-
µανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµά-
των - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέµατα για προε-
ντεταµένους 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 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 12839  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 13263-1  Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεµα - Μέρος 1: Ορι-
σµοί, 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, προδιαγρα-
φές 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 

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

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1  

Λειοτριβηµένη κοκκοποιηµένη σκωρία υψικαµί-
νων για χρήση σε σκυρόδεµα, κονιάµατα και ενέ-
µατα - Μέρος 1: Ορισµοί, προδιαγραφές και κρι-
τήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15743  Τσιµέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδια-
γραφές 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: Ορι-
σµός, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης 

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5  

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµά-
των - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυρο-
δέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, 
σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

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

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 προ-
στασίας επιφανειών σκυροδέµατος  

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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 φερό-
ντων και µη φερόντων στοιχείων  

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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 - ενι-
σχύσεις 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

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 συ-
στήµατα για έγχυση στο σκυρόδεµα  

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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 χαλύ-
βδινων ράβδων οπλισµού  

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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 οπλι-
σµού έναντι διάβρωσης  

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275  

∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των ανα-
ερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρµογή 
µεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά 
έργα 

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 1  Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες εξά-
τµισης 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1020  

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώ-
ρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφο-
ράς, 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 ερ-
γοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές δε-
ξαµενές απλού και διπλού τοιχώµατος για υπέρ-
γεια αποθήκευση εύφλεκτων και µη εύφλεκτων 
υγρών που ρυπαίνουν το νερό 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-1  
Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέ-
χρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 1: Προκα-
τασκευασµένες σηπτικές δεξαµενές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3  

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέ-
χρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 3: Εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής 
χρήσης, έτοιµες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, 
συναρµολογούµενες 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4  

Μικρά συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων µέ-
χρι 50 ισοδύναµους κατοίκους - Μέρος 4: Σηπτι-
κές δεξαµενές συναρµολογηµένες επί τόπου από 
προκατασκευασµένα στοιχεία 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13160-1  Συστήµατα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενι-
κές αρχές 

ΗΛΜ 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13341  

Θερµοπλαστικές σταθερές δεξαµενές για υπέρ-
γεια αποθήκευση καυσίµου θέρµανσης, κηροσί-
νης και πετρελαίου οικιακής χρήσης - Πολυαιθυ-
λένιο δια εµφυσήσεως και περιστροφής και πο-
λυαµίδιο 6 µε ανιοντικό πολυµερισµό δεξαµενών 
- Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 13616  ∆ιατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθε-
ρές 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 ανε-
µιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621  

Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώ-
ρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφο-
ράς 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 

14 ΕΛΟΤ EN 858-1  

Συστήµατα διαχωρισµού ελαφρών υγρών (π.χ 
λιπαντικά και καύσιµα) - Μέρος 1: Αρχές σχεδια-
σµού 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 γραµ-
µές 

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1057  
Χαλκός και κράµατα χαλκού - Στρογγυλοί χαλκο-
σωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε εγκα-
ταστάσεις υγιεινής και θερµάνσεως 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1  

Σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων από ανοξεί-
δωτο χάλυβα µε διαµήκη ραφή µε σύνδεση ελεύ-
θερου άκρου και µούφας για συστήµατα αποβλή-
των - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιµές, έλεγχος ποι-
ότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - 
Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέ-
χουν κοπρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2  

Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια 
και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιµών - 
Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από µη κο-
πρανώδη υλικά 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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 περιορι-
σµένες εφαρµογές 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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 έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 12380  
Βαλβίδες εισαγωγής ατµοσφαιρικού αέρα για συ-
στήµατα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, µέθοδοι δο-
κιµών και αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 12764  Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρο-
µασάζ 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1  

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε εσω-
τερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη - 
Μέρος 1: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για α-
ντίσταση σε φλόγα - αιθάλη 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2  

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων µε εσω-
τερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραµική ύλη - 
Μέρος 2: Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής σε υ-
γρές συνθήκες 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3  

Καπνοδόχοι - Συστήµατα καπνοδόχων από κε-
ραµικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και µέθο-
δοι δοκιµής για συστήµατα απαγωγής αέρα κα-
πνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 
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14 ΕΛΟΤ EN 13069  
Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώµατα από άργι-
λο/κεραµική ύλη για συστήµατα καπνοδόχων - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-7  

Ελεύθερα ιστάµενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: Προ-
διαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές κατασκευές 
από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους µονού 
τοιχώµατος από χάλυβα και εσωτερικούς αγω-
γούς από χάλυβα 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 1319  

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρµανση χώ-
ρου, εξαναγκασµένης συναγωγής, µε καυστήρες 
µε ανεµιστήρα, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισό-
δου µη υπερβαίνουσα τα 70kW 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 13229  
Εντιθέµενες συσκευές, περιλαµβανοµένων ανοι-
κτών εστιών που καίνε στερεά καύσιµα - Απαιτή-
σεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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 έρ-
γων 

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

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 14471  
Καπνοδόχοι - Σύστηµα καπνοδόχων µε πλαστι-
κούς εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις και µέ-
θοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 1457  Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργι-
λο/κεραµική ύλη - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 14688  Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτή-
σεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 
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14 ΕΛΟΤ EN 14800  
Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοι σωλήνες για 
την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που 
χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα. 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 14909  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ε-
λαστοµερή φύλλα υγροµόνωσης τοίχων - Ορι-
σµοί και χαρακτηριστικά 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-1  

Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής µε-
ταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτή-
τως υλικού για εφαρµογές θέρµανσης κλειστού 
χώρου - Μέρος 1: Κατακόρυφα τερµατικά αέ-
ρος/καπνού για συσκευές C 6 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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 απα-
γωγής αέρα για εφαρµογές κλειστού τύπου 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 15069  

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για συ-
στήµατα µεταλλικών σωληνώσεων που χρησι-
µοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών 
αερίων καυσίµων 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 1806  
Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραµικά για αγω-
γούς καπνοδόχων µονού τοιχώµατος - Απαιτή-
σεις και µέθοδοι δοκιµής 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 1825-1  
Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασµού, ε-
πιδόσεις και δοκιµές, σήµανση και έλεγχος ποιό-
τητας 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-1  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις µεταλλικών καπνοδό-
χων - Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύ-
στηµα καπνοδόχων 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 1856-2  
Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις για µεταλλικές καπνο-
δόχους - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και στοι-
χεία συνδέσεων 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλι-
κά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που χρη-
σιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και απο-
χέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισµένο ελαστικό 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλι-
κά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων που χρη-
σιµοποιούνται σε εφαρµογές ύδρευσης και απο-
χέτευσης - Μέρος 2: θερµοπλαστικά ελαστοµερή 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 
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14 ΕΛΟΤ EN 681-3  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλι-
κά στεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρ-
µογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Α-
φρώδη υλικά βουλκανισµένου ελαστικού 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-4  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλι-
κά ατεγάνωσης συνδέσµων σωλήνων σε εφαρ-
µογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 4: Στε-
γανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 682  

Ελαστοµερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλι-
κά στεγάνωσης που χρησιµοποιούνται σε σωλή-
νες και εξαρτήµατα που µεταφέρουν αέριο και 
ρευστούς υδρογονάνθρακες 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 778  

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

14 ΕΛΟΤ EN 877  

Σωλήνες και εξαρτήµατα από χυτοσίδηρο, οι 
συνδέσεις τους και παρελκόµενα για την εκκένω-
ση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, µέθοδοι 
δοκιµών και διασφάλιση ποιότητας 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

15 ΕΛΟΤ EN 14055  ∆οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητή-
ρια 

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

15 ΕΛΟΤ EN 14516  Λουτήρες για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

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

ΗΛΜ κτιριακών έρ-
γων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλει-
ας 

Κουφώµατα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01 

Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χα-
ρακτηριστικά 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 
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14 ΕΛΟΤ EN 1125  
Είδη κιγκαλερίας - ∆ιατάξεις εξόδων πανικού χει-
ριζόµενες µε οριζόντια δοκό για χρήση σε οδεύ-
σεις διαφυγής - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1154  Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόµενου κλεισί-
µατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1155  
Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για 
ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 12209  
Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές µηχα-
νικής λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και µέ-
θοδοι 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 δο-
κιµής 

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, Προδια-
γραφές και Κριτήρια Συµµόρφωσης  

Κτιριακά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλα-
κόστρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 
Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Βιοµηχανικώς 
παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό πολυ-
ουρεθάνης (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 - Βιοµηχανι-
κούς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πο-
λυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 
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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 

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 (Ι-
ΟΒ) - 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 - ∆ιαστασιολογη-
µένα πλακίδια - Απαιτήσεις  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 12058 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δά-
πεδα και σκάλες - Απαιτήσεις  

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ ΕΝ 1469 Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για ε-
πενδύσεις - 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 µεταλ-
λική κάλυψη και από τις δύο όψεις - Βιοµηχανι-
κώς 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, απαι-
τήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Γυψοσανί-
δες µε υφασµάτινο οπλισµό 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15283-2  
Γυψοσανίδες οπλισµένες µε ίνες - Ορισµοί, απαι-
τήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: Ινοπλισµέ-
νες γυψοσανίδες 

Κτιριακά έργα 
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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 συντο-
νισµού 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 - Ορι-
σµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

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 - Προδια-
γραφή 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 νευ-
ρώσεις 

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, απαι-
τήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Εσωτερικά 
επιχρίσµατα 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13658-2  
Μεταλλικά πλέγµατα και γωνίες - Ορισµοί, απαι-
τήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Μέρος 2: Εξωτερικά 
επιχρίσµατα 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 
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τοµέας 

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

Κτιριακά έργα 

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

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 χα-
ρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1: Υπο-
στρώµατα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13859-2  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και χα-
ρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 2: Υπο-
στρώµατα τοίχων 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13956  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ε-
λαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Ορι-
σµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13963  Υλικά αρµών για γυψοσανίδες - Ορισµοί, απαιτή-
σεις 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 ε-
λαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλ-
λων χώρων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13969  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλ-
λα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ο-
ρισµοί 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 αυτοκι-
νήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους στάθ-
µευσης από οπλισµένο σκυρόδεµα µονολιθικής 
κατασκευής ή αποτελούµενους από ανεξάρτητα 
οτοιχεία συγκεκριµένων διαστάσεων 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13984  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ε-
λαστοµερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας α-
τµών - Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14041  
Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρω-
µατικά καλύµµατα δαπέδου - Βασικά χαρακτηρι-
στικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1  

Θερµοµονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρα-
νών 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 χα-
λαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για 
χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατά-
σταση 

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 γυ-
ψοσανίδων - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δο-
κιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14209  
Προδιαµορφωµένες κορνίζες από γύψο επενδε-
δυµένες µε χαρτί - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθο-
δοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14316-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου 
κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα 
διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδια-
γραφή 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: Προ-
διαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρω-
σης 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, χαρα-
κτηριστικά και σήµανση 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14716  Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και µέθο-
δοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14782  
Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για στέγαση, ε-
ξωτερική 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 εσωτε-
ρικές 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 εσω-
τερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών - Προ-
διαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14933  

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλή-
ρωσης για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιο-
µηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµέ-
νη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφές 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934  

Θερµοµονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλή-
ρωσης για εφαρµογές πολιτικού µηχανικού - Βιο-
µηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από αφρώδη 
εξηλασµένη πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14967  
Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλ-
λα υγροµόνωσης τοίχων - Ορισµοί και χαρακτη-
ριστικά 

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 

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 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 15824  Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επι-
χρίσµατα µε βάση οργανικά συνδετικά 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 438-7  

∆ιακοσµητικά πολύστρωµα υψηλής συµπίεσης 
(HPL) - Φύλλα µε βάση θερµοσκληρυνόµενες ρη-
τίνες (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 - Προ-
διαγραφή προϊόντος και µέθοδοι δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517  Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - Ά-
γκιστρα 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 τοιχο-
ποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες στερέωσης, 
λάµες ανάρτησης και στηρίγµατα 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 845-3  
Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχο-
ποιίας - 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 εξωτε-
ρικού τοιχώµατος και οροφής 

Κτιριακά έργα 
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τοµέας 

15 ΕΛΟΤ EN 14303  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιοµηχα-
νικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικά παραγόµενα 
προϊόντα από ορυκτόµαλλο (MW) - Προδιαγρα-
φή 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14304  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό 
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικός 
παραγόµενα προϊόντα από εύκαµπτο αφρό ελα-
στοµερούς (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 - Βιοµηχα-
νικός 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 πολυ-
στερίνη (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 ορθοστά-
τες - 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 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-3  

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

Κτιριακά έργα 
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15 ΕΛΟΤ EN 15599-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό 
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου κα-
τασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα διο-
γκωµένου περλίτη (EP) - Μέρος 1: Προδιαγραφή 
για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊό-
ντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15600-1  

Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό 
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Eni τόπου κα-
τασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα διο-
γκωµένου βερµικουλίτη (EV) - Μέρος 1: Προδια-
γραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης 
προϊόντα πριν την εγκατάσταση 

Κτιριακά έργα 

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

Μεταλλικές κατα-
σκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4  

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

Μεταλλικές κατα-
σκευές 

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 κατα-
σκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1  

Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική κατεργα-
σία εν θερµώ από µη κεκραµένους και λεπτόκοκ-
κους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδο-
σης 

Μεταλλικές κατα-
σκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1  

Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών δια-
µορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους και 
λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Μεταλλικές κατα-
σκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340  Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές κατα-
σκευές 

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

Μεταλλικές κατα-
σκευές 

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

Μεταλλικές κατα-
σκευές 

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

Μεταλλικές κατα-
σκευές 

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

Μεταλλικές κατα-
σκευές 

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

Μεταλλικές κατα-
σκευές 

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

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

Ξύλινες κατασκευ-
ές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080  Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - Απαι-
τήσεις 

Ξύλινες κατασκευ-
ές 

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

Ξύλινες κατασκευ-
ές 

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

14 ΕΛΟΤ EN 14592  Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή - Απαι-
τήσεις 

Ξύλινες κατασκευ-
ές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή α-
σφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων 
και εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη σταθε-
ροποιηµένα υλικά 

Οδοποιία 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13043 
Αδρανή ασφαλτοµιγµάτων και επιφανειακών επι-
στρώσεων οδών, αεροδροµίων και άλλων περιο-
χών κυκλοφορίας οχηµάτων 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε τα γεωϋ-
φάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋ-
φασµάτων και σχετικών µε γεωϋφάσµατα προϊό-
ντων για έργα οδοποιίας και άλλων σχετικών µε 
την κυκλοφορία οχηµάτων έργων 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-4 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 4: Κυλινδρικά ε-
φέδρανα 

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 1337-6 Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 6: Εφέδρανα εξι-
σορρόπισης 

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 - Προειδοποι-
ητικοί σηµατοδότες και σηµατοδότες ασφάλειας 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί ση-
µατοδότες 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12966-1  
Κατακόρυφη σήµανση οδών - Πινακίδες µετα-
βαλλόµενων µηνυµάτων - Μέρος 1: Πρότυπο 
προϊόντος 

Οδοποιία 

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

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

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 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5  
Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5: Απαι-
τήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της συµµόρφω-
σης 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 ε-
γκιβωτισµένου ελαστοµερούς 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 13924  
Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδια-
γραφές 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 κυκλοφο-
ρία - Προδιαγραφές 

Οδοποιία 



K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΜ.doc                          63                            Ν5600/5156/Β06 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

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 α-
σφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων 
γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών 
από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων - Ορι-
σµοί 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 ρευστοποιηµέ-
να συνδετικά ασφαλτικών 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15382  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρα-
κτηριστικά για χρήση στην υποδοµή συγκοινωνι-
ακών έργων 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 523  
Περιβλήµατα προενταµένων τενόντων από περι-
ελιγµένη χαλύβδινη ταινία - Ορολογία, απαιτή-
σεις, έλεγχος ποιότητας 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

15 ΕΛΟΤ EN 12899-3  
Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήµαν-
σης - Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλα-
στικά 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 χαλύ-
βδινους 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 πολυ-
µερές 

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1338 Κυβόλιθοι από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέ-
θοδοι δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

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

Οδοποιία κλπ 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 Κράσπεδα από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις και µέ-
θοδοι δοκιµής 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13251 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφά-
σµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφα-
σµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση σε υπόγεια έργα, θεµελιώσεις και κατα-
σκευών αντιστήριξης 

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφά-
σµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετι-
κών 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 ε-
λέγχου 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 

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 πρεσσαρι-
στούς διακόπτες 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-11 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα 
για συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 11: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για µηχανικές δι-
ατάξεις 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 
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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 βαλ-
βίδων υψηλής και χαµηλής πίεσης και των ενερ-
γοποιητών 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 ηλε-
κτρικά 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 πυ-
ρανιχνευτές 

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 

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 δοκι-
µής 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 ε-
ξαρτήµατα 

Πυρασφάλεια 
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τοµέας 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 671-2 
Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε 
σωλήνες - Μέρος 2 Συστήµατα µε επιπεδούµε-
νους 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 χρονοκαθυστέ-
ρησης  

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 δι-
ατάξεις 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 ε-
λέγχου 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 χρονοκαθυστέ-
ρησης  

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 επι-
λογής υψηλής και χαµηλής πίεσης και των ενερ-
γοποιητών σε συστήµατα CO2  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Εξαρτήµατα 
για συστήµατα κατάσβεσης µε αέριο - Μέρος 6: 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για το µη ηλε-
κτρικό 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 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

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 πυ-
ρανιχνευτές  

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 α-
νεµιστήρες απαγωγής θερµότητας  

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12101.06 
Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας - 
Μέρος 6: Προδιαγραφή για συστήµατα διαφορι-
κής 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 δοκι-
µής 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 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.02 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 2: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων 

Πυρασφάλεια 
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τοµέας 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.04 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 4: Εξοπλισµός παροχής ισχύος 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.05 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 5: Ανιχνευτές θερµότητας - Σηµειακοί ανι-
χνευτές 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 7: Ανιχνευτές καπνού - Σηµειακοί ανιχνευτές 
που λειτουργούν µε διάχυτο φώς, δέσµη φωτός ή 
ιονισµό 

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.10 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 10: Ανιχνευτές φλόγας - Σηµειακοί ανιχνευτές 

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.12 
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 12: Ανιχνευτές καπνού - Γραµµικοί ανιχνευ-
τές που λειτουργούν µε ακτίνα φωτός 

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.18 Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής 

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 

Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 21: Εξοπλισµός µετάδοσης συναγερµού και 
σηµάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλ-
µάτων 

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-16  
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 16: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων συνα-
γερµού µε φωνή 

Πυρασφάλεια 

14 ΕΛΟΤ EN 54-24  
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - Μέ-
ρος 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 - Μέ-
ρος 23: ∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές διατάξεις 
συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών Σιδηροδροµικά 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

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

Σιδηροδροµικά 

9 ΕΛΟΤ EN 1279-5 
Υαλος για δοµική χρήση - Μονάδες µονωτικών 
υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της συµ-
µόρφωσης  

Υαλουργικά 

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 συµµόρφω-
σης/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14449 

Υαλος για δοµική χρήση - Ύαλος πολλαπλών 
στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών 
στρώσεων - Αξιολόγηση της συµµόρφω-
σης/Πρότυπο προϊόντος  

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2  

Ύαλος δοµικής χρήσης - Καθρέπτες από επίπεδο 
γυαλί µε επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρή-
ση - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης, πρό-
τυπο 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 συµµόρφω-
σης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2  

Ύαλος για δοµική χρήση - θερµικά σκληρυµένη 
νάτριο - άσβεστο - πυριτική ύαλος - Μέρος 2: Α-
ξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊό-
ντος 

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2  

Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - 
πυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά - Μέρος 2: Α-
ξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊό-
ντος 

Υαλουργικά 

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

Υαλουργικά 

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-2  
Yαλος για δοµική χρήση - Ειδικά βασικά προϊό-
ντα - Βοριοπυριτικοί ύαλοι - Μέρος 1 - 2: Αξιολό-
γηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος 

Υαλουργικά 

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

Υαλουργικά 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2:  

Ύαλος για δοµική χρήση - Νάτριο - άσβεστο - 
πυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/Πρότυπο προϊό-
ντος 

Υαλουργικά 

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

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφά-
σµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά και σχετι-
κών µε αυτά προϊόντων σε συστήµατα ελέγχου 
εξωτερικής διάβρωσης 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ EN 13254 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφά-
σµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφα-
σµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση στην κατασκευή δεξαµενών και φραγµά-
των 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφά-
σµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφα-
σµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση στην κατασκευή καναλιών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφά-
σµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφα-
σµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων 
κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφά-
σµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφα-
σµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων για 
χρήση στην κατασκευή σηράγγων και υπογείων 
κατασκευών 

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφά-
σµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά γεωϋφα-
σµάτων 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 συµπεριλαµβα-
νοµένου 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 - Τε-
χνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10311  
Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτηµάτων 
για τη µεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υ-
γρών 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10312  

Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες µε-
ταφοράς υδατικών υγρών συµπεριλαµβανοµένου 
του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο - 
Τεχνικοί όροι παράδοσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13101  
Βαθµίδες φρεατίων επίσκεψης - Απαιτήσεις, σή-
µανση, δοκιµές και αξιολόγηση της συµµόρφω-
σης 

Υδραυλικά έργα 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 13361  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρα-
κτηριστικά για χρήση στην κατασκευή δεξαµενών 
και φραγµάτων 

Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13492  

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρα-
κτηριστικά για χρήση στην κατασκευή χώρων 
απόθεσης υγρών αποβλήτων, σταθµών µεταφο-
ράς ή δευτερεύουσας αποθήκευσης 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493  
Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα χαρα-
κτηριστικά 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 σω-
λήνων χωρίς πίεση - Προδιαγραφές 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14814  Συγκολλητικά για τα συστήµατα πλαστικών σω-
ληνώσεων 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 σκυρό-
δεµα 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 αποχε-
τεύσεις - 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, Λιµενι-
κά 

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

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 
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τοµέας 

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

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

16 ETAG 001-2  
Μεταλλικά αγκύρια για χρήση ατο σκυρόδεµα - 
Μέρος 2: αγκύρια εκτόνωσης ελεγχόµενα µε δυ-
ναµόµετρο 

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

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

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 

16 ETAG 002-1 
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγι-
στικά - Μέρος 1: Συστήµατα µε ή χωρίς στηρίγ-
µατα 

Κουφώµατα 

16 ETAG 002-2 
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγι-
στικά - Μέρος 2: Συστήµατα αλουµινίου µε επί-
στρωση 

Κουφώµατα 

16 ETAG 002-3 
Συστήµατα φερόντων υαλοστασίων µε σφραγι-
στικά 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 εξωτε-
οικό επίχρισµα - ETICS 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 006 Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων εύκαυπτων 
µεµβρανών στενάνωσης δωµάτων 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 007 Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κτί-
ρια µε ξύλινο σκελετό 

Ξύλινες κατασκευ-
ές 

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 αυ-
τοφερόµενα διαφανή προϊόντα κάλυψης στεγών 

Κτιριακά έργα 

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

Ξύλινες κατασκευ-
ές 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

16 ETAG 012  
Εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κα-
τασκευή 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 συ-
στηµάτων θερµοµόνωσης µε εξωτερικό επίχρι-
σµα. 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα Ξύλινες κατασκευ-
ές 

16 ETAG 016-1 Σύνθετα αυτοφερόµενα ελαφρά πετάσµατα - Μέ-
ρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 

Σύνθετα αυτοφερόυενα ελαφοά πετάσµατα - Μέ-
οος 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 - Μέ-
ρος 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: Γενικότη-
τες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4  

Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 4: Προϊόντα 
και εξαρτήµατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για 
πυροπροοτατευτικά πετάσµατα, πλάκες και τά-
πητες 

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 019  Προκατασκευασµένα φέροντα πετάσµατα µε βά-
ση το ξύλο µε τανυσµένη επικάλυψη 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-1 
Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυ-
ρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµο-
γές - Μέρος 1: Γενικότητες 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυ-
ρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµο-
γές - Μέρος 2: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε 
συνήθη σκυροδέµατα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυ-
ρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµο-
γές - Μέρος 3: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε 
συµπαγή τοιχοποιία 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών γρήσεων σε σκυ-
ρόδεµα και τοιχοποιία σε µη φέρουσες εφαρµο-
γές - Μέρος 4: Πλαστικά αγκύρια για χρήση σε 
τοιχοποιία µε διάτρητα τούβλα 

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

16 ETAG 020-5 

Πλαστικά αγκύρια πολλαπλών χρήσεων σε σκυ-
ρόδευα και τοιχοποιία σε µή φέρουσες εφαρµο-
γές - 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 απο-
θηκών ψυχρής συντήρησης - Μέρος 1: Εξαρτή-
µατα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για κατασκευή 
ψυχρών θαλάµων 

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά απο-
θηκών ψυχρής συντήρησης Μέρος 2: Εξαρτήµα-
τα µε συµπαροµαρτούντα υλικά για τα περιβλή-
µατα 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 - Μέ-
ρος 2: Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά 
για εύκαµπτα φύλλα 

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά για 
εξωτερική στεγάνωση δωµάτων και τοίχων - Μέ-
ρος :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 γε-
µίσµατα 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 

16 ETAG 029 
Μεταλλικά αγκύρια µε βλήτρα νια χρήση σε τοι-
χοποιία. Προσάρτηµα Α, προσάρτηµα Β, Προ-
σάρτηµα Γ 

Επισκευές - ενι-
σχύσεις 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 033 
Εξαρτήµατα και συµπαροµαρτούντα υλικά υγρής 
εφαρµογής για στεγάνωση καταστρώµατος γε-
φυρών 

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

16 ETAG018-2 
Προϊόντα πυροπροστασίας - Μέρος 2: Αντιδρα-
στική 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 
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ΒΒ..  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΞΞΙΙΜΜΩΩΝΝ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝ    

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  11::   ΈΈρργγαα  εειισσόόδδοουυ  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες των έργων εισόδου, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιορι-
στικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή του φρεατίου εισόδου  

• Η κατασκευή του κεντρικού παρακαµπτήριου αγωγού της εγκατάστασης 

• Η εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισµού: χονδροεσχάρα, κάδος εσχαρισµάτων, θυροφράγµατα, µε-
ταλλικές κατασκευές, κλπ 

 

(€): 10.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): ∆έκα χιλιάδες ευρώ 

(€): 2.880,00 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ 

(€):  Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως):  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  22::   ΠΠρροοεεππεεξξεερργγαασσίίαα    

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες της προεπεξεργασίας, από την είσοδο της εσχάρωσης µέχρι και το φρεάτιο εξόδου του µετρητή παροχής, 
όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή των διωρύγων εσχάρωσης και των δεξαµενών εξάµµωσης 

• Η κατασκευή του καναλιού µέτρησης της παροχής 

• Η κατασκευή του κτιρίου εσχάρωσης, περιλαµβανοµένων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
(ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισµός)  

• Η εγκατάσταση του εξοπλισµού επεξεργασίας: εσχάρες, συστήµατα µεταφοράς και συµπίεσης, δίκτυο 
αερισµού δεξαµενών εξάµµωσης, φυσητήρες, αντλίες άµµου, διαχωριστής άµµου κτλ., µε την ηλεκτρι-
κή  διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουργίας, η ηλεκτρονική µονάδα του 
µετρητή παροχής µε το αισθητήριο, αυτόµατος δειγµατολήπτης, κτλ 

• Η κατασκευή των δικτύων συλλογής του δύσοσµου αέρα του κτιρίου εσχάρωσης   

• Η µονάδα απόσµησης πλήρης µε την ηλεκτρική της διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τους αυτο-
µατισµό λειτουργίας 

• Οι σωληνώσεις διακίνησης λυµάτων, αέρα κτλ. µε όλα τα εξαρτήµατα και διακοπτικό υλικό, τα θυρο-
φράγµατα κτλ. 
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(€): 131.500,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Εκατόν τριάντα µία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(€): 100.797,67 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): 
Εκατό χιλιάδες επτακόσια ενενήντα επτά ευρώ και 
εξήντα επτά λεπτά 

(€): 104.500,50 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): 

Εκατόν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και πε-
νήντα λεπτά 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  33::   ΒΒιιοολλοογγιικκόόςς  ααννττιιδδρραασσττήήρρααςς        

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες του βιολογικού αντιδραστήρα όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή του φρεατίου διανοµής  

• Η κατασκευή των βιολογικών αντιδραστήρων (µε τις ανοξικές και αερόβιες ζώνες) και του φρεατίου ε-
ξόδου 

• Η κατασκευή του κτιρίου των φυσητήρων 

• Η κατασκευή του φρεατίου διανοµής προς τις δεξαµενές τελικής καθίζησης 

• Η εγκατάσταση του εξοπλισµού στους βιολογικούς αντιδραστήρες: θυροφράγµατα αποµόνωσης, συ-
στήµατα ανάµιξης, δίκτυο αερισµού, αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας,  υπερχειλιστές και φράγµατα 
ηρεµίας κτλ., µε την ηλεκτρική  διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουργίας, 
µετρητές διαλυµένου οξυγόνου, αιωρούµενων στερεών, κλπ 

• Η εγκατάσταση των φυσητήρων και όλων των παρελκοµένων τους, των σωληνώσεων παροχής αέρα 
µέχρι τις δεξαµενές αερισµού, κτλ 

• Οι σωληνώσεις διακίνησης λυµάτων, αέρα, κτλ µε όλα τα εξαρτήµατα και διακοπτικό υλικό 

 

(€): 291.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): ∆ιακόσιες ενενήντα µία χιλιάδες ευρώ 

(€): 216.152,65 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): 
∆ιακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ευρώ 
και εξήντα πέντε λεπτά 

(€): 185.000,00 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): Εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  44::   ∆∆εευυττεερροοββάάθθµµιιαα  κκααθθίίζζηησσηη        

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες της δευτεροβάθµιας καθίζησης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή των δεξαµενών  δευτεροβάθµιας καθίζησης  

• Η εγκατάσταση του εξοπλισµού δευτεροβάθµιας καθίζησης: θυροφράγµατα αποµόνωσης, σαρωτές 
καθίζησης, συστήµατα απαγωγής επιπλεόντων, υπερχειλιστές και φράγµατα ηρεµίας κτλ., µε την ηλε-
κτρική διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουργίας 

• Οι σωληνώσεις διακίνησης λυµάτων, ιλύος, κτλ µε όλα τα εξαρτήµατα και διακοπτικό υλικό 
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(€): 100.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Εκατό χιλιάδες ευρώ 

(€): 47.369,41 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά 

(ολογράφως): 
Σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννιά ευρώ 
και σαράντα ένα λεπτά 

(€): 35.000,00 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): Τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  55::   ΤΤρριιττοοββάάθθµµιιαα  εεππεεξξεερργγαασσίίαα        

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες της µονάδας τριτοβάθµιας επεξεργασίας από την έξοδο των δεξαµενών δευτεροβάθµιας καθίζησης, µέχρι 
το φρεάτιο εξόδου της χλωρίωσης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή της δεξαµενής χλωρίωσης – αποχλωρίωσης, περιλαµβανοµένου του φρεατίου δειγµατο-
ληψίας  

• Η κατασκευή του οικίσκου χλωρίωσης περιλαµβανοµένων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
(ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισµός) 

• Η εγκατάσταση του εξοπλισµού χλωρίωσης-αποχλωρίωσης: θυροφράγµατα αποµόνωσης, δοχεία χη-
µικών, δοσοµετρικές διατάξεις, µετρητής υπολειµµατικού χλωρίου κτλ., µε την ηλεκτρική   διασύνδεση 
από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουργίας 

• Οι σωληνώσεις διακίνησης λυµάτων, χηµικών κτλ. µε όλα τα εξαρτήµατα και διακοπτικό υλικό κτλ. 

(€): 65.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€): 16.371,70 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): 
∆εκαέξι χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και 
εβδοµήντα λεπτά 

(€): 7.488,30 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): 

Επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και 
τριάντα λεπτά 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  66::   ΈΈρργγαα  δδιιάάθθεεσσηηςς        

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες των έργων διάθεσης από το φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή του φρεατίου φόρτισης, του χερσαίου και υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού διάθεσης   

• Οι σωληνώσεις µε όλα τα εξαρτήµατα και διακοπτικό υλικό κτλ. του φρεατίου φόρτισης. 

(€): 325.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€):  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά 

(ολογράφως):  

(€):  Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως):  
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  77::   ΑΑννττλλιιοοσσττάάσσιιοο  αανναακκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  κκααιι  ππεερρίίσσσσεειιααςς  
ιιλλύύοοςς    

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή του αντλιοστασίου  

• Οι αντλίες ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος πλήρεις µε την ηλεκτρική διασύνδεση από τον τοπικό 
πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουργίας 

• Οι σωληνώσεις εντός του αντλιοστασίου ιλύος µε όλα τα εξαρτήµατα, το διακοπτικό υλικό, κτλ. 

• Οι σωληνώσεις διακίνησης λυµάτων, ιλύος, κτλ µε όλα τα εξαρτήµατα, το διακοπτικό υλικό, κτλ. 
 

(€): 30.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Τριάντα χιλιάδες ευρώ 

(€): 90.070,27 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): 
Ενενήντα χιλιάδες εβδοµήντα ευρώ και είκοσι επτά 
λεπτά 

(€): 10.000,00 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): ∆έκα χιλιάδες ευρώ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  88::   ΜΜοοννάάδδαα  ππάάχχυυννσσηηςς  ––  ααφφυυδδάάττωωσσηηςς        

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες της µονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή του κτιρίου πάχυνσης-αφυδάτωσης περιλαµβανοµένων των ηλεκτροµηχανολογικών ε-
γκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισµός)  

• Ο εξοπλισµός της µονάδας πάχυνσης και αφυδάτωσης: συγκροτήµατα πάχυνσης και αφυδάτωσης, 
διατάξεις αποµάκρυνσης αφυδατωµένης ιλύος, συγκρότηµα προετοιµασίας πολυηλεκτρολύτη, δοσοµε-
τρικές αντλίες κτλ. µε την ηλεκτρική διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον  αυτοµατισµό λειτουρ-
γίας 

• Οι σωληνώσεις διακίνησης των στραγγιδίων προς το αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

 
 

(€): 72.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Εβδοµήντα δύο χιλιάδες ευρώ 

(€): 108.500,00 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά 

(ολογράφως): Εκατόν οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(€): 55.000,00 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): Πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  99::   ∆∆ίίκκττυυοο  σσττρρααγγγγιιδδίίωωνν    

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες του δικτύου στραγγιδίων, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται:  
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• Η κατασκευή του δικτύου πεδίου των στραγγιδίων 

• Η κατασκευή του αντλιοστασίου στραγγιδίων  

• Οι αντλίες στραγγιδίων, πλήρεις µε την ηλεκτρική διασύνδεση από τον τοπικό πίνακα και τον αυτοµατι-
σµό λειτουργίας 

• Οι σωληνώσεις εντός του αντλιοστασίου µε όλα τα εξαρτήµατα, το διακοπτικό υλικό, κτλ. 

 

(€): 8.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Οκτώ χιλιάδες ευρώ 

(€): 40.254,59 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): 
Σαράντα χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ 
και πενήντα εννιά λεπτά 

(€):  Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως):  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1100::   ΒΒοοηηθθηηττιικκάά  δδίίκκττυυαα    

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες όλων των βοηθητικών δικτύων, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Η κατασκευή υποστηρικτικών κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ Συνεργείο-Αποθήκη) περιλαµβανοµένων 
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις, φωτισµός) 

• Η κατασκευή της δεξαµενής βιοµηχανικού νερού και του φρεατίου εκροής-αντλιοστασίου εξόδου  

• Τα δίκτυα πόσιµου νερού, οµβρίων, βιοµηχανικού νερού, πυρόσβεσης και άρδευσης  

• Το ηλεκτρικό δίκτυο, ο εξωτερικός φωτισµός, το δίκτυο πυροπροστασίας, οι εγκαταστάσεις ασθενών 
ρευµάτων (τηλεφωνικές γραµµές, συναγερµοί κτλ), η αντικεραυνική προστασία κτλ 

• Το πιεστικό συγκρότηµα βιοµηχανικού νερού, πυρόσβεσης και άρδευσης 

• Οι αντλίες εξόδου µε τα παρελκόµενά τους  

• Οι σωληνώσεις των συγκροτηµάτων βιοµηχανικού νερού και πυρόσβεσης, µε όλα τα εξαρτήµατα, το 
διακοπτικό υλικό, κτλ 

(€): 117.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ 

(€): 349.709,59 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): 
Τριακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες επτακόσια εννιά 
ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά 

(€): 25.499,44 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): 

Είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννιά ευ-
ρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1111..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1111::   ∆∆ιιααµµόόρρφφωωσσηη  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  χχώώρροουυ      

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται:  

• Οι χωµατουργικές εργασίες: γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, καθώς επίσης και 
οι επιχώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές 
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• Το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, η κατασκευή πεζοδροµίων, οι χαλικοστρώσεις κτλ. σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές 

• Οι φυτοκαλύψεις  

• Η περιµετρική περίφραξη και η πύλη εισόδου 

 

(€): 72.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Εβδοµήντα δύο χιλιάδες ευρώ 

(€):  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά 

(ολογράφως):  

(€):  Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως):  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1122..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1122::   ΚΚττίίρριιοο  δδιιοοίίκκηησσηηςς      

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες του κτιρίου διοίκησης περιλαµβανοµένων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικές, υδραυ-
λικές εγκαταστάσεις, φωτισµός) και του εργαστηριακού εξοπλισµού,  όπως περιγράφονται στις σχετικές τε-
χνικές προδιαγραφές. 

 

(€): 70.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Εβδοµήντα χιλιάδες ευρώ 

(€): 36.000,00 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): Τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ 

(€): 21.200,00 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): Είκοσι µία χιλιάδες διακόσια ευρώ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1133..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1133::   ΒΒοοηηθθηηττιικκόόςς  εεξξοοππλλιισσµµόόςς      

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση του βοηθητικού εξοπλισµού (πλην των 
2,3,6,7 που περιλαµβάνονται στα άρθρα 2,8,10 και 12 αντίστοιχα)., σύµφωνα µε το κεφ Γ και την παράγραφο 
4.8 του Τεύχους  (Τεχνική Περιγραφή– Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές) και τις σχετικές τεχνικές προδιαγρα-
φές.  

(€):  
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως):  

(€): 18.000,00 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως): ∆εκαοκτώ χιλιάδες ευρώ 

(€):  Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως):  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1144..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1144::   ∆∆ιιααννοοµµήή  εεννέέρργγεειιααςς  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες της διανοµής ενέργειας, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι πε-
ριοριστικά περιλαµβάνονται: 
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• Το κτίριο υποσταθµού-ΗΖ περιλαµβανοµένων και των εγκαταστάσεων (εξαερισµός, φωτισµός κτλ.) 

• Ο πίνακας µέσης τάσης, οι µετασχηµατιστές, ο γενικός πίνακας διανοµής χαµηλής τάσης, το ηλεκτρο-
παραγωγό ζεύγος, οι καλωδιώσεις εντός του υποσταθµού κτλ. 

• Οι τοπικοί πίνακες διανοµής 

• Oι καλωδιώσεις τροφοδότησης των τοπικών πινάκων περιλαµβανοµένων των σωληνώσεων, φρεατίων 
κτλ. 

 

(€): 38.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 

(€): 110.000,00 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά 

(ολογράφως): Εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ 

(€):  Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως):  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1155..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1155::   ΚΚέέννττρροο  εελλέέγγχχοουυ  κκααιι  ααυυττοοµµααττιισσµµόόςς  λλεειιττοουυρργγίί--
ααςς    

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες πολιτικού µηχανικού και τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασί-
ες του Κέντρου Ελέγχου, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι περι-
οριστικά περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια, τοποθέτηση και ρύθµιση του εξοπλισµού του Κέντρου Ελέγχου της εγκατάστασης 

• Τα τοπικά ερµάρια αυτοµατισµού λειτουργίας µε τον εξοπλισµό τους 

• Η ανάπτυξη λογισµικού για την αυτόµατη λειτουργία του Έργου 

• Οι καλωδιώσεις σύνδεσης του Κέντρου Ελέγχου της εγκατάστασης µε κάθε τοπικό ερµάριο, περιλαµ-
βανοµένων των σωληνώσεων προστασίας, φρεατίων κτλ. 

 

(€):  
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως):  

(€): 65.000,00 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά 

(ολογράφως): Εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€):  Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως):  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1166..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1166::   ΌΌρργγαανναα  µµέέττρρηησσηηςς      

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ρύθµιση των οργάνων µέ-
τρησης, καταγραφής κτλ., όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και δεν περιλαµβάνονται 
στα άρθρα των επί µέρους µονάδων (ανιχνευτές αερίων, κλπ).  

 

(€):  
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως):  

(€): 9.050,00 
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά 

(ολογράφως): Εννιά χιλιάδες πενήντα ευρώ 
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(€): 3.950,00 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): Τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1177..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  1177..  ∆∆οοκκιιµµαασσττιικκήή  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηη  ττηηςς  
ΕΕΕΕΛΛ  ααππόό  ττοονν  ΑΑννάάδδοοχχοο  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαµβάνει την δοκιµαστική λειτουργία και  συντήρηση του συνόλου των έργων της 
εργολαβίας για διάστηµα δέκα (10) µηνών µαζί µε την εκπαίδευση του προσωπικού σύµφωνα µε τα αναφε-
ρόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.  

 

(€): 9.000,00 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

(ολογράφως): Εννιά χιλιάδες ευρώ 

(€):  
Έργα Ηλεκτροµηχανολογικά  

(ολογράφως):  

(€): 71.000,00 Έργα καθαρισµού και επεξερ-
γασίας νερού, στερεών, υγρών 
και αερίων αποβλήτων (ολογράφως): Εβδοµήντα µία χιλιάδες ευρώ 
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