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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ EΡΓΟ: «∆ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων 
∆ήµου Καρπάθου (Ν5600a)  

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.136.640,00 € 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω 
έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη 
∆ιακήρυξη. 

 
 

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη έργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες 
τις δαπάνες που περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις 
απαιτούµενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση µε το είδος 
και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του 
έργου, τα κάτωθι: 

 
 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαµβανοµένης και της 
επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήµου, όπως 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου. 

 
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και µε τις διατάξεις του Νόµου 3215/1955, δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή 
σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την 
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους 
υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού 
του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόµενους το δικαίωµα να ζητήσουν 
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του 
µέσων. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆. 
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3092/54 πάνω στα εισαγόµενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω 
κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας, καθώς και από τους φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα 
Ν.∆. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί τροποποίησης των 
φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς 
και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για καύσιµα και 
λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-
12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 
 
 1.1.2 Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων 
και βοηθητικών υλικών ενσωµατωµένων και µη, µετά των απαιτούµενων 
φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων µεταφορών, χαµένου χρόνου και σταλίας 
µεταφορικών µέσων και κάθε είδους µετακινήσεων µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση, 
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά τους πληρώνεται ιδιαιτέρως, 
σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για µεταφορές, 
φορτοεκφορτώσεις, χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες µεταφορικών 
µέσων των περισσευµάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων και υλικών 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών, που θα ισχύουν, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας 
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίµων, νυκτερινών (πλην των έργων που η 
εκτέλεσή τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ξεχωριστά) κλπ. του 
κάθε είδους προσωπικού (επιστηµονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού ειδικευµένου 
ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των µηχανηµάτων, των 
συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή 
αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου. 
 
 1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την 
κατασκευή, την οργάνωση, τη διαρρύθµιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και 
γραφείων Αναδόχου, µε όλες τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής 
νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που 
απαιτούνται, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου 
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
 1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριµένο ή κρατικό 
εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας 
παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, 
περιλαµβανοµένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής 
κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, 
βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των 
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δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε 
τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο 
Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης). 
 
 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, 
µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες 
οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δηµοπράτησης του 
έργου. 
 
 1.1.9 Οι δαπάνες αντιµετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης 
κυκλοφορίας της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες για τα 
µέτρα προστασίας όλων των όµορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης 
εργασιών και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, σε ρέµατα-ποτάµια κλπ καθώς και η 
δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και µέχρι την 
οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα µέτρα προστασίας των κατασκευών σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
 
 1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην 
Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα 
κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα", που προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης 
(µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 
 
 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας κάθε είδους 
µηχανήµατος ή άλλου εξοπλισµού (π.χ. ικριωµάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη 
κατασκευή του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η 
συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η 
χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του Έργου, η 
αποµάκρυνσή τους µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των 
εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά 
κλπ. 
 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα, που θα χρησιµοποιούνται για την 
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων 
έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δε χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
 1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, κάθε 
είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, µαζί µε την 
εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή 
των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που 
ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις 
και µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν 
από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, µη παράδοση 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ΤΜ.doc                                     - 4 -                                         N5600a/5157/B06 

περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις 
λόγω των παραπάνω εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, 
γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές 
προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται 
ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και λόγω 
των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, 
οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από 
προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα 
κλπ.). 
 
 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και 
λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 
 
 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους 

µικρότερου των 3,0 µ, που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις 
αρµόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες 
διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 

 
 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών 
και οχηµάτων στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό 
απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθηµερινή 
κάλυψη των ορυγµάτων, , την ενηµέρωση του κοινού, τη σήµανση (πλην εκείνης 
που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ξεχωριστά), τη 
σηµατοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες 
διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για 
την αποµάκρυνση των παραπάνω εγκαταστάσεων µετά την περαίωση των 
εργασιών και τη διαµόρφωση των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην 
Ε.Σ.Υ.. 

 
 1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για 
τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών 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 έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι 
ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, 
που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και 
παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 
 1.1.16 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 επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των 
επιµετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις. 
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 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των 
καταλόγων οπλισµού (όπου αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να 
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 
 
 1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζοµένων µε τις 
διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι 
δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους 
Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 
 
 1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την 
κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταµών στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
αποδέκτης υδάτων) και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, 
υπογείων οµβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του 
έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

 
 1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου 
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου 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 εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 

1.1.21Οι δαπάνες για χρησιµοποίηση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 
 1.1.22 Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και 
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 των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή 
τους. 
 
 1.1.23 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων 
των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται 
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβληµάτων 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. 
 
 1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και 
αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά 
την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται 
σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των νοµικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
 1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 
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1.1.26 Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που 
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισµού 
και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την 
εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων 
υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς 
και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, 
σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
 1.1.27 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 
επιστρώσεις επ' αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισµα, 
καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω 
εργασίες. 
 
 1.1.28 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα 
υφισταµένων αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση 
αγωγών, που συµβάλλουν σ' αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου). 
 
 1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες 
ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 
 1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. 
ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 
 
 1.1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από 
την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 
 1.1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, συµφωνητικών και γενικά όλες 
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του έργου. 
 
 1.1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι 
αγωγοί, αγωγοί αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα 
επηρεαστούν από την κατασκευή του έργου, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που: 
 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενείς 
µεταχειρίσεις, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 
Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από 
τις χωµατουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες. 

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

1.2 Στις τιµές µονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιµολογίου 
περιλαµβάνονται επίσης οι δαπάνες φορτωεκφόρτωσης και µεταφοράς  της  ασφάλτου 
οποιουδήποτε τύπου από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών µέχρι τη θέση 
επεξεργασίας της και µέχρι τη θέση ενσωµάτωσής της, η σταλία µεταφορικών µέσων 
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και ο χαµένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη 
για την έντεχνη χρήση της (θέρµανση, παραγωγή διαλυµάτων κλπ) πλην της αξίας της 
ασφάλτου. 

  
1.3 Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) 

και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως 
βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήµανσης 
εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, συµβολαίων, 
συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και 
λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά 
σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 
 

1.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 
1.5   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν 

περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο και είναι παρεµφερείς προς εκείνες, που 
καλύπτονται από αυτό αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά 
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) ή επιµετρώνται διαφορετικά, αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών 
τους ως τα κατωτέρω παραδείγµατα: 

 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (οµβρίων, 

ακαθάρτων) από τσιµεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από 
αµιαντοτσιµεντοσωλήνες 

 
   Για εσωτερική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιµολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και µεθόδων κατασκευής 
και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου 
σωλήνα σε µήκος συµβατικού σωλήνα της αµέσως µικρότερης υπάρχουσας στο 
παρόν Τιµολόγιο εσωτερικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

 
     DN / DM  
 
  όπου  DN: Εσωτερική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος συµβατικού σωλήνα που 

περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο. 
   

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

 
 (2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 
 
   Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της 

συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 
επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας 
πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  
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     DN / 12 
 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
 
 (3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
   Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της 

συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του 
µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 
mm, µε βάση το λόγο:  

 
     ΒN / 240  
  
                     όπου  ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης  ταινίας σε mm 
 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιµολογίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ 
   
Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στη στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σηµαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριµένη 
ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείµενο εργασιών 

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

   
   

Κωδ. ΕΤΕΠ 
Κωδ. ΝΕΤ 

Σύντοµη περιγραφή 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-' + 

  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ, 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ   

Υ∆Ρ/3.10 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ηµιβραχώδες (εφαρµογή σε όλα τα υποάρθρα) 08-01-03-01  

Υ∆Ρ/3.11 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες (εφαρµογή σε όλα τα υποάρθρα) 08-01-03-01  

Υ∆Ρ/5.07 
∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 
λατοµείου 08-01-03-02  

Υ∆Ρ/5.03 
Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης --- 

Υ∆Ρ/5.04 
Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 08-01-03-02  

Υ∆Ρ/5.05 
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε 
θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150 08-01-03-02  

Υ∆Ρ/2.01 

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

Υ∆Ρ/2.02 

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

08-10-01-00 
Υ∆Ρ/6.01 

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων (για 
όλα τα υποάρθρα) 08-10-02-00 

Ο∆Ο/8.1 
Αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05µ 
µε χρήση κοινής ασφάλτου 

05-03-11-04 

Υ∆Ρ/7.01 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα --- 
Υ∆Ρ/7.02 Προµήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00  
Υ∆Ρ/7.03 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 
Υ∆Ρ/7.04 Εµπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. 11-02-02-00 
Υ∆Ρ/7.05 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. --- 

Υ∆Ρ/8.04 
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών (για όλα τα 
υποάρθρα) --- 

ΟΙΚ/20.04 
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 
µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής 

02-04-00-00 

ΟΙΚ/20.10 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή 
κατεδαφίσεων 02-07-02-00 

ΟΙΚ/20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων  --- 

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

ΟΙΚ/32.02 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 
συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας  

01-01-07-00  
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ΟΙΚ/34.02 Κατασκευές από λιθόδεµα µε αργούς λίθους λατοµείου 
και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα --- 

ΟΙΚ/38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 01-04-00-00 
ΟΙΚ/38.02 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 01-04-00-00 
ΟΙΚ/38.13 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων  01-05-00-00 

ΟΙΚ/38.18 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από 
σκυρόδεµα 

01-05-00-00 

ΟΙΚ/38.20 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 01-02-01-00 

ΟΙΚ/42.11 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg 
τσιµέντου 03-02-01-00 

ΟΙΚ/42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών --- 

ΟΙΚ/73.91.01 
Μόρφωση επιφανειών κερκίδων και σενάζ επιστέγασης 
τοίχων µε επίπαση τσιµέντου 

--- 

79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά --- 
79.21 Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος  --- 

νέο άρθρο 
Προσθήκη οξειδίου του σιδήρου (τσιµεντόχρωµα) στο 
σκυρόδεµα --- 

ΠΡΣ/Α6 
Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές, 
χωρίς την προµήθεια του υλικού  02-07-05-00 

ΠΡΣ/∆8 Προµήθεια φυτικής γης 02-07-05-00 
ΠΡΣ/∆1 ∆ένδρα κατηγορίας ∆5 10-09-01-00 
ΠΡΣ/∆2 Θάµνοι κατηγορίας Θ3 10-09-01-00 
ΠΡΣ/∆6 Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορ. Π1 10-05-07-00 
ΠΡΣ/Ε1 Ανοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός 10-05-01-00 
ΠΡΣ/Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 10-05-01-00 
ΠΡΣ/Ε9.3 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου µέχρι 1,50lt 10-05-01-00 
ΠΡΣ/Ε9.7 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23-40lt 10-05-01-00 

νέο άρθρο 
Αναβιβασµός λαιµού και καπακιού υφιστάµενων 
φρεατίων --- 

  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

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

Υ∆Ρ/9.10 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέµατος (για όλα τα υποάρθρα) 

01-01-07-00  
01-03-00-00 

Υ∆Ρ/9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 01-04-00-00  

Υ∆Ρ/9.06 
Πρόσθετη τιµή για την διαµόρφωση επιµεληµένων 
τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος   

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

ΟΙΚ/38.45 Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων --- 

Ο∆Ο/Β-30.3 Σιδηρούν δοµικό πλέγµα B500C (S500s) εκτός υπόγειων 
έργων 

01-02-01-00 

Υ∆Ρ/9.23 
Προµήθεια και προσθήκη πρόσθετων στο σκυρόδεµα ( 
για όλα τα υποάρθρα) --- 

νέο άρθρο 
Φρεάτιο αγωγών ακαθάρτων τύπου ΑΟ, βάθους πυθµένα 
από 1,01µ µέχρι 1,50µ --- 

νέο άρθρο Φρεάτιο δικτύων υδρεύσεως τύπου ΙΙ --- 
νέο άρθρο Φρεάτιο δικτύων υδρεύσεως τύπου ΙΙΙ --- 
νέο άρθρο Φρεάτιο δικτύων υδρεύσεως τύπου ΙV --- 
νέο άρθρο Φρεάτιο φορτίσεως υποθαλάσσιου αγωγού --- 

νέο άρθρο 
Σώµα αγκυρώσεως εκ σκυροδέµατος, καµπυλών αγωγών 
τύπου Α1 --- 
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Ο∆Ο/Β-26 Φρεατοπάσσαλοι (όλα τα άρθρα) 11-01-01-00 
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 

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

01-05-00-00 

Ο∆Ο/Β-30.2 Σιδηρούς οπλισµός Β500C (S400,S500s) εκτός υπόγειων 
έργων 

01-02-01-00 

Ο∆Ο/Β-44  Στεγάνωση αρµού µε ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή 
αναλόγου 

08-05-02-02 

νέο άρθρο Αντιθειϊκή προστασία επιφανειών σκυροδέµατος --- 

Υ∆Ρ/10.18 
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε πίεση 150 - 200 
bar --- 

Υ∆Ρ/10.20 
Εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου 
σκυροδέµατος --- 

Υ∆Ρ/10.22 
Στεγάνωση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε 
εύκαµπτο τσιµεντοειδές υλικό --- 

ΟΙΚ/79.11 
Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες, µεµβράνη 
οπλισµένη µε πολυεστερικό πλέγµα και µε επικάλυψη 
ορυκτών ψηφίδων 

03-06-01-01 

ΟΙΚ/46.10 
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, Πάχους 1(µιας) πλίνθου 
(µπατικοί τοίχοι) 

03-08-07-03 

ΟΙΚ/71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα  03-03-01-00 
ΟΙΚ/71.31 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 03-03-01-00 
ΟΙΚ/73.47 Περιθώρια δώµατος (λούκια) --- 
ΟΙΚ/62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 03-08-02-00 

ΟΙΚ/77.80 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα 
υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

03-10-02-00 

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

ΟΙΚ/77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 03-10-03-00 

  

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ   

Υ∆Ρ/12.12 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC (για όλα τα 
υποάρθρα) 08-06-02-02 

Υ∆Ρ/12.14 
Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) (για όλα τα 
υποάρθρα) --- 

Υ∆Ρ/13.03 

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συσρταρωτές, µε τη προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση (για όλα τα 
υποάρθρα) 08-06-07-02 

Υ∆Ρ/13.10 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, 
παλινδροµικού τύπου 08-06-07-07 

Υ∆Ρ/13.15 
Χαλύβδινες εξαρµώσεις ονοµαστικής διαµέτρου πίεσης 
PN10at ονοµαστικής διαµέτρου DN350mm 08-06-07-05 

Υ∆Ρ/11.01.02 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) --- 

Υ∆Ρ/11.05.01 

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου. Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία --- 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

νέο άρθρο Αισθητήριο στάθµης δεξαµενής µε ψηφιακή έξοδο --- 
νέο άρθρο Αισθητήριο στάθµης δεξαµενής τύπου υπερήχων --- 
νέο άρθρο Ωροµετρητής --- 
νέο άρθρο Αναλογικό αµπερόµετρο µέσω Μ/Σ έντασης 100/5 --- 
νέο άρθρο Αναλογικό αµπερόµετρο µέσω Μ/Σ έντασης 150/5 --- 

νέο άρθρο 
Αναλογικό βολτόµετρο 500 V µε επιλογικό διακόπτη 7 
θέσεων --- 

νέο άρθρο 

Επιτηρητής δικτύου για προστασία από αναστροφή, 
ασυµµετρία, απώλεια φάσης, υπέρταση, υπόταση. 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:  
Υπέρταση: Umax=420-500V, t=0.005-10sec 
Υπόταση: Umin=300-380V, t=0.005-10sec 
Ασυµµετρία φάσεων: 2-15%, t=0.005-10sec --- 

νέο άρθρο 
Πίνακας τύπου πεδίων ΙΡ55 µε 3 πεδία συνολικών 
διαστάσεων (ΥΧΒΧΠ) 1800Χ1600Χ600 mm --- 

νέο άρθρο 
Πίνακας τύπου πεδίων ΙΡ55 µε 3 πεδία συνολικών 
διαστάσεων (ΥΧΒΧΠ) 1800Χ2200Χ600 mm --- 

νέο άρθρο 
Τριπολικός διακόπτης φορτίου µε περιστροφικό 
χειριστήριο Ith=25A --- 

νέο άρθρο 

Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος 
κλειστού τύπου ονοµαστικής έντασης 160Α µε 
ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία µαγνητικά µε 
θερµικό περιοχής 11.2-16Α, µαγνητικό 500Α και 
ικανότητα διακοπής 16 kA --- 

νέο άρθρο 

Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος 
κλειστού τύπου ονοµαστικής έντασης 160Α µε 
ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία µαγνητικά µε 
θερµικό περιοχής 17.5-25Α, µαγνητικό 500Α και 
ικανότητα διακοπής 16 kA --- 

νέο άρθρο 

Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος 
κλειστού τύπου ονοµαστικής έντασης 160Α µε 
ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία µαγνητικά µε 
θερµικό περιοχής 22.4-32Α, µαγνητικό 500Α και 
ικανότητα διακοπής 16 kA --- 

νέο άρθρο 

Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος 
κλειστού τύπου ονοµαστικής έντασης 160Α µε 
ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία µαγνητικά µε 
θερµικό περιοχής 112-160Α, µαγνητικό 1600Α και 
ικανότητα διακοπής 16 kA --- 

νέο άρθρο 

Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος 
κλειστού τύπου ονοµαστικής έντασης 160Α µε 
ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία µαγνητικά µε 
θερµικό περιοχής 70-100Α, µαγνητικό 1000Α και 
ικανότητα διακοπής 16 kA --- 

νέο άρθρο 

Ηλεκτρονόµος προστασίας από ρεύµα διαρροής µέσω 
τορροειδούς µετασχηµατιστή και πηνίου εργασίας µε 
ρύθµιση ευαισθησίας 0.03-30Α και ρύθµιση χρονικής 
καθυστέρησης 0-3.5 sec --- 

νέο άρθρο Ασφάλειες βιδωτές συντηκτικές 20Α --- 

νέο άρθρο 
Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας 
κινητήρων µε θερµικό περιοχής 1-1.6 Α --- 

νέο άρθρο 
Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας 
κινητήρων µε θερµικό περιοχής 4-6.3 Α --- 
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νέο άρθρο 
Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας 
κινητήρων µε θερµικό περιοχής 6.3-10 Α --- 

νέο άρθρο 
Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας 
κινητήρων µε θερµικό περιοχής 10-16 Α --- 

νέο άρθρο 
Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας 
κινητήρων µε θερµικό περιοχής 25-32 Α --- 

νέο άρθρο 
Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας 
κινητήρων µε θερµικό περιοχής 16-20 Α --- 

νέο άρθρο 
Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος (ρελέ) 
κατηγορίας AC3 για ισχύ έως 4kW --- 

νέο άρθρο 
Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος (ρελέ) 
κατηγορίας AC3 για ισχύ έως 7.5kW --- 

νέο άρθρο 
Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος (ρελέ) 
κατηγορίας AC3 για ισχύ έως 11kW --- 

νέο άρθρο 
Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος (ρελέ) 
κατηγορίας AC3 για ισχύ έως 15kW --- 

νέο άρθρο Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 4kW --- 
νέο άρθρο Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 7.5kW --- 
νέο άρθρο Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 11kW --- 
νέο άρθρο Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 15kW --- 
νέο άρθρο Τριπολικός ραγοδιακόπτης 40Α --- 

νέο άρθρο 

Τριφασικός ∆∆Ε 30mA, 40A, τύπου Α, µε προστασία 
έναντι διαρροών εναλλασσοµένων ηµιτονοειδών 
ρευµάτων και παλµικών ρευµάτων µε συνιστώσες 
συνεχούς --- 

νέο άρθρο Μικροαυτόµατος 10Α µονοπολικός --- 
νέο άρθρο Μικροαυτόµατος 16Α µονοπολικός --- 
νέο άρθρο Μικροαυτόµατος 16Α τριπολικός --- 
νέο άρθρο Απαγωγέας υπερτάσεων κλάσης Τ1 --- 
νέο άρθρο Απαγωγέας υπερτάσεων κλάσης Τ2 --- 
νέο άρθρο Απαγωγέας υπερτάσεων γραµµών data και τηλεφώνου --- 
νέο άρθρο Θεµελιακή γείωση αντλιοστασίων µεταφοράς λυµάτων --- 

νέο άρθρο 
Αντικεραυνική προστασία εξωτερική αντλιοστασίων 
µεταφοράς λυµάτων --- 

νέο άρθρο Τρίγωνο γείωσης --- 

νέο άρθρο 
∆ακτύλιος Άµεσης Γείωσης αντλιοστασίων µεταφοράς 
λυµάτων --- 

νέο άρθρο 
Σύστηµα αυτοµατισµού αντλιοστασίων µεταφοράς 
λυµάτων µαζί µε προγραµµατισµό αυτού και ρύθµιση --- 

νέο άρθρο Ενδεικτικές λυχνίες --- 
νέο άρθρο Καλώδιο J1VV-R 5G70mm2 --- 
νέο άρθρο Καλώδιο J1VV-R 5G35mm2 --- 
νέο άρθρο Καλώδιο J1VV-R 5G16mm2 --- 
νέο άρθρο Καλώδιο J1VV-R 5G4mm2 --- 
νέο άρθρο Καλώδιο J1VV-R 4G16mm2 --- 
νέο άρθρο Καλώδιο J1VV-R 4G4mm2 --- 
νέο άρθρο Καλώδιο J1VV-R 4G2.5mm2 --- 
νέο άρθρο Καλώδιο H07V-U 1X2.5mm2 --- 
νέο άρθρο Καλώδιο H07V-U 1X1.5mm2 --- 
νέο άρθρο Φωτιστικό σώµα ασφαλείας αυτονοµίας 90 λεπτών --- 

νέο άρθρο 
Φωτιστικό σώµα τύπου βραχίονα µε λαµπήρα ατµών 
νατρίου (Νa) ΙΡ65 υψηλής πίεσης 150W --- 

νέο άρθρο 

Έτοιµο προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο διαστάσεων 
Φ1400 mmΧ5 m µε δύο αντλίες (1+1) παροχής 18.2 l/s 
και µανοµετρικού 7.9 m --- 
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νέο άρθρο 

Έτοιµο προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο διαστάσεων 
Φ1800 mmΧ5 m µε δύο αντλίες (1+1) παροχής 42.5 l/s 
και µανοµετρικού 9.5 m --- 

νέο άρθρο 
Αντλία ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 
8.1 m --- 

νέο άρθρο 
Αντλία ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 
39.9 m --- 

νέο άρθρο 
Αντλία ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 
35.8 m --- 

νέο άρθρο 
Αντλία ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 
20.5 m --- 

νέο άρθρο Η/Ζ 20 KVA συνεχούς ισχύος 22 KVA εφεδρικής --- 
νέο άρθρο Η/Ζ 30 KVA συνεχούς ισχύος 33 KVA εφεδρικής --- 
νέο άρθρο Η/Ζ 40 KVA συνεχούς ισχύος 44 KVA εφεδρικής --- 
νέο άρθρο Η/Ζ 60 KVA συνεχούς ισχύος 66 KVA εφεδρικής --- 
νέο άρθρο Η/Ζ 80 KVA συνεχούς ισχύος 88 KVA εφεδρικής --- 
νέο άρθρο Η/Ζ 120 KVA συνεχούς ισχύος 132 KVA εφεδρικής --- 
νέο άρθρο Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου ΑΝΤ3 --- 
νέο άρθρο Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 6Kg --- 
νέο άρθρο Αυτοδιεγειρόµενος προσβεστήρας κόνεως οροφής 12 kg --- 
νέο άρθρο Πυροσβεστικός σταθµός τύπου Α --- 
νέο άρθρο Χειροκίνητο θυρόφραγµα - 0.40x0.40 - inox --- 
νέο άρθρο Εσχαρόκαδος διακενών 7mm - inox --- 
νέο άρθρο Μονοράγα + Ηλεκτροκινητό βαρούλκο - 1 t. --- 

Υ∆Ρ/11.05.01 

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία --- 

Υ∆Ρ/11.07.01 
Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών, 
εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) 08-07-02-01 

νέο άρθρο 

Προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µε χρώµατα υψηλής 
ανθεκτικότητος στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό 
περιβάλλον και πενταετή εγγύηση της βαφής 08-07-02-01 

Υ∆Ρ/12.17 

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

Υ∆Ρ/12.20 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες --- 

Υ∆Ρ/13.03.02.02    

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 
80 mm 08-06-07-02 

Υ∆Ρ/13.03.02.03    

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 
100 mm 08-06-07-02 

Υ∆Ρ/13.03.02.05    

∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, 
µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, 
ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 
150 mm 08-06-07-02 

Υ∆Ρ/13.11 
Βαλβίδες αντεπιστροφής µε οµαλό κλείσιµο ονοµαστικής 
πίεσης ΡΝ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm --- 

Υ∆Ρ/13.11 
Βαλβίδες αντεπιστροφής µε οµαλό κλείσιµο ονοµαστικής 
πίεσης ΡΝ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm --- 

Υ∆Ρ/13.15.01.03  Χαλύβδινες εξαρµώσεις, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 08-06-07-05 

Υ∆Ρ/13.15.01.04 
Χαλύβδινες εξαρµώσεις, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 08-06-07-05 
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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 Κατασκευαστικ
ός τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής 
εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -
1 

Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή 
για σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα 

Γενικής 
εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής 
εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 

Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και 
ενεµάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα 
σκυροδέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής 
εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 
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ΚΩ∆
. 

ΦΕΚ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικ

ός τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 12839  Προκατασκευασµένα προϊόντα από 
σκυρόδεµα - Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 15167-1  

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 197-4  

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5  

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

Γενικής 
εφαρµογής 

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

Γενικής 
εφαρµογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 
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. 

ΦΕΚ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικ

ός τοµέας 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275  

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 1  Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες 
εξάτµισης ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1020  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2  

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

ΗΛΜ 

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3  

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

ΗΛΜ 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ΤΜ.doc                                     - 18 -                                         N5600a/5157/B06 

ΚΩ∆
. 

ΦΕΚ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικ

ός τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-4  

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

ΗΛΜ 

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

14 ΕΛΟΤ EN 13341  

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

ΗΛΜ 

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

14 ΕΛΟΤ EN 14339  Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 
14 ΕΛΟΤ EN 14384  Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 416-1  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-1  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-2  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 777-3  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 858-1  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 
777-4  

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

ΗΛΜ 

15 ΕΛΟΤ EN 14229  ∆οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες 
γραµµές ΗΛΜ 
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14 ΕΛΟΤ EN 1057  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1123-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1124-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-2  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-3  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12380  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12764  Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες 
υδροµασάζ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12809  

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

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-2  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13063-3  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13069  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 13084-7  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 1319  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 14037-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14800  

Εύκαµπτοι κυµατοειδείς µεταλλικοι σωλήνες 
για την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών 
συσκευών που χρησιµοποιούν αέρια 
καύσιµα. 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14989-2  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 15069  

Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για 
συστήµατα µεταλλικών σωληνώσεων που 
χρησιµοποιούνται στη σύνδεση οικιακών 
συσκευών αερίων καυσίµων 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-3  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-4  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 682  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 778  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 
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14 ΕΛΟΤ EN 877  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 969  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 14516  Λουτήρες για οικιακή χρήση ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

15 ΕΛΟΤ EN 15821  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13659 Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και 
ασφάλειας Κουφώµατα 

2 ΕΛΟΤ ΕΝ 
14351.01 

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

Κουφώµατα 

9 ΕΛΟΤ EN 13241-1 

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

Κουφώµατα 

14 ΕΛΟΤ EN 1125  

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

Κουφώµατα 

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

Κουφώµατα 

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

Κουφώµατα 

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

Κουφώµατα 
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14 ΕΛΟΤ EN 179  

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

Κουφώµατα 

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

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

Κουφώµατα 

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

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

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

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

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

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

Κτιριακά έργα 

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

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

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

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικούς παραγόµενα προϊόντα από 
διογκωµένη πολυστερίνη (EPS) - 
Προδιαγραφή 

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων - 
Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από 
εξηλασµένο αφρό πολυστερίνης (XPS) - 
Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 
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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 (ΙΟΒ) - Προδιαγραφή  

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

8 ΕΛΟΤ 12326-1 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

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

9 ΕΛΟΤ EN 13830 Πετάσµατα όψεων - Πρότυπο προϊόντος  Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

12 ΕΛΟΤ EN 14509 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

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

14 ΕΛΟΤ EN 12878  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 12951  

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - 
Σκάλες στεγών µόνιµης τοποθέτησης - 
Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

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

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

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

14 ΕΛΟΤ EN 13454-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13748-1  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες 
από µωσαϊκό για εσωτερική χρήση Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 13748-2  Πλάκες από µωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες 
από µωσαϊκό για εξωτερική χρήση Κτιριακά έργα 

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

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

14 ΕΛΟΤ EN 13859-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13915  

Προκατασκευασµένα πετάσµατα 
γυψοσανίδων µε πορώδη πυρήνα από 
χαρτόνι - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

14 ΕΛΟΤ EN 13967  

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά 
και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης 
υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13970  

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - 
Ασφαλτόπανα για τον έλεγχο της 
διαπερατότητας των ατµών - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13978-1  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13984  

Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά 
και ελαστοµερή φύλλα ελέγχου 
διαπερατότητας ατµών - Ορισµοί και 
χαρακτηριστικά 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14064-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

14 ΕΛΟΤ EN 14316-1  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14317-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

14 ΕΛΟΤ EN 14496  

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

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

Κτιριακά έργα 

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

14 ΕΛΟΤ EN 14782  

Αυτοφερόµενα µεταλλικά φύλλα για 
στέγαση, εξωτερική επικάλυψη και 
εσωτερική επένδυση - Προδιαγραφή 
προϊόντος και απαιτήσεις 

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783  

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14933  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-1  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-4  

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

Κτιριακά έργα 

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 
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14 ΕΛΟΤ EN 15435  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15498  

Προκατασκευασµένα προϊόντα από 
σκυρόδεµα - Πλίνθοι µε διάκενα από 
σκυρόδεµα µε ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες 
προϊόντος και επίδοση 

Κτιριακά έργα 

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

14 ΕΛΟΤ EN 1873  

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - 
Μεµονωµένοι πλαστικοί φεγγίτες - 
Προδιαγραφή προϊόντος και µέθοδοι 
δοκιµής 

Κτιριακά έργα 

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

14 ΕΛΟΤ EN 438-7  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 490  

Κεραµίδια και εξαρτήµατα τους από 
σκυρόδεµα για επικαλύψεις στεγών και 
επενδύσεις τοίχων - Προδιαγραφές 
προϊόντος 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 516  

Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - 
Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - 
∆ιάδροµοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και 
σκαλιά στάσης 

Κτιριακά έργα 

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

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

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 
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14 ΕΛΟΤ EN 845-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 13245-2  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14303  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14304  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14308  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14309  

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

Κτιριακά έργα 
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15 ΕΛΟΤ EN 14313  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14314  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2  

Προκατασκευασµένα προϊόντα από 
σκυρόδεµα - Συστήµατα δαπέδων από 
δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 2: 
Στοιχεία πλήρωσης από σκυρόδεµα 

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-3  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15599-1  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15600-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 
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14 ΕΛΟΤ EN 10219-1  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340  Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 13479  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

15 ΕΛΟΤ EN 1090-1  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080  Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - 
Απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14545  Ξύλινες κατασκευές - Σύνδεσµοι - 
Απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 

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

Οδοποιία 

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

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

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί 
σηµατοδότες Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

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

14 ΕΛΟΤ EN 13108-7  Ασφαλτοµίγµατα - Προδιαγραφές υλικών - 
Μέρος 7: Πορώδες ασφαλτόµιγµα Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5  

Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος 5: 
Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης για συστήµατα αναχαίτισης 
οχηµάτων 

Οδοποιία 

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

14 ΕΛΟΤ EN 1337-5  Εφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 5: Εφέδρανα 
εγκιβωτισµένου ελαστοµερούς Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΤ EN 1337-8  Eφέδρανα δοµηµάτων - Μέρος 8: Eφέδρανα 
οδήγησης και εφέδρανα συγκράτησης Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695  

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050  Προκατασκευασµένα προϊόντα από 
σκυρόδεµα - Στοιχεία γεφυρών Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129  Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 
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14 ΕΛΟΤ EN 15381  

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση σε οδοστρώµατα 
και ασφαλτοτάπητες 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία κλπ 

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

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

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

Οδοποιία κλπ 

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

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

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

5 ΕΛΟΤ EN 13251 

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

Οδοποιία κλπ 

5 ΕΛΟΤ EN 13252 

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

Οδοποιία κλπ 

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

Οδοποιία κλπ 

14 ΕΛΟΤ EN 12271  Επιφανειακές επαλείψεις - Προδιαγραφές Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 
14 ΕΛΟΤ EN 12273  Επιστρώσεις µε ασφαλτοπολτό - Απαιτήσεις Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 
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14 ΕΛΟΤ EN 12794  Προκατασκευασµένα προϊόντα από 
σκυρόδεµα - Πάσσαλοι θεµελίωσης Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-
13 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-3 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12259-4 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήµατα για συστήµατα καταιονισµού 
ψεκασµού νερού - Μέρος 4: Υδροκίνητες 
διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 671-1 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - 
Συστήµατα µε εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 
1: Πυροσβεστικές φωλιές µε ηµιάκαµπτο 
σωλήνα 

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-
10 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-
11 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-
12 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

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

Πυρασφάλεια 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήµατα για συστήµατα καταιονισµού 
ψεκασµού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής 
νερού 

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-1 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-
10 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-
11 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-
12 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-
13 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-2 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-3 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-4 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-5 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-6 

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

Πυρασφάλεια 
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9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-7 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-8 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 
12101.01 

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας 
- Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσµατα 
καπνού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 
12101.02 

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας 
- Μέρος 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό 
και ανεµιστήρες απαγωγής θερµότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 
12101.03 

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας 
- Μέρος 3: Προδιαγραφή για µηχανισµούς 
απαγωγής καπνού και θερµότητας  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 
12101.06 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 
12101.10 

Συστήµατα ελέγχου καπνού και θερµότητας 
- Μέρος 10: Παροχές ενέργειας  Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-2 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-4 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήµατα για συστήµατα καταιονισµού 
ψεκασµού νερού - Μέρος 4: Υδροκίνητες 
διατάξεις συναγερµού  

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-5 

Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - 
Εξαρτήµατα για συστήµατα καταιονισµού 
ψεκασµού νερού - Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής 
νερού  

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 
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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 - 
Μέρος 2: Εξοπλισµός ελέγχου και ενδείξεων Πυρασφάλεια 

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

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

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.07 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

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

Πυρασφάλεια 

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

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

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 54.21 

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

Πυρασφάλεια 

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

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

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

15 ΕΛΟΤ EN 15650  Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα Πυρασφάλεια 
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15 ΕΛΟΤ EN 54-23  
Συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού - 
Μέρος 23: ∆ιατάξεις συναγερµού - Οπτικές 
διατάξεις συναγερµού 

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών Σιδηροδροµικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13250 

Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
σιδηροδρόµων 

Σιδηροδροµικά 

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

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14179-2 

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

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14321-2 

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

Υαλουργικά 

9 ΕΛΟΤ EN 14449 

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1036-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1051-2  

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

Υαλουργικά 

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12150-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 12337-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 13024-2  

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

Υαλουργικά 
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14 ΕΛΟΤ EN 14178-2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-1-
2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1748-2-
2  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 1863-2:  

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

Υαλουργικά 

14 ΕΛΟΤ EN 572-9  

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

Υαλουργικά 

5 ΕΛΟΤ EN 13253 

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

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ EN 13254 

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

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13255 

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

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13256 

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

Υδραυλικά έργα 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13257 

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

Υδραυλικά έργα 
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5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13265 

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10224  

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

Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 10312  

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

Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13491  

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση διαφράγµατος 
υγρών στην κατασκευή σηράγγων και 
υπόγειων έργων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13492  

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13493  

Γεωσυνθετικά διαφράγµατα - Απαιτούµενα 
χαρακτηριστικά για χρήση στην κατασκευή 
χώρων αποθήκευσης και διάθεσης στερεών 
αποβλήτων 

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 1433  

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14396  Σταθερές κλίµακες ανθρωποθυρίδων Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

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

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

Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 295-10  

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

Υδραυλικά έργα 

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

Υδραυλικά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 598  

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

Υδραυλικά έργα 

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

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Κουφώµατα 

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

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

Κουφώµατα 

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

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

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

16 ETAG 006 
Συστήυατα µηχανικά στερεωµένων 
εύκαυπτων µεµβρανών στενάνωσης 
δωµάτων 

Κτιριακά έργα 

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

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

16 ETAG 009 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 
Εξαρτήµατα προέντασης και 
συµπαροµαρτούντα υλικά για 
προεντεταµένες κατασκευές 

Οδοποιία 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα Ξύλινες 
κατασκευές 

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

16 ETAG 016-2 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 

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

Κτιριακά έργα 
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16 ETAG 016-4  

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

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

16 ETAG 018-4  

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

Πυρασφάλεια 

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

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-3 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 

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

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

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

ΗΛΜ 

16 ETAG 022  

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-1 

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

Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆
. 

ΦΕΚ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικ

ός τοµέας 

16 ETAG 022-2 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

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

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 031-2  

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

Κτιριακά έργα 

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

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

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

Πυρασφάλεια 

16 ETAG018-3  

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

Πυρασφάλεια 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

 

Άρθρο Α-1 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 3.10.03.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6083.1 
 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες  
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή 
στρώσεων από σκυρόδεµα, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα 
υπό κυκλοφορία. 
Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται µε 
οποιοδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε 
υπόγεια νερά, µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση. Η κοπή των ασφαλτικών 
στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε 
αρµοκόφτη. 
 Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης 
αυτών. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέµατος, η αναπέταση ανάλογα µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00  m 
ανά 20,0 m ορύγµατος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του 
τιµολογίου σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.)  και 
για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως  του 
πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που  καθορίζονται 
από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα και Εβδοµήντα λεπτά   

           (Αριθµητικώς): 4,70 
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Άρθρο Α-2 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες σε κατοικηµένη 

περιοχή Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 3.10.05.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6085.1 
 
Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε 
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία. Για ένα κυβικό 
µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται µε οποιοδήποτε τρόπο 
(µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά, µε 
στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των 
υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. Η χρήση 
αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέµατος, η αναπέταση ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι 
ισχύουσες προδιαγραφές. Τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 
που καλύπτουν µεµονωµένες ζώνες µήκους (κατά τον άξονα του ορύγµατος) µεγαλύτερες 
των 2,00 m ή δεν υπερβαίνουν το 10% της συνολικής επιφανείας των παρειών του 
ορύγµατος θεωρούνται σποραδικές και περιλαµβάνονται ανηγµένες στις επιµέρους τιµές του 
παρόντος Αρθρου. Αντιστηρίξεις σε µεγαλύτερη κλίµακα, προβλεπόµενες από την µελέτη, ή 
εφαρµοζόµενες κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση την 
πραγµατική συνολική αντιστηριζόµενη επιφάνεια των παρειών του ορύγµατος και 
εφαρµόζονται τα  οικεία Αρθρα του παρόντος Τιµολογίου. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται 
από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην συνέχεια: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ύο και Εβδοµήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 2,70 
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Άρθρο Α-3 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή Με 

πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 3.11.05.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6086.1 
 
Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,   
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς τσιµεντωµένων 
κροκαλοπαγών σχηµατισµών,  σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού 
άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και 
περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για 
την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές.Η 
χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής, όσο και και 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.Στην τιµή περιλαµβάνονται η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  
του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για 
τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής 
καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) εντός του ορύγµατος. Κατά δε τα 
λοιπά έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. Τυχόν απαιτούµενες σποραδικές 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος για την αποφυγή κατάπτωσης χαλαρών 
βραχωδών υλικών, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες  στις επιµέρους τιµές του παρόντος 
Αρθρου. Αντιστηρίξεις σε µεγαλύτερη κλίµακα, προβλεπόµενες από την µελέτη, ή 
εφαρµοζόµενες κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση την 
πραγµατική συνολική αντιστηριζόµενη επιφάνεια των παρειών του ορύγµατος και 
εφαρµόζονται τα  οικεία Αρθρα του παρόντος Τιµολογίου. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται 
από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην συνέχεια. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ώδεκα και εξήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 12,60 
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Άρθρο Α-4 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή µε 

πλάτος  πυθµένα  έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 3.11.01.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6082.1 
 
Για ένα κυβικό µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,   
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς τσιµεντωµένων 
κροκαλοπαγών σχηµατισµών,  σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού 
άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και 
περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για 
την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές.Η 
χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής, όσο και και 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών.Στην τιµή περιλαµβάνονται η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  
του ορύγµατος στις απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για 
τη διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής 
καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε 
είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) εντός του ορύγµατος. Κατά δε τα 
λοιπά έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. Τυχόν απαιτούµενες σποραδικές 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος για την αποφυγή κατάπτωσης χαλαρών 
βραχωδών υλικών, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες  στις επιµέρους τιµές του παρόντος 
Αρθρου. Αντιστηρίξεις σε µεγαλύτερη κλίµακα, προβλεπόµενες από την µελέτη, ή 
εφαρµοζόµενες κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση την 
πραγµατική συνολική αντιστηριζόµενη επιφάνεια των παρειών του ορύγµατος και 
εφαρµόζονται τα  οικεία Αρθρα του παρόντος Τιµολογίου. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται 
από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην συνέχεια: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα τρία 

           (Αριθµητικώς): 33,00 
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Άρθρο Α-5 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες σε κατοικηµένη 

περιοχή µε πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 3.10.01.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6081.1 
 
Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων και των 
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεµα, σε 
κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία.Για ένα κυβικό 
µέτρο εκσκαφής ορυγµάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται µε οποιοδήποτε τρόπο 
(µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά, µε 
στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των 
υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. Η χρήση 
αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών.   
Στην τιµή περιλαµβάνονται η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέµατος, η αναπέταση ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής καθώς και τα 
τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 
πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι 
ισχύουσες προδιαγραφές.  
Τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος που καλύπτουν µεµονωµένες 
ζώνες µήκους (κατά τον άξονα του ορύγµατος) µεγαλύτερες των 2,00 m ή δεν υπερβαίνουν 
το 10% της συνολικής επιφανείας των παρειών του ορύγµατος θεωρούνται σποραδικές και 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στις επιµέρους τιµές του παρόντος Αρθρου. Αντιστηρίξεις σε 
µεγαλύτερη κλίµακα, προβλεπόµενες από την µελέτη, ή εφαρµοζόµενες κατόπιν εντολής της 
Υπηρεσίας, επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση την πραγµατική συνολική αντιστηριζόµενη 
επιφάνεια των παρειών του ορύγµατος και εφαρµόζονται τα  οικεία Αρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται 
από την µελέτη, το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην συνέχεια: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι και ογδόντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 6,80 
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Άρθρο Α-6 ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 5.07 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069 
 
Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο λατοµείου, 
εκτελούµενης εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης 
τεχνικής προδιαγραφής. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
α.      Η προµήθεια της άµµου λατοµείου  
β.   Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού στη θέση εκτέλεσης του έργου, µετά της 
σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 
γ.      Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα. 
δ.    Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 
σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως. 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 
την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών). 

Περιλαµβάνεται η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά. 

Μονάδα µέτρησης :    Κυβικά µέτρα 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκαέξι και εβδοµήντα λεπτά    

           (Αριθµητικώς): 16,70 

 
 
 
 
 
 
 Άρθρο Α-7 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συµπύκνωσης 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 5.03 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6066 
 
Απλή επίχωση κάθε είδους ορύγµατος µε προϊόντα εκσκαφής χωρίς ή µε υποτυπώδη 
συµπύκνωση (κοπάνισµα, διαβροχή κλπ), µε απλή έκκριψη που γίνεται µε µηχανικά µέσα µε 
ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συµπεριλαµβανοµένης της διάστρωσης για την 
εξοµάλυνση της τελικής επιφάνειας. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα δύο λεπτά    

           (Αριθµητικώς): 0,42 
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Άρθρο Α-8 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 

συµπύκνωσης 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 5.04 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6067 
 

Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων, σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώµατα (αν τούτο απαιτείται) σε 
στρώσεις µέχρι 25 cm, µεταφερόµενων από οποιαδήποτε απόσταση.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται η δαπάνη προµήθειας, οι απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, η 
σταλία των µεταφορικών µέσων, οι τυχόν απαιτούµενες προσωρινές εναποθέσεις, η έκκριψη, 
η διάστρωση, οι πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή η χρησιµοποίηση των δονητικών, αλλά 
όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων  µέσων ή άλλων ειδικών 
συµπυκνωτών, η επί τόπου αξία του νερού διαβροχής καθώς και η δαπάνη των 
απαιτούµενων δοκιµών για την εξακρίβωση του βαθµού συµπύκνωσης. 

Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος  από 95%  (τροποποιηµένη 
δοκιµασία PROCTOR). 

Περιλαµβάνεται η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε και εβδοµήντα λεπτά   

           (Αριθµητικώς): 5,70 

 
     
 
         
Άρθρο Α-9 Eπίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό 

λατοµείου της  Π.Τ.Π.  Ο-150. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 
cm 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 5.05.02 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6068 
 
Για ένα κυβικό µέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό 
αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο-150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm µε την έκριψη, διάστρωση, 
πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή την χρησιµοποίηση δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για 
την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, την επί τόπου αξία 
του νερού διαβροχής, µε τη δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1.000 m3 
συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της 
συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος 
από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία Proctor).  
Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του υλικού και η θαλάσσια και χερσαία µεταφορά. 
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έντεκα και ενενήντα  λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 11,90 
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Άρθρο Α-10 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 

αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 2.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6071 
 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων, 
µε την σταλία του αυτοκινήτου και τη µεταφορά. Για ένα κυβικό µέτρο φορτοεκφορτώσεως 
και µεταφορά προϊόντων εκσκαφής πάσης φύσεως πλην βραχωδών, καθώς και 
αµµοχαλίκων, µε επιµέτρηση βάσει όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος, 
περιλαµβανοµένης της σταλίας του αυτοκινήτου και της µεταφοράς. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτά και πενήντα εννέα λεπτά   

           (Αριθµητικώς): 7,59 

 
 
             
 
 
 
 
Άρθρο Α-11 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή 

άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 2.02 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6072 
 
Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος 
και σταλία αυτοκινήτου. Για ένα κυβικό µέτρο φορτοεκφορτώσεως βραχωδών προϊόντων 
εκσκαφής, ή προϊόντων καθαιρέσεως οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος, µε επιµέτρηση 
βάσει όγκου ορύγµατος, καθαιρεθείσας κατασκευής ή συµπυκνωµένου επιχώµατος, 
περιλαµβανοµένης της σταλίας του αυτοκινήτου και της µεταφοράς. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτά  και εξήντα πέντε λεπτά   

           (Αριθµητικώς): 7,65 
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Άρθρο Α-12 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά 

συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 6.01.01.03 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6108 
 
Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότηµα, ήτοι για τις 
δαπάνες µισθωµάτων, επισκευών, µεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήµατος 
(αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτηµάτων) αποζηµιώσεως προσωπικού, 
προµηθείας καυσίµων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών, αποζηµιώσεως για ηµεραργίες 
του συγκροτήµατος, διαµορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως 
σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού µακριά από τα έργα µέχρι τη θέση που θα 
αποχετευθούν, καθαρισµού των σωληνώσεων, µετακινήσεων του συγκροτήµατος, σταλίας 
του συγκροτήµατος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη 
λειτουργία του αντλητικού συγκροτήµατος. 
Τιµή για κάθε ώρα (h) πραγµατικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος 
που πραγµατοποιείται µετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε και εβδοµήντα λεπτά    

           (Αριθµητικώς): 5,70 

             
 
Άρθρο Α-13 Αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής 

ασφάλτου 

Κωδικός Άρθρου Ο∆Ν ∆-8.1.Μ-Χ-Α2.8Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ν 4521Β 
 
Για την αποκατάσταση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, 
που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ, σε µόνιµη εγκατάσταση µε 
αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατοµείου, µετά της 
µεταφοράς τους. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας της ασφάλτου, του τυχόν απαιτούµενου 
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών, σε 
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς τους 
(συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλτου) στη θέση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος, η 
δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς του έτοιµου 
ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου 
των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαµένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων 
υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης και συµπύκνωσής του καθώς και κάθε 
δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και 
κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α265, στην Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους 
δηµοπράτησης. Περιλαµβάνεται η δαπάνη κατασκευής ασφαλτικής προεπάλειψης ή 
συγκολλητικής επάλειψης.Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 και 8.4.1 
της Π.Τ.Π. Α 265.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 
πάχους 0,05 µ, µετά της µεταφοράς των υλικών στη θέση παραγωγής και του 
ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι και δεκαέξι λεπτά    

           (Αριθµητικώς): 6,16 
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Άρθρο Α-14 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 7.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6100 
 
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή 
παρεµφερούς τύπου µεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάµµατος, ύστερα από 
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε τα απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης των υλικών για 
επαναχρησιµοποίηση.Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της αναγραφόµενης 
ποσότητας αντιστήριξης, θα σηµειώνεται απαραιτήτως ο χαρακτηρισµός εδάφους που έχει 
καθοριστεί για το επιµετρούµενο σκάµµα, προκειµένου να πιστοποιηθεί η αναφερόµενη 
εργασία.    
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές  του 
σκάµµατος. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ύο και δέκα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 2,10 

 
 
Άρθρο Α-15 Προµήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 7.02 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6102 
 
Για την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων                 
αναγνωρισµένου τύπου για την κατασκευή κιβωτίων ή φραγµάτων, δηλαδή για την                 
προµήθεια των πασσαλοσανίδων, τύπου καθοριζόµενου από την εγκεκριµένη Μελέτη, την 
φορτοεκφόρτωση, τις σταλίες φορτοεκφόρτωσης και την µεταφορά τους στον τόπο των 
έργων. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν οι πασσαλοσανίδες παραµένουν µονίµως στο 
Έργο. Αλλως εφαρµόζεται το άρθρο 7.03 του Τιµολογίου: "Χρήση χαλυβδίνων                 
πασσαλοσανίδων" 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων ως άνω. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και πέντε λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 1,05 

          
 
Άρθρο Α-16 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 7.03 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6103 
 
Για τη χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης                 
αποµείωσης λόγω φθορών, της φορτοεκφόρτωσης, των σταλιών φορτοεκφόρτωσης, της                 
µεταφοράς τους στον τόπο των έργων και της αποµάκρυνσης αυτών µετά την περαίωση                 
των εργασιών. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χρησιµοποιουµένων πασσαλοσανίδων. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι έξι λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 0,26 
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Άρθρο Α-17 Εµπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 7.04 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6104 
 
Για την έµπηξη ενός τετραγωνικού µέτρου χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων,                 
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης προσέγγισης των πασσαλοσανίδων, της έµπηξης, της 
στεγανοποίησης, των αναγκαίων ικριωµάτων και των λοπών βοηθητικών κατασκευών καθώς 
και της ενδεχοµένης κατασκευής βοηθητικών διαβαθρών κ.λ.π. Επίσης συµπεριλαµβάνονται 
και οι δαπάνες προσκόµισης, λειτουργίας, µετακινήσεων και αποκόµισης του 
πασσαλόπηκτου, οι εργασίες προσωρινής αντιστήριξης των πασσάλων κατά την έµπηξή 
τους (απασχόληση προσωπικού και χρήση-φθορά-αποµείωση υλικών) καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη περαίωση της εργασίας. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πασσαλοσανίδων εντός του εδάφους,                 
επιµετρούµενης µε προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆έκα πέντε και ογδόντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 15,80 

 
 
 
 
 
                  
Άρθρο Α-18 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 7.05 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6105 
 
Για την εξόλκυση ενός τετραγωνικού µέτρου χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων,                
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης διάλυσης των ικριωµάτων και των πάσης φύσεως                 
βοηθητικών κατασκευών, χρησιµοποίησης των κάθε είδους απαιτουµένων µηχανικών                 
µέσων, ικριωµάτων, βοηθητικών κατασκευών, εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π. για  την 
εκτέλεση των εργασιών καθώς και της δαπάνης αποµάκρυνσης των πασσαλοσανίδων. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας τοποθετηµένων πασσαλοσανίδων που                 
εξολκούνται (της αποδεκτής από την Υπηρεσία επιφανείας που έχει εµπηχθεί). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτά και σαράντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 7,40 
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Άρθρο Α-19 Πλήρωση ορυγµάτων µε λίθους λατοµείου βάρους 0,50-20 κg 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 8.04.02 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6157 
 
Προµήθεια υλικού λιθορριπών πληρώσεως ορυγµάτων, µεταφορά του επί τόπου του έργου 
και τοποθέτησή του στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις µε ή χωρίς υποβοήθηση 
µηχανικών µέσων.Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώµατα, η δε διαβάθµισή του θα 
είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3), βάσει 
διατοµών. Επισηµαίνεται ότι δεν επιµετρώνται προς πληρωµή πάχη λιθορριπών µεγαλύτερα 
των προβλεποµένων στην µελέτη. 

Περιλαµβάνεται η θαλάσσια και χερσαία µεταφορά. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά και δέκα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 17,10 

 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο Α-20 Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς 

την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός 
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 20.04.02 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2125 
 

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας 
βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής 
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε 
υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την 
αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. 

Μονάδα µέτρησης : κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ 
και µετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι πέντε και τριάντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 25,30 
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Άρθρο Α-21 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 20.10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 
 

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 
m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και συµπύκνωση. Στην 
περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η µεταφορά τους επί 
τόπου του έργου αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. 

Μονάδα µέτρησης : κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε και είκοσι λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 5,20 

 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο Α-22 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 20.40 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177 
 

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων µε ζεµπίλι, 
τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης οριζόντιας 
απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή 
προσαύξησης 2,0. 

Μονάδα µέτρησης : τόνος και δεκάµετρο (ton x 10 m) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα και εξήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 4,60 
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Άρθρο Α-23 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 

σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 32.02.04 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες 
των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος 
και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση οποιωνδήποτε µέσων 
εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό, 

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

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

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

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος. 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς 
του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

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

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν δέκα 

           (Αριθµητικώς): 110,00 
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Άρθρο Α-24 Σκυροδέµατα µικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C16/20 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 32.05.04 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
 

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος 
ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού 
επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
δάπεδο εργασίας.  

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν είκοσι ένα 

           (Αριθµητικώς): 121,00 

 
 
 
 
 
 Άρθρο Α-25 Κατασκευή λιθόστρωτου µε αργούς λίθους λατοµείου και σκυρόδεµα 

κατηγορίας C20/25 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 34.02.02.10.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3401.1 
 

Κατασκευή λιθόστρωτου µε αργούς λίθους λατοµείου και σκυρόδεµα, αποτελούµενο από 
αργούς λίθους λατοµείου ή κατεδαφίσεων µε διαµορφωµένη (επιπεδωµένη) την µια πλευρά, 
και σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, σε oοποιαδήποτε θέση του έργου και στο δάπεδο 
εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η επεξεργασία 
των λίθων ώστε να γίνουν επίπεδοι στην µια πλευρά τους, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε 
αναµικτήρα σκυροδέµατος) ή η προµήθεια και µεταφορά έτοιµου σκυροδέµατος, η 
διάστρωση στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση, η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης ώστε η τελική επιφάνεια να είναι επίπεδη και ο καθαρισµός των λίθων από τα 
υπολείµµατα του σκυροδέµατος. Επίσης περιλαµβάνεται και η διαµόρφωση των 
απαιτούµενων αρµών εργασίας. 

Μονάδα µέτρησης : κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εβδοµήντα πέντε 

           (Αριθµητικώς): 75,00 
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Άρθρο Α-26 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 38.01 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3801 
 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, 
σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των στοιχείων των 
ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του 
ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα 
επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και 
υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των 
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν 
για την διαµόρφωσή του. 

Μονάδα µέτρησης : τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έντεκα και εξήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 11,60 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο Α-27 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 38.02 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3811 
 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού 
µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία 
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 

Μονάδα µέτρησης : τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆έκα πέντε 

           (Αριθµητικώς): 15,00 

 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ΤΜ.doc                                     - 65 -                                         N5600a/5157/B06 

 
Άρθρο Α-28 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 38.13 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3841 
 

Ξυλότυποι επιπέδων ή καµπύλων ή κεκλιµένων τοίχων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, 
µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM για πέντε χρήσεις, για επίτευξη επιµεληµένης 
επιφάνειας σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής µελέτης, επάλειψης 
των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό, και ειδικής τοποθέτησης πλαστικών 
παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου, και της υδατοστεγανούς σφράγισης των 
αρµών του ξυλότυπου. 

Μονάδα µέτρησης : τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκαεπτά 

           (Αριθµητικώς): 17,00 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο Α-29 ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 38.18 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816 
 

∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεµα, 
µε χρήση ξύλινης ή πλαστικής διατοµής συνολικών διαστάσεων έως 75x75 mm 
στερεουµένης στους ξυλοτύπους όλα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και το 
προβλεπόµενο επιφανειακό τελείωµα του στοιχείου, περιλαµβανοµένης της σηµειακής 
επιδιόρθωσης βλαβών που είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν κατά την αποσύνθεση του 
ξυλοτύπου. 

Μονάδα µέτρησης : τρέχον µέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ύο 

           (Αριθµητικώς): 2,00 
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Άρθρο Α-30 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας 

B500C (S500s) 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 38. 20.02 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 
/ 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, 
έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα 

           (Αριθµητικώς): 1,00 

 
 
 
 
Άρθρο Α-31 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Γαλβανισµένα δοµικά πλέγµατα 

S500s  

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 38.20.03.01.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος µε γαλβανισµένα πλάγµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2/1423-3 :2006 , κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε 
τµηµάτων έργου. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία και τριάντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 3,30 

 
 
 
Άρθρο Α-32 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου.  

Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιας ορατής όψεως 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 42.11.02 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212 
 

Αργολιθοδοµές µιας ορατής όψεως µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 
0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι 
+4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 

Μονάδα µέτρησης : κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εβδοµήντα τέσσερα και ογδόντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 74,80 
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Άρθρο Α-33 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου.  
Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 42.11.03 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4213 
 

Αργολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου, 
πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθµη µέχρι +4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας. 

Μονάδα µέτρησης : κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα έξι και τριάντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 86,30 

 
 
 
Άρθρο Α-34 Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 42.26 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4226 
 

Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών (γωνιών, παραστάδων, λαµπάδων κ.λπ.) µε 
χρήση και κατεργασία ευµεγέθων λίθων.  

Μονάδα µέτρησης : τρέχον µέτρο (µµ)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκαεπτά και τριάντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 17,30 

 
 
 
Άρθρο Α-35 Μόρφωση επιφανειών κερκίδων και σενάζ επιστέγασης τοίχων µε επίπαση 

τσιµέντου 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 73.91.01.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1 
 

Επεξεργασία της τελικής οριζόντιας επιφάνειας σκυροδέµατος µε επίπαση τσιµέντου, µε 
χειροκίνητα ή µηχανικά µέσα ώστε να επιτευχθεί λεία και επίπεδη επιφάνεια και όπου 
απαιτείται στρογγύλευση των γωνιών µε ειδικό εξάρτηµα. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του 
τσιµέντου, η εργασία και τα απαιτούµενα εργαλεία.  

Μονάδα µέτρησης : τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έντεκα 

           (Αριθµητικώς): 11,00 
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Άρθρο Α-36 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 79.08 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7903 
 

Επίστρωση µε ανόργανα στεγανωτικά υλικά µε βάση το τσιµέντο (τσιµεντοειδή), εκτελουµένη 
επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του στεγανωτικού 
υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας εφαρµογής και η εφαρµογή του 
υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Μονάδα µέτρησης : χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτά 

           (Αριθµητικώς): 7,00 

 
 
Άρθρο Α-37 Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 79.21 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7921 
 

Στεγανωτικό υλικό µάζης τύπου εγχώριας παραγωγής εν υγρά καταστάσει ή κόνις πληρούν 
τας απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών, ήτοι στεγανωτικόν και εργασία 
διαλύσεως, µετρήσεως αναλογίας και εκχύσεως εντός της µάζης των σκυροδεµάτων ή 
τσιµεντοκονιαµάτων και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Μονάδα µέτρησης : χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της διαλύσεως ή αναµίξεως. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και είκοσι λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 1,20 
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Άρθρο Α-38 Προσθήκη οξειδίου του σιδήρου (τσιµεντόχρωµα) στο σκυρόδεµα 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 79.21.01.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7921 
 

Προσθήκη στο σκυρόδεµα οξειδίου του σιδήρου (τσιµεντόχρωµα), που πληροί τις απαιτήσεις 
των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών, σε οποιαδήποτε απόχρωση. Περιλαµβάνεται 
η προµήθεια του υλικού επί τόπου του έργου, η εργασία διαλύσεως, µετρήσεως αναλογίας 
και εκχύσεως εντός της µάζης των σκυροδεµάτων ή συνδετικών κονιών και εν γένει υλικά και 
εργασία εφαρµογής του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Μονάδα µέτρησης : χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της διαλύσεως ή αναµίξεως. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία και ογδόντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 3,80 

 
 
Άρθρο Α-39 Συµπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές µε φυτική γη 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ Α6 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620 
 

Προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για 
την συµπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές µε χρήση καταλλήλου µηχανικού 
εξοπλισµού. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου προσωπικού, µηχανηµάτων και 
εργαλείων. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ύο και ογδόντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 2,80 

 
 
Άρθρο Α-40 Προµήθεια φυτικής γης 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ ∆8 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620 

 

Για την προµήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης.Η φυτική γη θα είναι γόνιµη, 
επιφανειακής προέλευσης (από βάθος µέχρι 60 cm), εύθρυπτη και κατά το δυνατόν 
απαλλαγµένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 
cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι  

           (Αριθµητικώς): 6,00 
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Άρθρο Α-41 ∆ένδρα κατηγορίας ∆5 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ ∆1.5 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται 
για την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα οκτώ και Εβδοµήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 48,70 

 
 
 
 
 
Άρθρο Α-42 Θάµνοι κατηγορίας Θ3 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ ∆2.3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

 

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται 
για την παράδοση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξι και Σαράντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 6,40 
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Άρθρο Α-43 Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π1 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ ∆6.1 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5220 

 

Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται 
για την παράδοση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο 
φύτευσης. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα πέντε λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 0,85 

 
 
Άρθρο Α-44 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30m 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ Ε1.1 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5130 

 

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και 
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξήντα πέντε λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 0,65 

 
 
Άρθρο Α-45 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50m 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ Ε1.2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5120 

 

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και 
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για 
την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και εξήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 1,60 
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Άρθρο Α-46 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ Ε9.1 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5220 

 

Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατοµής, 
φύτευση µε τη σωστή τοποθέτηση του φυτού µέσα στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, 
γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο, 
λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη διάνοιξη των λάκκων και τη 
φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 0,40 

 

Άρθρο Α-47 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου µέχρι 1,50 lt 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ Ε9.3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση 
του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του 
εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα 
προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 0,80 

 
 
Άρθρο Α-48 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23- 40lt 

Κωδικός Άρθρου ΠΡΝ Ε9.7 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210 

 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση 
του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του 
εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης 
άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα 
προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κ.λπ. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα και πενήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 4,50 
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Άρθρο Α-49 Αναβιβασµός λαιµού και καπακιού υφιστάµενων φρεατίων 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 49.01.01.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

 

Αναβιβασµός λαιµού και καπακιού υφιστάµενων φρεατίων µέχρι του ύψους που απαιτείται 
από τα υψόµετρα διαµόρφωσης του πρανούς, µε την εκσκαφή γύρω από το λαιµό, την 
αφαίρεση - καθαρισµό - επανατοποθέτηση καλύµµατος και βάσεως την συµπλήρωση 
σκυροδέµατος λαιµού (κατηγορίας C16/20 όπως περιγράφεται στο άρθρο 75), την 
επεξεργασία - τοποθέτηση - διευθέτηση οπλισµού και ξυλοτύπων, την εσωτερική και 
εξωτερική επίχριση και στεγανοποίηση µαζί µε την αξία των υλικών που θα απαιτηθούν και 
την επίχωση του δηµιουργηθέντος σκάµµατος γύρω από τον λαιµό του φρεατίου. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
µεταφορές, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο 
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια είκοσι 

           (Αριθµητικώς): 320,00 
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ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΡΜΟΙ, 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 

Άρθρο Β-1 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέµατος Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 

 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.10.02 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6325 
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών 
συµβατικών τευχών του Eργου µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α.      Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση.Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος 
συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την 
επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία 
περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.Η 
απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 
β.      Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και  επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται 
ιδιαιτέρως. 
γ.      Η  δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος. 
δ.      Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε.      ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).  
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα.Επιµέτρηση ανά 
κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξήντα έξι 

           (Αριθµητικώς): 66,00 
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Άρθρο Β-2 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.10.05 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6329 
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών 
συµβατικών τευχών του Eργου µε την διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α.      Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση.Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την 
επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία 
περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.Η 
απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 
β.      Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και  επιβραδυντικών πήξεως) 
που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται 
ιδιαιτέρως. 
γ.      Η  δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος. 
δ.      Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  
ε.      ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών   
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα. Επιµέτρηση ανά 
κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη διαστάσεις. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα οκτώ 

           (Αριθµητικώς): 88,00 
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Άρθρο Β-3 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6301 
 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών αγωγών ορθογωνικής 
διατοµής σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, καθώς και καλούπια οποιωνδήποτε γενικά έργων 
όπως βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από 
το δάπεδο εργασίας. 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ 
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να 
παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε 
παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού.Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν 
για την διαµόρφωσή του. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι και τριάντα λεπτά                                                  

           (Αριθµητικώς): 6,30 

 
             
 Άρθρο Β-4 Πρόσθετη τιµή για την διαµόρφωση επιµεληµένων τελειωµάτων επιφανειών 

σκυροδέµατος 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.06 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6304 
 

Πρόσθετη τιµή για την διαµόρφωση επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος σε επαφή µε 
ξυλότυπο, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται η εργασία στην µελέτη και τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη του έργου.Στην παρούσα τιµή µονάδος, η οποία εφαρµόζεται παράλληλα µε τις λοιπές 
τιµές καλουπιών του Τιµολογίου, περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες των εργασιών 
και χρησιµοποιουµένων υλικών που απαιτούνται για την επίτευξη της προδιαγραφόµενης 
υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος. 

Τιµή (πρόσθετη) ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) έτοιµου επιφανειακού τελειώµατος 
σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι και τριάντα λεπτά                                                       

           (Αριθµητικώς): 6,30 
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Άρθρο Β-5 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων B500C κατά 

ΕΛΟΤ 1421-3 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.26 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6311 
 

Για ένα χιλιόγραµµο χάλυβα οπλισµού σκυροδεµάτων B500C κατά ΕΛΟΤ 1451-3, δηλαδή 
για την προµήθεια, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά του οπλισµού επί τόπου των έργων, την 
κοπή, κατεργασία, διαµόρφωση των ράβδων στις απαιτούµενες µορφές και διαστάσεις, την 
τοποθέτηση στο έργο, την φθορά, αποµείωση και τα σύρµατα πρόσδεσης, την ανηγµένη ανά 
χιλιόγραµµο οπλισµού δαπάνη για υποθέµατα (αναβολείς) και τυχόν αρµοκλείδες, όπως και 
για κάθε άλλη δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στον 
ΚΤΧ – 2008.   

Επιµέτρηση µε βάση αναλυτικούς πίνακες οπλισµού που θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο 
και θα ελέγχονται από την Υπηρεσία.  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου οπλισµού σκυροδεµάτων. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενενήντα πέντε λεπτά   

           (Αριθµητικώς): 0,95 

             
 
 
 
 
 
Άρθρο Β-6 Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 
 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 38.45 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγµάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισµού 
στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και 
την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή ισοδυνάµου, 
σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και πενήντα λεπτά     

           (Αριθµητικώς): 1,50 
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Άρθρο Β-7 Σιδηρούν δοµικό πλέγµα ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων 
 

Κωδικός Άρθρου Ο∆Ν Β-30.3 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 7018 
 

Για την προµήθεια σιδηρού οπλισµού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων 
(σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισµού, φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών κλπ), 
την κοπή, την κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση 
των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε παρουσία ή χωρίς 
παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων από την 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε  την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, 
διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς. 

Στις τιµές περιλαµβάνονται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού, ανηγµένα η 
δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε 
όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλύτερου πάχους 
ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την 
περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη προµήθειας του σύρµατος πρόσδεσης, η δαπάνη 
προµήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρµοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριµένων 
ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε 
ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούµενων ικριωµάτων και οποιωνδήποτε 
ανυψωτικών µέσων. Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τις ενώσεις µε ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει 
το DIN 4099 σε συσχετισµό µε το DIN 1045. Επίσης στις τιµές περιλαµβάνονται τα αναγκαία 
υποστηρίγµατα (καβίλιες), ειδικά τεµάχια ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η 
οποιαδήποτε αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία µέχρι την 
τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη εργασία καθώς και η δαπάνη 
αποστολής και δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια, όπως ορίζεται 
στους παραπάνω κανονισµούς και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής µελέτης ή, 
αν δεν υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να 
υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [(οι 
πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη επικάλυψης (που θα είναι 
τα ελάχιστα απαιτούµενα), τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους 
πίνακες βαρών των Γερµανικών Κανονισµών -, τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και 
ολικά βάρη των προβλεποµένων οπλισµών κλπ]). Η τοποθέτηση των οπλισµών στο έργο θα 
ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη διάστρωσης 
του σκυροδέµατος. Μετά την παραλαβή των οπλισµών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον 
ανάδοχο και την Υπηρεσία.  

Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, 
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και δεκαέξι λεπτά     

           (Αριθµητικώς): 1,16 
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Άρθρο Β-8 Προµήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεµα Στεγανοποιητικά 
µάζας σκυροδέµατος 

 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.23.04 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6320.1 
 

Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσθέτων στο σκυρόδεµα καθορίζονται από την µελέτη του 
έργου, οι δε αναλογίες ανάµιξής τους στο σκυρόδεµα αποτελούν αντικείµενο της µελέτης 
συνθέσεως των σκυροδεµάτων τού έργου.   

∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσθέτων: 

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος 

- επιταχυντές σκλήρυνσης 

- ρευστοποιητές 

- πρόσθετα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο 

- στεγανοποιητικά µάζης  

- αερακτικά 

- ίνες πολυπροπυλενίου 

- χαλύβδινες ίνες 

Από τα πρόσθετα αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουµένου εργασίµου ή 
κάθισης του σκυροδέµατος (επιβραδυντές, ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγµένα στην 
δαπάνη του ετοίµου σκυροδέµατος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιµετρώνται 
ιδιαιτέρως προς πληρωµή. Τα υπόλοιπα επιµετρώνται ανά χιλιόγραµµο, µε βάση τις 
εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα λεπτά    

           (Αριθµητικώς): 0,40 
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Άρθρο Β-9 Προµήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεµα Επιταχυντές 

σκλήρυνσης σκυροδέµατος 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.23.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6320.5 
 

Οι απαιτήσεις ενσωµάτωσης προσθέτων στο σκυρόδεµα καθορίζονται από την µελέτη του 
έργου, οι δε αναλογίες ανάµιξής τους στο σκυρόδεµα αποτελούν αντικείµενο της µελέτης 
συνθέσεως των σκυροδεµάτων τού έργου.   

∆ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσθέτων: 

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέµατος 

- επιταχυντές σκλήρυνσης 

- ρευστοποιητές 

- πρόσθετα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο 

- στεγανοποιητικά µάζης  

- αερακτικά 

- ίνες πολυπροπυλενίου 

- χαλύβδινες ίνες 

Από τα πρόσθετα αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουµένου εργασίµου ή 
κάθισης του σκυροδέµατος (επιβραδυντές, ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγµένα στην 
δαπάνη του ετοίµου σκυροδέµατος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιµετρώνται 
ιδιαιτέρως προς πληρωµή.  

Τα υπόλοιπα επιµετρώνται ανά χιλιόγραµµο, µε βάση τις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως 
και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενενήντα πέντε λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 0,95 
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Άρθρο Β-10 Φρεάτιο  αγωγών  ακαθάρτων τύπου Α0, βάθους πυθµένα από 1,01µ µέχρι 

1,50µ. 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.50.2.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6327 
 

Για  την  πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου αγωγών υπονόµων ακαθάρτων,  µε  βάθος  
πυθµένα  αγωγού από 1,01µ µέχρι 1,50µ σύµφωνα µε τα σχέδια και τη συγγραφή 
υποχρεώσεων, δηλαδή για την   κατασκευή  ξυλοτύπου,  την  προµήθεια  και  τοποθέτηση 
σιδηρού οπλισµού, την προµήθεια και χύτευση του σκυροδέµατος (ποιότητας  C16/20)  για  
τα  τοιχεία,  δάπεδο και πλάκα του φρεατίου,  για  την  προµήθεια  σκυροδέµατος  C10/12  
για τη διαµόρφωση  µε  αυτό  του  πυθµένα  του φρεατίου ως ανοικτού αγωγού  σύµφωνα  
µε  τα  σχέδια, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή εργασία  απαραίτητη  για την πλήρη κατασκευή 
του φρεατίου. Το κάλυµµα του φρεατίου αµοίβεται ξεχωριστά. 

(1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια πενήντα και πέντε λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 350,05 

           
 
 
 
 
 
 Άρθρο Β-11 Φρεάτιο δικτύων υδρεύσεως τύπου ΙΙ 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.70.2.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6326 

 

Για  τη πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου δικτύων υδρεύσεως  τύπου ΙΙ, σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τη συγγραφή υποχρεώσεων, δηλαδή   για  την  απαραίτητη  εκσκαφή,  για  την  
κατασκευή ξυλοτύπου  ή  σιδηροτύπου,  ,  την προµήθεια και χύτευση του σκυροδέµατος 
(ποιότητος C12/15) για τα τοιχεία και το δάπεδο του φρεατίου, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή 
εργασία απαραίτητη για  την  πλήρη  κατασκευή  του  φρεατίου  .   

To κάλυµµα του φρεατίου αµοίβεται ιδιαιτέρως.                             

(1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια οκτώ και Πενήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 1008,50 
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Άρθρο Β-12 Φρεάτιο δικτύων υδρεύσεως τύπου ΙΙΙ 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.70.3.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6326 
 

Για  τη πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου δικτύων αγωγών πιέσεως τύπου ΙΙΙ, σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τη συγγραφή υποχρεώσεων, δηλαδή για την απαραίτητη  εκσκαφή,  για  την  
κατασκευή ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου, την προµήθεια και χύτευση του σκυροδέµατος 
(ποιότητος C12/15) για τα τοιχεία και το δάπεδο του φρεατίου, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή 
εργασία απαραίτητη για την πλήρη κατασκευή του φρεατίου. To κάλυµµα του φρεατίου 
αµοίβεται ιδιαιτέρως. 

(1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτακόσια πενήντα οκτώ και ενενήντα εννέα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 758,99 

          
 
 
 
    
 Άρθρο Β-13 Φρεάτιο δικτύων υδρεύσεως τύπου V 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.70.5.Ν-Α1 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6326 
 

Για  τη πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου δικτύων αγωγών πιέσεως τύπου V, σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τη συγγραφή υποχρεώσεων, δηλαδή για  την  απαραίτητη  εκσκαφή,  για  την  
κατασκευή ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου, την προµήθεια και χύτευση του σκυροδέµατος 
(ποιότητος C12/15) για τα τοιχεία και το δάπεδο του φρεατίου, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή 
εργασία απαραίτητη για  την πλήρη κατασκευή του φρεατίου. To κάλυµµα του φρεατίου 
αµοίβεται ιδιαιτέρως. 

(1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τετρακόσια είκοσι πέντε και Ογδόντα πέντε λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 425,85 
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Άρθρο Β-14 Φρεάτιο φορτίσεως υποθαλάσσιου αγωγού 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.70.ΦΟΡΤ.Ν1 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6326 
 

Για τη πλήρη κατασκευή ενός πιεζοθραυστικού φρεατίου δικτύων υδρεύσεως, σύµφωνα µε 
τα σχέδια και τη συγγραφή υποχρεώσεων, δηλαδή   για  την  απαραίτητη  εκσκαφή,  για  την  
κατασκευή ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου, την προµήθεια και χύτευση του  σκυροδέµατος 
(ποιότητος C12/15) για τα τοιχεία και το δάπεδο του φρεατίου, καθώς και κάθε άλλο υλικό ή 
εργασία απαραίτητη  για  την  πλήρη  κατασκευή  του  φρεατίου.  To κάλυµµα του  φρεατίου 
αµοίβεται ιδιαιτέρως. 

 (1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτακόσια εβδοµήντα επτά και ∆εκαεπτά λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 777,17 

 
 
 
 
 
Άρθρο Β-15 Σώµα ακυρώσεως εκ σκυροδέµατος, καµπυλών αγωγών τύπου Α1 
 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 9.80.Α1.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6326 
 

Για την πλήρη κατασκευη ενός τεµαχίου σώµατος αγκυρώσεως καµπυλών αγωγών πιέσεως, 
σύµφωνα µε τα σχέδια, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν πρόσθετης εκσκαφής πέραν του 
πλάτους της τάφρου, αναπετάσεως των υλικών της εκσκαφής, µετά των απαιτούµενων 
ξυλοτύπων και σκυροδέµατος, καθώς και κάθε µικρϋλικό για την πλήρη κατασκευή του 
σώµατος αγκυρώσεως και της αποξήλωσης των ξυλοτύπων.  

(1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆έκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 13,85 
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Άρθρο Β-16 Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0.60 µ 
 

Κωδικός Άρθρου Ο∆Ν Β-26.1 

Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ν 2731 
 

Για την πλήρη κατασκευή έγχυτου πάσσαλου-φρεατοπασσάλου από οπλισµένο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25, σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την 
επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό. Η κατασκευή του φρεατοπασσάλου µπορεί 
να γίνει µε οποιοδήποτε σύστηµα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόµενη 
από την µελέτη ποιότητα σκυροδέµατος C20/25, η διάµετρος και η έδραση του πασσάλου 
καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισµού.  

Στις τιµές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς κάθε υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης-εκτός του σιδηρού οπλισµού-και κάθε 
εργασίας, που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, η δαπάνη προσκόµισης, 
εγκατάστασης, λειτουργίας και αποκόµισης ενός ή περισσοτέρων µηχανηµάτων για την 
κατασκευή των φρεατοπασσάλων (ανάλογα µε την πορεία των εργασιών για την 
εµπρόθεσµη περαίωση των έργων) και κάθε άλλου µηχανήµατος, που θα απαιτηθεί, η 
δαπάνη καθυστερήσεων και µεταφορών αυτών από θέση σε θέση και από βάθρο σε βάθρο 
µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, που θα καθορίσει τη σειρά κατασκευής των 
φρεατοπασσάλων, η δαπάνη προετοιµασίας των δαπέδων εργασίας, αντιµετώπισης των 
δυσχερειών και εµποδίων (επιφανειακά ή υπόγεια νερά, προβλήµατα προσπέλασης), 
αποκοµιδής-απόθεσης των προϊόντων ορυγµάτων, η δαπάνη χρήσης σωληνώσεων 
προστασίας της οπής, καταβιβασµού και ανάσυρσης ακόµα και εγκατάλειψης στο έδαφος 
λόγω αδυναµίας ανέλκυσής τους, η δαπάνη χρήσης τσιµέντου τύπου ΙV του Π.∆. 244/80 για 
την αντιµετώπιση βλαβερών υπόγειων υδάτων,  η δαπάνη τυχόν συµπλήρωσης της οπής 
του πασσάλου µε κοκκώδες υλικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. Ο 
ανάδοχος δε δικαιούται καµίας πρόσθετης αποζηµίωσης σε περίπτωση νέας εγκατάστασης 
και λειτουργίας µηχανηµάτων στη θέση κάποιου τεχνικού έργου, µε σκοπό την πύκνωση του 
αριθµού των πασσάλων, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. 

Στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα:  

1)    oι δαπάνες δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 20 
πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση 
πασσάλων των οποίων η αιχµή δεν εισχωρεί σε βράχο. Η δοκιµαστική φόρτιση θα γίνεται 
κατά DIN 4014. και σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω. 

2)    oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων  
(INTEGRITY TESTING) µε ακουστικές µεθόδους (SONIC). 

3)    oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
παραπάνω ελέγχων.  

Στις τιµές δεν περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 

 (α)     Ενσωµάτωσης σιδηροσωλήνων κατάλληλης διαµέτρου µέσα στο σώµα του πασσάλου 
και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, τσιµεντενέσεων, κ.λ.π. σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., που 
αφορούν τον ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα έδρασης του πασσάλου. Η µεθοδολογία θα 
προσδιορίζεται στην πρόταση του Αναδόχου και θα είναι κατά γενικό τρόπο σύµφωνη µε την 
Τ.Σ.Υ.      

 (β)     Λεπτοµερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ# όλο το ύψος του 
πασσάλου, που θα γίνει σε πασσάλους µεγάλων φορτίων π.χ. > 500 τόννων µε τη βοήθεια 
ακτίνων «γ» ή αναλόγων µη καταστροφικών µεθόδων (NON DESTRUCTIVE METHODS).   
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 (γ)     Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς 
πασσάλους, επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο, που θα 
µπορεί να γίνει είτε µετά από πρόταση του Αναδόχου και έγκριση από την Υπηρεσία, είτε και 
µετά από εντολή της Υπηρεσίας.     

 (δ)     Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς 
πασσάλους) µε οριζόντια φορτία, που θα µπορούν να γίνουν είτε µετά από πρόταση του 
Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, είτε και µετά από εντολή της Υπηρεσίας. 

Για την περίπτωση δοκιµαστικών φορτίσεων µε κατακόρυφα φορτία σε λειτουργικούς 
πασσάλους, η στάθµη φόρτισης θα είναι ίση προς το 150 % των φορτίων λειτουργίας και η 
διάρκεια της παραµονής κάθε φόρτισης θα δίνεται από την Υπηρεσία µε ειδικές οδηγίες.Για 
την περίπτωση δοκιµαστικών φορτίσεων µε κατακόρυφα φορτία σε µη λειτουργικούς 
πασσάλους, η στάθµη φόρτισης θα µπορεί να φθάσει µέχρι το διπλάσιο του φορτίου 
λειτουργίας και κατά τα λοιπά ισχύουν τα παραπάνω.Σε κάθε περίπτωση η διάταξη της 
επιβολής του φορτίου, η διάταξη και τα όργανα µετρήσεων θα προτείνονται από τον Ανάδοχο 
και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να 
αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των δοκιµαστικών φορτίσεων. 

Από τη δοκιµαστική φόρτιση λειτουργικών ή/και µη λειτουργικών πασσάλων θα προκύψουν 
ακριβή συµπεράσµατα για τη σχέση φορτίων-καθίζησης και τη φέρουσα ικανότητα. Τα 
συµπεράσµατα αυτά θα επιτρέψουν την επαλήθευση των παραδοχών της µελέτης, ή την 
κατάλληλη αναθεώρησή τους. Η εκτέλεση των δοκιµαστικών φορτίσεων στους τυχόν µη 
λειτουργικούς πασσάλους προηγείται της κατασκευής των λειτουργικών πασσάλων.       

Η επιµέτρηση θα γίνει σύµφωνα µε το πραγµατικό µήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού 
πασσάλου. Ο υπολογισµός του µήκους κάθε πασσάλου θα γίνεται από τη στάθµη του 
πυθµένα µέχρι την οριστική στάθµη της κεφαλής του πασσάλου, όπως οι στάθµες αυτές 
προβλέπονται στη µελέτη ή όπως οι στάθµες αυτές ήθελαν τροποποιηθεί κατά την 
κατασκευή µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. ∆ε θα επιµετρηθεί το τυχόν επί πλέον βάθος, 
που εκτελέστηκε κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα ούτε το αποκοπτόµενο τµήµα 
της κεφαλής του πασσάλου. 

Τιµή ανά µέτρο µήκους έγχυτου πασσάλου-φρεατοπασσάλου.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενενήντα έξι και ογδόντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 96,80 
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Άρθρο Β-17 Σκυρόδεµα οπλισµένο κατηγορίας C20/25 ακροβάθρων, θωρακίων, 

προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π. 

Κωδικός Άρθρου Ο∆Ν Β-29.4.7 

Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ν 2551 
 

Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή ακροβάθρων (θεµελίων 
και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους       

Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 
µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, 
αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε 
ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.  

Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται 
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης, τοποθέτησης, 
χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων 
ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και γενικότερα 
του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή 
προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, 
ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης των 
ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και η 
δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, 
κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε 
οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη 
επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών.  

Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, -
οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις 
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), -η 
δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους 
άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα 
ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για 
τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης 
περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, ώστε 
να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού 
τελειώµατος, που καθορίζεται από την εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης ή τις 
απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε. 

Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης  ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων 
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.. Ειδικότερα για την επίτευξη 
επιφανειακών τελειωµάτων υψηλότερης ποιότητας, σε επιφάνειες, που βρίσκονται σε επαφή 
µε τον ξυλότυπο (ΤΥΠΟΥ Γ για το έργο αυτό) θα καταβάλλεται ιδιαίτερη αµοιβή, σύµφωνα µε 
το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα παρακάτω επιµέρους 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. 

Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας  (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε 
κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως 
αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε 
περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 
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σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς 
αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιµέτρηση του όγκου 
σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  

Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για 
προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο 
της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, σύµφωνα µε 
την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών  (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση 
αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε 
το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα αναφερόµενα στην  Τ.Σ.Υ.  

Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια 
συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαµβάνεται 
στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν δεκαεπτά και πενήντα λεπτά   

           (Αριθµητικώς): 117,50 
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 Άρθρο Β-18 Σιδηρούς οπλισµός ST III (Β500C) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων 

Κωδικός Άρθρου Ο∆Ν Β-30.2 

Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ν 2612 
 

Για την προµήθεια σιδηρού οπλισµού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων 
(σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισµού, φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών κλπ), 
την κοπή, την κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση 
των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε παρουσία ή χωρίς 
παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων από την 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε  την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, 
διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς. 

Στις τιµές περιλαµβάνονται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού, ανηγµένα η 
δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε 
όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλύτερου πάχους 
ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την 
περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη προµήθειας του σύρµατος πρόσδεσης, η δαπάνη 
προµήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρµοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριµένων 
ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε 
ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούµενων ικριωµάτων και οποιωνδήποτε 
ανυψωτικών µέσων.  

Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τις ενώσεις µε ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε 
συσχετισµό µε το DIN 1045. Επίσης στις τιµές περιλαµβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγµατα 
(καβίλιες), ειδικά τεµάχια ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε αποµείωση 
και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία µέχρι την τοποθέτησή του και κάθε 
άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και δοκιµών 
δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα εργαστήρια, όπως ορίζεται στους παραπάνω 
κανονισµούς και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 

Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής µελέτης ή, 
αν δεν υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να 
υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [(οι 
πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη επικάλυψης (που θα είναι 
τα ελάχιστα απαιτούµενα), τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους 
πίνακες βαρών των Γερµανικών Κανονισµών -, τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και 
ολικά βάρη των προβλεποµένων οπλισµών κλπ]). Η τοποθέτηση των οπλισµών στο έργο θα 
ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη διάστρωσης 
του σκυροδέµατος. Μετά την παραλαβή των οπλισµών οι πίνακες θα υπογραφούν από τον 
ανάδοχο και την Υπηρεσία.  

Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, 
αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενα και δέκα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 1,10 
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 Άρθρο Β-19 Στεγάνωση αρµού µε ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου 

Κωδικός Άρθρου Ο∆Ν Β-44-Α2 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6373 
 

Για την πλήρη στεγάνωση αρµού, µε ταινία πλάτους 240 χλστ τύπου HYDROFOIL PVC 
WATERSTOP ή αναλόγου, σε οποιαδήποτε θέση, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, κάθε είδους 
κατασκευής από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου 
της ταινίας και όλων των απαιτουµένων υλικών, η δαπάνη των εργασιών κοπής, 
επεξεργασίας, τοποθέτησης και στερέωσης της ταινίας στον αρµό, που θα διαµορφωθεί, η 
δαπάνη των κάθε είδους φθορών και ειδικών επεµβάσεων στους τύπους και στα ικριώµατα 
σκυροδέτησης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του αρµού.  

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ταινία πλάτους ΒΝ διαφορετικού από το συµβατικό 
των 240 χλστ, εφόσον επιτρέπεται από τους όρους δηµοπράτησης, η πληρωµή θα γίνεται 
ύστερα από αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας πλάτους ΒΝ σε µήκος 
συµβατικής ταινίας πλάτους 240 χλστ, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του παρόντος 
τιµολογίου.  

Τιµή ανά µέτρο µήκους έτοιµης κατασκευής στεγάνωσης αρµών µε ταινία συµβατικού 
πλάτους 240 χλστ. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆έκα και δεκαοκτώ λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 10,18 

    
 
Άρθρο Β-20 Αντιθειϊκή προστασία επιφανειών σκυροδέµατος 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 10.50.1.Ν 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370 
 

Βαφή σε τρεις στρώσεις επιφανειών µη επιχρισµένου ("εµφανούς")σκυροδέµατος 
αντλιοστασίων, δια θιξοτροπικής προστατευτικής βαφής δύο συστατικών µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες ενδεικτικού τύπου DOMOGARD 163. Στην τιµή περιλαµβάνεται 

α) η αποµάκρυνση των λαδιών, σκόνης κ.λ.π. από την επιφάνεια του σκυροδέµατος, ώστε 
να υπάρξει υγιής επιφάνεια,  

β) η βαφή των τοίχων µε αραιωµένο µε νερό µίγµα15-20% κατ' άγκον γ) η βαφή των 
επιφανειών σε δύο στρώσεις µε αυτούσιο υλικό. 

Η συνολική ποσότητα του υλικού για την βαφή ενός m2 επιφανείας σκυροδέµατος θα είναι 
τουλάχιστον 0,50 Kg. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ώδεκα και Ογδόντα πέντε λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 12,85 
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Άρθρο Β-21 Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε πίεση 150 - 200 bar 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 10.18 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370 
 

Υδροβολή µε µηχάνηµα πίεσης 150 έως 200 bar σ# όλες τις επιφάνειες σκυροδέµατος στις 
οποίες έχει προοηγηθεί εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης, προκειµένου να γίνει στεγάνωση 
των µεν τοιχωµάτων και υποστυλωµάτων µε στεγανοποιητικό εύκαµπτο τσιµεντοειδές, της δε 
οροφής εφαρµογή κονιάµατος φινιρίσµατος σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή εργασιών. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά του µηχανήµατος επί τόπου του έργου,  και όλη η 
εργασία πλήρους καθαρισµού των επιφανειών σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
επίβλεψης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ύο και σαράντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 2,40 

 

 

 

 

Άρθρο Β-22 Εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 10. 20 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6320.3 
 

Εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου του έργου και η εφαρµογή 
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή εργασιών και τις προδιαγραφές του υλικού. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκατρία και εβδοµήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 13,70 
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Άρθρο Β-23 Στεγάνωση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε στεγανοποιητικό 
εύκαµπτο τσιµεντοειδές υλικό 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 10. 22 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370 
 

Στεγάνωση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε στεγανοποιητικό εύκαµπτο 
τσιµεντοειδές, σε δύο στρώσεις συνολικού πάχους 1,50 έως 2 mm, ήτοι υδροβολή των  
επιφανειών στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης και εφαρµογή µετά 
από µερικές ηµέρες του τσιµεντοειδούς, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι  

           (Αριθµητικώς): 20,00 

 
 
 
 
 
 
Άρθρο Β-24 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες. Μεµβράνη οπλισµένη µε 

πολυεστερικό πλέγµα και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 79.11.01 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 7912 
 

Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, µετά από επιµελή καθαρισµό της επιφάνειας                 
εφαρµογής και επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής.                 
Οι λωρίδες της µεµβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα                 
θερµοκολλούνται. Θερµοκόλληση θα εφαρµόζεται επίσης στα σηµεία που διατρυπάται η                 
υγροµόνωση (πχ δίοδοι σωληνώσεων) καθώς και στις ακµές, γωνίες, συναρµογές, και                  
απολήξεις. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου και                 
η εργασία πλήρους τοποθέτησης της µεµβράνης. 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκατρία και Τριάντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 13,30 
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Άρθρο Β-25 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 

cm Πάχους 1  (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 46.10.04 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4664.1 

 

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθµη ορόφου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου σε 
αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιµέντου (κατ’ ελάχιστο). 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείµατα κονιαµάτων και τούβλων. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα  

           (Αριθµητικώς): 30,00 

 

 

Άρθρο Β-26 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 71.21 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 
 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, 
σε τρεις διαστρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή  (λάσπωµα) και 
τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και 
σε  ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έντεκα                                                                       

           (Αριθµητικώς): 11,00 

 
 
 
Άρθρο Β-27 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 71.31 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131 
 

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε  ύψος µέχρι 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆έκα                                                      

           (Αριθµητικώς): 10,00 
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Άρθρο Β-28 Περιθώρια δώµατος (λούκια) 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 73.47 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347 
 

Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m µε τσιµεντοκονίαµα µέσου πάχους 
3,5 cm, αποτελούµενα από µιά διάστρωση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος 450 kg τσιµέντου 
και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος στα 
σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου. Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και 
συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 
έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα 
υλικά και µικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτά και Πενήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 7,50 

           

 

 

Άρθρο Β-29 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 62.24 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224 
 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς φεγγίτες, 
θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαµαρίνας µαύρης 
πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες 
και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια 
στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής 
διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας µε 
κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές από λευκό µέταλλο 
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε 

           (Αριθµητικώς): 5,00 
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Άρθρο Β-30 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικά χρώµατα 

Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 77.80.01 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικά χρώµατα σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούµενο σπατουλάρισµα. Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο 
στρώσεων πλαστικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτώ και Πενήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 8,50 
 
 
Άρθρο Β-31 Xρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικό ανάγλυφο χρώµα 

τύπου RELIEF 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 77.83 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788 
 

Xρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικό ανάγλυφο χρώµα τύπου RELIEF. 
Απόξεση της επιφανείας και καθαρισµός της µε σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού 
χρώµατος RΕLIEF αραιωµένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού) µε 
κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση µε πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση µε πινέλο ή 
σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής επιφανείας 
(σαγρέ). 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτώ  

           (Αριθµητικώς): 8,00 

             

          

Άρθρο Β-32 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 

Κωδικός Άρθρου ΟΙΚ 77.55 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 
 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών. Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και 
σµυριδόπανο, µία στρώση ελαιοχρώµατος µινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι                                                                         

           (Αριθµητικώς): 6,00 
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

 

Άρθρο Γ-1 Αγωγοί µε σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR41, DN 355mm 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 12.12.07 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.5 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC−U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1. 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και 
τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 

        Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 
ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

•  Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

• Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση 
των σωλήνων. 

• Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε 

µούφα) 
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τον πίνακα τιµών µονάδας που ακολουθεί 
στην παράγραφο ε. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι έξι και ογδόντα 

           (Αριθµητικώς): 26,80 
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Άρθρο Γ-2 Αγωγοί µε σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR41, DN 400mm 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 12.12.08 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.6 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC−U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1. 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και 
τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 

        Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 
ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 

 Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

•  Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 
πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης 
(και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 

• Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση 
των σωλήνων. 

• Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
µεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε 

µούφα) 
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τον πίνακα τιµών µονάδας που ακολουθεί 
στην παράγραφο ε. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα τρία 

           (Αριθµητικώς): 33,00 
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Άρθρο Γ-3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2:2011, ονοµ. διαµέτρου DN355mm/ονοµ. πίεσης PN 10atm 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 12.14.01.16 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6621.8 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 
την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη 
αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή 
SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 

• Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
αναλώσιµα. 

• Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και 
των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

• Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
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∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των 
σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξήντα οκτώ και τριάντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 68,30 
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Άρθρο Γ-4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE100 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2:2011, ονοµ. διαµέτρου DN355mm/ονοµ. πίεσης PN 16atm 

 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 12.14.01.56 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6622.3 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 
την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του τοιχώµατος) και τον τρόπο 
κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη 
αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται µε την 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή 
SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που καθορίζονται 
στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 

• Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα 
αναλώσιµα. 

• Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και 
των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

• Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
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∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 
περιλαµβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός των 
σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστηµένου, 
ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν δέκα 

           (Αριθµητικώς): 110,00 
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Άρθρο Γ-5 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
 

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια ενενήντα 

           (Αριθµητικώς): 290,00 

 

 

Άρθρο Γ-6 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 63 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
 

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια είκοσι 

           (Αριθµητικώς): 320,00 

 

 

 

 Άρθρο Γ-7 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού 
τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 13.10.01.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6657.1 
 

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου, αποτελούµενες 
από κορµό από ελατό χυτοσίδηρο GG26, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαµίδιο, 
µεµβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα 
κατά DIN 14021. 

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια σαράντα 

           (Αριθµητικώς): 340,00 
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Άρθρο Γ-8 Χαλύβδινες εξαρµώσεις Ονοµαστικής πίεσης PN 10 at Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 350 mm 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 13.15.01.11 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
 

Χαλύβδινες εξαρµώσεις πλήρεις µε τον ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και τα µπουλόνια, µε 
την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξακόσια  

           (Αριθµητικώς): 600,00 

     

 

Άρθρο Γ-9 Καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 11.01.02 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
 

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων  υδροσυλλογής  και κάθε χυτοσιδηρό 
αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της αξίας µεταφοράς 
επί τόπου των έργων.  Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θά φέρουν σήµανση ποιότητος 
CE της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ύο και είκοσι λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 2,20 
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Άρθρο Γ-10 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς 
µηχανουργική επεξεργασία 

Κωδικός Άρθρου Υ∆Ρ 11.05.01 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6751 
 

Το άρθρο έχει εφαρµογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν µόνον κοπή και 
συγκόλληση των µορφοχαλύβων.Σε περίπτωση χρησιµοποίησης χάλυβα ποιότητος S355 (St 
52) η τιµή προσαυξάνεται κατά 0,10’/kg. 

Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή διατοµές και 
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235 κατά ΕΝ 10027 (αντίστοιχη της ποιότητας 
St 37 κατά DIN). Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η επεξεργασία σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη σε εγκατάσταση πλήρως εξοπλισµένη µε τα κατάλληλα 
µηχανήµατα επεξεργασίας ή/και εν µέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρµολόγηση των 
στοιχείων και η φόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου σε οποιαδήποτε 
απόσταση.Επιµέτρηση σε χιλιόγραµµα (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει 
ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών του βάρους.Το άρθρο έχει εφαρµογή στις φέρουσες 
και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, στην κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών 
ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εµφράξεως 
ανοιγµάτων, εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks),  και στις πάσης 
φύσεως σιδηροκατασκευές των υδραυλικών και λοιπών έργων.Αναλόγως του απαιτούµενου 
βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της προβλεπόµενης αντισκωριακής 
προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα επιµέρους άρθρα.   

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενα και εξήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 1,60 
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΛΕ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Άρθρο ∆-1 Αισθητήριο στάθµης δεξαµενής µε ψηφιακή έξοδο 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν9696  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός ψηφιακού 
αισθητηρίου στάθµης δεξαµενής τύπου ‘’φλοτέρ’’, συµπεριλαµβανοµένου του καλωδίου έως 
το τελικό σηµείο σύνδεσής του, των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης, εργασιών 
εγκατάστασης, δοκιµών και ελέγχων καλής λειτουργίας και συνεργασίας µε τον υπόλοιπο 
εξοπλισµό σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη. 
 
Τιµή ενός τεµ.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια εξήντα οκτώ και εικοσι ένα λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 368,21 

 
 
Άρθρο ∆-2 Αισθητήριο στάθµης δεξαµενής τύπου υπερήχων  

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ Ν9695  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός αναλογικού 
αισθητηρίου στάθµης 4-20mΑ για πίεση 0-1bar (δύο ακροδεκτών), συµπεριλαµβανοµένου 
ειδικού καλωδίου συνολικού µήκους 10 µέτρων, µικροϋλικών σύνδεσης, εργασιών 
εγκατάστασης, δοκιµών και ελέγχων καλής λειτουργίας και συνεργασίας µε τον υπόλοιπο 
εξοπλισµό σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Τιµή ενός τεµ.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια επτακόσια  

           (Αριθµητικώς): 1.700,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-3 Ωροµετρητής  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός αναλογικού 
ωροµετρητή για τη µέτρηση του χρόνου λειτουργίας των µηχανών, συµπεριλαµβανοµένων 
µικροϋλικών σύνδεσης, εργασιών εγκατάστασης, δοκιµών και ελέγχων καλής λειτουργίας και 
συνεργασίας µε τον υπόλοιπο εξοπλισµό σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
Τιµή ενός τεµ.  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πενήντα  

           (Αριθµητικώς): 50,00 
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Άρθρο ∆-4 Αναλογικό αµπερόµετρο µέσω Μ/Σ έντασης 100/5 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8921.1.3   

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 
 
Αµπερόµετρο αντίστοιχης περιοχής ένδειξης, µε τον µετασχηµατιστή έντασης κλάσεως 
ακριβείας 0,5%, διαστάσεων 96Χ96 και σχέσεως µετασχηµατισµού 100/5Α µε τα υλικά και 
µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως στον πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο 
εργοστάσιο, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και 
δοκιµών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εβδοµήντα εννιά και επτά λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 79,07 

 
 
Άρθρο ∆-5 Αναλογικό αµπερόµετρο µέσω Μ/Σ έντασης 150/5 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 
 
Αµπερόµετρο αντίστοιχης περιοχής ένδειξης, µε τον µετασχηµατιστή έντασης κλάσεως 
ακριβείας 0,5%, διαστάσεων 96Χ96 και σχέσεως µετασχηµατισµού 150/5Α µε τα υλικά και 
µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως στον πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο 
εργοστάσιο, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και 
δοκιµών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα 

           (Αριθµητικώς): 80,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-6 Αναλογικό βολτόµετρο 500 V µε επιλογικό διακόπτη 7 θέσεων 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 
 
Βολτόµετρο περιοχής ενδείξεως 0-500V, µε ασφάλεια 25/2Α πλήρες και τον µεταγωγέα 
βολτοµέτρου, κλάσεως ενδείξεως ακριβείας 0,5%, κινητού σιδήρου, εγκατεστηµένο σε 
πίνακα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µε τα υλικά και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως στον πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο, δηλ. προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέο σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν δέκα  

           (Αριθµητικώς): 110,00 
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Άρθρο ∆-7 Επιτηρητής δικτύου για προστασία από αναστροφή, ασυµµετρία, απώλεια 

φάσης, υπέρταση, υπόταση. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Υπέρταση: Umax=420-500V, 
t=0.005-10sec Υπόταση: Umin=300-380V, t=0.005-10sec Ασυµµετρία 
φάσεων: 2-15%, t=0.005-10sec 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 56 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός τριπολικού 
επιτηρητή δικτύου, βιοµηχανικού τύπου, συµπεριλαµβανοµένου µικροϋλικών σύνδεσης, 
εργασιών εγκατάστασης, δοκιµών και ελέγχων καλής λειτουργίας και συνεργασίας µε τον 
υπόλοιπο εξοπλισµό σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη. 
(1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια  

           (Αριθµητικώς): 200,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-8 Πίνακας τύπου πεδίων ΙΡ55 µε 3 πεδία συνολικών διαστάσεων 

1800Χ1600Χ600 (ΥΧΠΧΒ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο λυµάτων, ενός πλήρους 
µεταλλικού ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσεως τύπου πεδίων, από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
µε ασηµοκόλληση "decappe", ελάχιστου πάχους 2mm, αποτελούµενου από 3 επεκτάσιµα 
(modular) µεταλλικά πεδία χαµηλής τάσης 231-400V, συνολικών διαστάσεων 
1800Χ1600Χ600, κατασκευασµένα από χαλυβδοελάσµατα ‘’decappe’’ και µορφοσίδηρο, 
στεγανό προστασίας ΙΡ 55, βαµµένο µε βαφή RAL 9002 ελάχιστου πάχους 0,4mm από 
σκόνη εποξικού πολυεστέρα συναρµολογηµένου πλήρους µε όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά 
και εξαρτήµατα, των στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµών, 
ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και 
µικροϋλικά όπως αναφέρεται στη µελέτη, δαπάνη και εργασία για την καλή τοποθέτηση και 
λειτουργία, όπως περιγράφεται στη µελέτη και φαίνεται στα συνηµµένα ηλεκτρολογικά 
σχέδια, καθώς και κάθε δαπάνη ή εργασία που έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς, είναι 
όµως απαραίτητες για την παράδοση του πίνακα σε καλή λειτουργία.  
 (1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερις χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 4.000,00 

 
 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ΤΜ.doc                                     - 107 -                                         N5600a/5157/B06 

 
Άρθρο ∆-9 Πίνακας τύπου πεδίων ΙΡ55 µε 3 πεδία συνολικών διαστάσεων 

1800Χ2200Χ600 (ΥΧΠΧΒ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο λυµάτων, ενός πλήρους 
µεταλλικού ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσεως τύπου πεδίων, από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
µε ασηµοκόλληση "decappe", ελάχιστου πάχους 2mm, αποτελούµενου από 3 επεκτάσιµα 
(modular) µεταλλικά πεδία χαµηλής τάσης 231-400V, συνολικών διαστάσεων 
1800Χ2200Χ600, κατασκευασµένα από χαλυβδοελάσµατα ‘’decappe’’ και µορφοσίδηρο, 
στεγανό προστασίας ΙΡ 55, βαµµένο µε βαφή RAL 9002 ελάχιστου πάχους 0,4mm από 
σκόνη εποξικού πολυεστέρα συναρµολογηµένου πλήρους µε όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά 
και εξαρτήµατα, των στηριγµάτων, οπών εισόδου και εξόδου των ηλεκτρογραµµών, 
ακροδεκτών, καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και 
µικροϋλικά όπως αναφέρεται στη µελέτη, δαπάνη και εργασία για την καλή τοποθέτηση και 
λειτουργία, όπως περιγράφεται στη µελέτη και φαίνεται στα συνηµµένα ηλεκτρολογικά 
σχέδια, καθώς και κάθε δαπάνη ή εργασία που έστω και αν δεν αναφέρονται ρητώς, είναι 
όµως απαραίτητες για την παράδοση του πίνακα σε καλή λειτουργία.  
 (1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια  

           (Αριθµητικώς): 4.500,00 

 
 
 
 
Άρθρο ∆-10 Τριπολικός διακόπτης φορτίου µε περιστροφικό χειριστήριο Ith=25A 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
∆ιακόπτης φορτίου τριπολικός µε περιστροφικό χειριστήριο ονοµαστικής εντάσεως 25Α, για 
εγκατάσταση εντός µεταλλικού πίνακα, πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, 
συµπεριλαµβανοµένης της ανάλογης δαπάνης για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για 
κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και 
βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης στον πίνακα. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εβδοµήντα πέντε 

           (Αριθµητικώς): 75,00 
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Άρθρο ∆-11 Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου 

ονοµαστικής έντασης 160Α µε ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία 
µαγνητικά µε θερµικό περιοχής 11.2-16Α, µαγνητικό 500Α και ικανότητα 
διακοπής 16 kΑ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου διανοµής, 
ονοµαστικής έντασης 160Α, µε ρυθµιζόµενα θερµικά και στιγµιαία µαγνητικά στοιχεία, µε 
θερµικό περιοχής 11,2-16Α, µαγνητικό 500Α και ικανότητα διακοπής 16kΑ, µαζί µε τα 
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά 
επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως 
κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 250,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-12 Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου 

ονοµαστικής έντασης 160Α µε ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία 
µαγνητικά µε θερµικό περιοχής 17,5-25Α, µαγνητικό 500Α και ικανότητα 
διακοπής 16 kΑ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου διανοµής, 
ονοµαστικής έντασης 160Α, µε ρυθµιζόµενα θερµικά και στιγµιαία µαγνητικά στοιχεία, µε 
θερµικό περιοχής 17,5-25Α, µαγνητικό 500Α και ικανότητα διακοπής 16kΑ, µαζί µε τα 
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά 
επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως 
κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 250,00 
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Άρθρο ∆-13 Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου 

ονοµαστικής έντασης 160Α µε ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία 
µαγνητικά µε θερµικό περιοχής 22,4-32Α, µαγνητικό 500Α και ικανότητα 
διακοπής 16 kΑ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου διανοµής, 
ονοµαστικής έντασης 160Α, µε ρυθµιζόµενα θερµικά και στιγµιαία µαγνητικά στοιχεία, µε 
θερµικό περιοχής 22,4-32Α, µαγνητικό 500Α και ικανότητα διακοπής 16kΑ, µαζί µε τα 
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά 
επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως 
κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 250,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-14 Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου 

ονοµαστικής έντασης 160Α µε ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία 
µαγνητικά µε θερµικό περιοχής 112-160Α, µαγνητικό 1600Α και ικανότητα 
διακοπής 16 kΑ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου διανοµής, 
ονοµαστικής έντασης 160Α, µε ρυθµιζόµενα θερµικά και στιγµιαία µαγνητικά στοιχεία, µε 
θερµικό περιοχής 112-160Α, µαγνητικό 1600Α και ικανότητα διακοπής 16kΑ, µαζί µε τα 
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά 
επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως 
κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια ογδόντα 

           (Αριθµητικώς): 380,00 
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Άρθρο ∆-15 Αυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου 

ονοµαστικής έντασης 160Α µε ρυθµιζόµενα θερµικά και σταθερά στιγµιαία 
µαγνητικά µε θερµικό περιοχής 70-100Α, µαγνητικό 1000Α και ικανότητα 
διακοπής 16 kΑ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος τριπολικός θερµοµαγνητικός διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου διανοµής, 
ονοµαστικής έντασης 160Α, µε ρυθµιζόµενα θερµικά και στιγµιαία µαγνητικά στοιχεία, µε 
θερµικό περιοχής 70-100Α, µαγνητικό 1000Α και ικανότητα διακοπής 16kΑ, µαζί µε τα 
απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά 
επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως 
κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 250,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-16 Ηλεκτρονόµος προστασίας από ρεύµα διαρροής µέσω τορροειδούς 

µετασχηµατιστή και πηνίου εργασίας µε ρύθµιση ευαισθησίας 0.03-30Α και 
ρύθµιση χρονικής καθυστέρησης 0-3.5 sec 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Ηλεκτρονόµος προστασίας από ρεύµα διαρροής µέσω τορροειδούς µετασχηµατιστή και 
πηνίου εργασίας µε ρύθµιση ευαισθησίας 0.03-30Α και ρύθµιση χρονικής καθυστέρησης 0-
3.5 sec, µαζί µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, 
συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Χίλια 

           (Αριθµητικώς): 1000,00 

 
 
Άρθρο ∆-17 Ασφάλειες βιδωτές συντηκτικές 20Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 54 
 
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ SIEMENS εντάσεως 20Α εκ πορσελάνης εντός µεταλλικού 
πίνακος διανοµής, πλήρης µετά µήτρας πώµατος και φυσιγγίου και λοιπά όπως στο ΗΛΜ 53. 
 
Τιµή ενός τεµ.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ώδεκα 

           (Αριθµητικώς): 12,00 
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Άρθρο ∆-18 Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων µε θερµικό 

περιοχής 1-1,6Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρα µε θερµική και µαγνητική 
προστασία πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, 
συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν εβδοµήντα 

           (Αριθµητικώς): 170,00 

 
 
 
 
 
Άρθρο ∆-19 Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων µε θερµικό 

περιοχής 4-6,3Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρα µε θερµική και µαγνητική 
προστασία πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, 
συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν ογδόντα 

           (Αριθµητικώς): 180,00 

 
 
Άρθρο ∆-20 Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων µε θερµικό 

περιοχής 6,3-10Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρα µε θερµική και µαγνητική 
προστασία πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, 
συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια 

           (Αριθµητικώς): 200,00 
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Άρθρο ∆-21 Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων µε θερµικό 
περιοχής 10-16Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρα µε θερµική και µαγνητική 
προστασία πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, 
συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια είκοσι 

           (Αριθµητικώς): 220,00 

 
 
Άρθρο ∆-22 Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων µε θερµικό 

περιοχής 25-32Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρα µε θερµική και µαγνητική 
προστασία πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, 
συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια ογδόντα 

           (Αριθµητικώς): 280,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-23 Αυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρων µε θερµικό 

περιοχής 16-20Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος θερµοµαγνητικός διακόπτης προστασίας κινητήρα µε θερµική και µαγνητική 
προστασία πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, 
συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, 
παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.)  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια είκοσι 

           (Αριθµητικώς): 220,00 
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Άρθρο ∆-24 Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος (ρελέ) κατηγορίας AC3 για 
ισχύ έως 4kW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 

Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος κατηγορίας AC3 για ισχύ ως 4kW  πλήρης, µε 
τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα 
πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ.) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 150,00 

 
 
Άρθρο ∆-25 Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος (ρελέ) κατηγορίας AC3 για 

ισχύ έως 7,5kW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 

Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος κατηγορίας AC3 για ισχύ ως 7,5kW  πλήρης, 
µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα 
πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν εβδοµήντα 

           (Αριθµητικώς): 170,00 

 
Άρθρο ∆-26 Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος (ρελέ) κατηγορίας AC3 για 

ισχύ έως 11kW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 

Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος κατηγορίας AC3 για ισχύ ως 11kW  πλήρης, 
µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα 
πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια είκοσι 

           (Αριθµητικώς): 220,00 
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Άρθρο ∆-27 Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος (ρελέ) κατηγορίας AC3 για 

ισχύ έως 15kW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 

Τηλεχειριζόµενος τριπολικός διακόπτης αέρος κατηγορίας AC3 για ισχύ ως 15kW  πλήρης, 
µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα 
πλήρως κατασκευασµένο στο εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 250,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-28 Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 4kW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 

Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 4kW, πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και 
την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο 
εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τετρακόσια 

           (Αριθµητικώς): 400,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-29 Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 7,5kW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 

Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 7,5kW, πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και 
την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο 
εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πεντακόσια εβδοµήντα πέντε 

           (Αριθµητικώς): 575,00 
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Άρθρο ∆-30 Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 11kW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 

Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 11kW, πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και 
την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο 
εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 650,00 

 
 
Άρθρο ∆-31 Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 15kW 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 

Εκκινητής οµαλής εκκίνησης για κινητήρες 15kW, πλήρης, µε τα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και 
την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασµένο στο 
εργοστάσιο και τις δοκιµές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 750,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-32 Τριπολικός ραγοδιακόπτης 40Α 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8880.3.2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 50 
 
Ραγοδιακόπτης τριπολικός 40Α εντός µεταλλικού πίνακος διανοµής µετά υλικών και 
µικρουλικών εγκαταστάσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως, 
παραδοτέος σε λειτουργία. 
 
Τιµή ενός τεµ.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 23,55 
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Άρθρο ∆-33 Τριφασικός ∆∆Ε 30mA, 40A, τύπου Α, µε προστασία έναντι διαρροών 

εναλλασσοµένων ηµιτονοειδών ρευµάτων και παλµικών ρευµάτων µε 
συνιστώσες συνεχούς 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 51 
 
Aυτόµατος διακόπτης διαφυγής έντασης έναντι σφάλµατος διαρροής ονοµαστικού ρεύµατος 
30 mA τετραπολικός ονοµαστικής εντάσεως 40Α εντός µεταλλικού πίνακα, πλήρης, µε την 
ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά 
στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης στον πίνακα.  
 
Τιµή ενός τεµ.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν είκοσι 

           (Αριθµητικώς): 120,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-34 Μικροαυτόµατος 10Α µονοπολικός 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8915.1.2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 
 
Μικροαυτόµατος διακόπτης ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, Β χαρακτηριστικής, εντάσεως 
10Α, µονοπολικός εντός µεταλλικού πίνακα, πλήρης και λοιπά όπως στο ΗΛΜ 53. 
 
Τιµή ενός τεµ.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εννέα και πενήντα δύο λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 9,52 

 
 
 
Άρθρο ∆-35 Μικροαυτόµατος 16Α µονοπολικός 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8915.1.3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 
 
Μικροαυτόµατος διακόπτης ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, Β χαρακτηριστικής, εντάσεως 
16Α, µονοπολικός εντός µεταλλικού πίνακα, πλήρης και λοιπά όπως στο ΗΛΜ 53. 
 
Τιµή ενός τεµ.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έντεκα και τριάντα εννιά λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 11,39 
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Άρθρο ∆-36 Μικροαυτόµατος 16Α τριπολικός 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8915.2.3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55 
 
Μικροαυτόµατος διακόπτης ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, Β χαρακτηριστικής, εντάσεως 
16Α, τριπολικός εντός µεταλλικού πίνακα, πλήρης και λοιπά όπως στο ΗΛΜ 53. 
Τιµή ενός τεµ.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκαεπτά και πενήντα τρία λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 17,53 

 
 
 
Άρθρο ∆-37 Τριπολικός απαγωγέας υπερτάσεων κλάσης Τ1 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
 
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση απαγωγέα κρουστικών υπερτάσεων 
τριφασικής παροχής (προστασία 3Φ+Ν), κλάσεως Τ1, µε χαρακτηριστικά Ιimp=25kA, 
Up=2,5kV, καθώς και ό,τι υλικά και µικροϋλικά είναι αναγκαία, δαπάνη για την εργασία 
εγκατάστασης, ηλεκτρικής σύνδεσης και παράδοσης του σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτακόσια  

           (Αριθµητικώς): 800,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-38 Απαγωγέας υπερτάσεων κλάσης Τ2 µε αποσπώµενα φυσίγγια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
 
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση απαγωγέα κρουστικών υπερτάσεων 
προστασίας φάσεων ή ουδετέρου, αποσπώµενου φυσιγγίου, µε ένδειξη κατάστασης 
λειτουργίας και εφεδρεία, κλάσεως Τ2, µε χαρακτηριστικά Ιmax=40kA, Up=1,5kV, καθώς και 
ό,τι υλικά και µικροϋλικά είναι αναγκαία, δαπάνη για την εργασία εγκατάστασης, ηλεκτρικής 
σύνδεσης και παράδοσης του σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν πενήντα  

           (Αριθµητικώς): 150,00 
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Άρθρο ∆-39 Απαγωγέας υπερτάσεων γραµµών data και τηλεφώνου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
 
Για την προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση απαγωγέα κρουστικών υπερτάσεων 
προστασίας γραµµών data και τηλεφώνου, καθώς και ό,τι υλικά και µικροϋλικά είναι 
αναγκαία, δαπάνη για την εργασία εγκατάστασης, ηλεκτρικής σύνδεσης και παράδοσης του 
σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 250,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-40 Θεµελιακή γείωση αντλιοστασίων µεταφοράς λυµάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
 
Για την κατασκευή του συστήµατος θεµελιακής γείωσης των αντλιοστασίων µεταφοράς 
λυµάτων ΑΝΤ1 έως ΑΝΤ8, µε όλα τα απαραίτητα υλικά όπως αυτά περιγράφονται στην 
τεχνική έκθεση καθώς  και µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
µεταφορά επί τόπου καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεµ.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια  

           (Αριθµητικώς): 22.500,00 

 
 
 
 
Άρθρο ∆-41 Αντικεραυνική προστασία εξωτερική αντλιοστασίων µεταφοράς λυµάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήµατος αντικεραυνικής 
προστασίας τύπου κλωβού Faraday για τα αντλιοστάσια µεταφοράς λυµάτων ΑΝΤ1 έως 
ΑΝΤ8, που περιλαµβάνει: το συλλεκτήριο σύστηµα, το σύστηµα αγωγών καθόδου, τις 
ισοδυναµικές συνδέσεις, τις συνδέσεις µε τη θεµελειακή καθώς και ό,τι υλικά και µικροϋλικά 
είναι αναγκαία για την πλήρη και σωστή λειτουργία του συστήµατος, όπως περιγράφεται 
στην οριστική µελέτη. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια  

           (Αριθµητικώς): 22.500,00 

 
 
Άρθρο ∆-42 Τρίγωνο γείωσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
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Για την κατασκευή ενός τριγώνου γείωσης µε όλα τα απαραίτητα υλικά όπως αυτά 
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση καθώς και όλα τα απαραίτητα µικρουλικά συνδέσεως, 
ήτοι προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου. Παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξακόσια 

           (Αριθµητικώς): 600,00 

 
 
Άρθρο ∆-43 ∆ακτύλιος Άµεσης Γείωσης αντλιοστασίων µεταφοράς λυµάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
 
Για την προµήθεια και εγκατάσταση σε όλα τα αντλιοστάσια µεταφοράς λυµάτων ενός 
δακτυλίου άµεσης γείωσης από ταινία Cu 30X2mm2, µε όλα τα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά συνδέσεως, δηλ. προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου καθώς και 
την εργασία εγκαταστάσεως, συναρµολογήσεως παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 

           (Αριθµητικώς): 14.500,00 

 
 
Άρθρο ∆-44 Σύστηµα αυτοµατισµού αντλιοστασίων µεταφοράς λυµάτων µαζί µε 

προγραµµατισµό αυτού και ρύθµιση 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά εγκατάσταση και σύνδεση ενός πλήρους συστήµατος 
αυτοµατισµού για το αντλιοστάσιο µεταφοράς λυµάτων µε χρήση ενός προγραµµατιζόµενου 
λογικού ελεγκτή ανά αντλιοστάσιο που περιλαµβάνει : 
Τα απαραίτητα τροφοδοτικά    
Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC)   
Λογισµικό πρόγραµµα αυτοµατισµού εφαρµογής του (PLC)   
Την Μονάδα Ασύρµατης Επικοινωνίας   
Το λογισµικό του ασυρµάτου δικτύου 
Την κεραία, τον αναµεταδότη, τα υλικά και µικροϋλικά, την δαπάνη δοκιµής  
Ψηφιακός µετρητής 
Προγραµµατισµό και σύνδεση του PLC 
Συµπεριλαµβανοµένου όλων των εργασιών, υλικών και µικρουλικών που απαιτούνται για 
την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 6.000,00 
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Άρθρο ∆-45 Ενδεικτικές λυχνίες 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8924  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση µιας ενδεικτικής 
λυχνίας, και όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα, υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, δαπάνη και 
εργασία για την καλή τοποθέτηση και λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι δύο και δύο λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 22,02 

 
 
 
Άρθρο ∆-46 Καλώδιο J1VV-R 5G70 mm2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, πενταπολικό, διατοµής 5G70 mm2, µετά των απαιτούµενων διµερών 
στηριγµάτων και των µικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κλπ) επί 
τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
(1 m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξηντα οκτώ και πενήντα δύο λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 68,52 

 
 
 
Άρθρο ∆-47 Καλώδιο J1VV-R 5G35 mm2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, πενταπολικό, διατοµής 5G35 mm2, µετά των απαιτούµενων διµερών 
στηριγµάτων και των µικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κλπ) επί 
τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
(1 m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα δύο και δέκα λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 32,10 
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Άρθρο ∆-48 Καλώδιο J1VV-R 5G16 mm2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, πενταπολικό, διατοµής 5G16 mm2, µετά των απαιτούµενων διµερών 
στηριγµάτων και των µικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κλπ) επί 
τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
 
(1 m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι τέσσερα και πέντε λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 24,05 

 
 
 
Άρθρο ∆-49 Καλώδιο J1VV-R 5G4 mm2 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8773.6.3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, πενταπολικό, διατοµής 5G4 mm2, µετά των απαιτούµενων διµερών 
στηριγµάτων και των µικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κλπ) επί 
τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
(1 m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι και δεκαεννιά λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 6,19 

 
 
 
Άρθρο ∆-50 Καλώδιο J1VV-R 4G16 mm2 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8773.5.6 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, τετραπολικό, διατοµής 4G16 mm2, µετά των απαιτούµενων διµερών 
στηριγµάτων και των µικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κλπ) επί 
τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
(1 m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ώδεκα και πενήντα έξι λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 12,56 
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Άρθρο ∆-51 Καλώδιο J1VV-R 4G4 mm2 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8773.5.3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, τετραπολικό, διατοµής 4G4 mm2, µετά των απαιτούµενων διµερών 
στηριγµάτων και των µικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κλπ) επί 
τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
(1 m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε και τριάντα τρία λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 5,33 

 

 

Άρθρο ∆-52 Καλώδιο J1VV-R 4G2,5 mm2 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8773.5.2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, τετραπολικό, διατοµής 4G2,5 mm2, µετά των απαιτούµενων διµερών 
στηριγµάτων και των µικροϋλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες κλπ) επί 
τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
(1 m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα και είκοσι τρία λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 4,23 

 
 
 
 
Άρθρο ∆-53 Καλώδιο H07V-U 1X2.5mm2 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8751.1.3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 44 
 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, µονόκλωνος, εγκατεστηµένος εντός σωλήνων, διατοµής 2,5 
mm2, ήτοι αγωγός και µικροϋλικά συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες, διακλαδωτήρες κλπ.) επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.  
(1 m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και πενήντα τέσσερα λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 1,54 
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Άρθρο ∆-54 Καλώδιο H07V-U 1X1.5mm2 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8751.1.2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 44 
 
Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, µονόκλωνος, εγκατεστηµένος εντός σωλήνων, διατοµής 1,5 
mm2, ήτοι αγωγός και µικροϋλικά συνδέσεως (Κως, ακροδέκτες, διακλαδωτήρες κλπ.) επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως και συνδέσεως.  
(1 m) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και σαράντα πέντε λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 1,45 

 
 
 
Άρθρο ∆-55 Φωτιστικό σώµα ασφαλείας 90 λεπτών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός φωτιστικού 
σώµατος ασφαλείας µε αυτονοµία 90 λεπτά, για τη στερέωση αυτού, µαζί µε τα υλικά 
αναρτήσεως και όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα, υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, δαπάνη και 
εργασία για την καλή τοποθέτηση και λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα  

           (Αριθµητικώς): 60,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-56 Φωτιστικό σώµα τύπου βραχίονα µε λαµπήρα ατµών νατρίου (Νa) ΙΡ65 

υψηλής πίεσης 150W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 103 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός φωτιστικού 
σώµατος τύπου βραχίονα µε λαµπήρα ατµών νατρίου (Νa) ΙΡ65 υψηλής πίεσης 150W, για 
τη στερέωση αυτού, µαζί µε τα υλικά αναρτήσεως και όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα, υλικά και 
µικροϋλικά σύνδεσης, δαπάνη και εργασία για την καλή τοποθέτηση και λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 450,00 
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Άρθρο ∆-57 Έτοιµο προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο διαστάσεων Φ1400 mmΧ5 m µε 

δύο αντλίες (1+1) παροχής 18.2 l/s και µανοµετρικού 7.9 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός έτοιµο 
προκατασκευασµένου αντλιοστάσιου διαστάσεων Φ1400 mmΧ5 m µε δύο αντλίες (1+1) 
παροχής 18.2 l/s και µανοµετρικού 7.9 m, και όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα, υλικά και 
µικροϋλικά σύνδεσης.  
Περιλαµβάνονται: 
Πέλµατα επικάθησης αντλιών 
Βαλβίδα ανάδευσης 
Ανοξείδωτη αλυσίδα ανέλκυσης 
Ανοξείδωτος συλλέκτηςκαι αγωγοί κατάθλιψης DN100 
Βάνα και βαλβίδα Α/Φ για κάθε αντλία 
Χυτοσιδηρές βάσεις στήριξης εξαρτηµάτων 
Καπάκι για πεζούς 
Εσωτερική γαλβανισµένη σχάρα προστασίας 
Έξοδος DN100 
Είσοδος κατ’ απαίτηση 
∆απάνη και εργασία για την καλή τοποθέτηση και λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε χιλιάδες 

           (Αριθµητικώς): 55.000,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-58 Έτοιµο προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο διαστάσεων Φ1800 mmΧ5 m µε 

δύο αντλίες (1+1) παροχής 42.5 l/s και µανοµετρικού 9.5 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός έτοιµο 
προκατασκευασµένου αντλιοστάσιου διαστάσεων Φ1800 mmΧ5 m µε δύο αντλίες (1+1) 
παροχής 42,5 l/s και µανοµετρικού 9,5 m, και όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα, υλικά και 
µικροϋλικά σύνδεσης.  
Περιλαµβάνονται: 
Πέλµατα επικάθησης αντλιών 
Βαλβίδα ανάδευσης 
Ανοξείδωτη αλυσίδα ανέλκυσης 
Ανοξείδωτος συλλέκτηςκαι αγωγοί κατάθλιψης DN150 
Βάνα και βαλβίδα Α/Φ για κάθε αντλία 
Χυτοσιδηρές βάσεις στήριξης εξαρτηµάτων 
Καπάκι για πεζούς 
Εσωτερική γαλβανισµένη σχάρα προστασίας 
Έξοδος DN150 
Είσοδος κατ’ απαίτηση 
∆απάνη και εργασία για την καλή τοποθέτηση και λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εβδοµήντα χιλιάδες 

           (Αριθµητικώς): 70.000,00 
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Άρθρο ∆-59 Αντλία ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 8.1 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους αντλητικού συγκροτήµατος 
ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 8.1 m, µαζί µε τα εξαρτήµατα, 
παρακολουθήµατα δηλαδή για την αντλία και τον κινητήρα, τα καλώδια τροφοδοτήσεως και 
ελέγχου, το σύστηµα επιτηρήσεως θερµοκρασίας και υγρασίας του κινητήρα, την 
συναρµολόγηση, τα απαιτούµενα µικροϋλικά, τις εργασίες σύνδεσης, εγκατάστασης και 
δοκιµής της αντλίας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη µελέτη και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Έξι χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 6.000,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-60 Αντλία ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 39.9 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους αντλητικού συγκροτήµατος 
ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 39.9 m, µαζί µε τα εξαρτήµατα, 
παρακολουθήµατα δηλαδή για την αντλία και τον κινητήρα, τα καλώδια τροφοδοτήσεως και 
ελέγχου, το σύστηµα επιτηρήσεως θερµοκρασίας και υγρασίας του κινητήρα, την 
συναρµολόγηση, τα απαιτούµενα µικροϋλικά, τις εργασίες σύνδεσης, εγκατάστασης και 
δοκιµής της αντλίας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη µελέτη και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκαπέντε χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 15.000,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-61 Αντλία ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 35.8 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους αντλητικού συγκροτήµατος 
ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 35.8 m, µαζί µε τα εξαρτήµατα, 
παρακολουθήµατα δηλαδή για την αντλία και τον κινητήρα, τα καλώδια τροφοδοτήσεως και 
ελέγχου, το σύστηµα επιτηρήσεως θερµοκρασίας και υγρασίας του κινητήρα, την 
συναρµολόγηση, τα απαιτούµενα µικροϋλικά, τις εργασίες σύνδεσης, εγκατάστασης και 
δοκιµής της αντλίας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη µελέτη και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκαπέντε χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 15.000,00 
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Άρθρο ∆-62 Αντλία ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 20.5 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους αντλητικού συγκροτήµατος 
ξηρού τύπου παροχής 16.77 l/s και µανοµετρικού 20.5 m, µαζί µε τα εξαρτήµατα, 
παρακολουθήµατα δηλαδή για την αντλία και τον κινητήρα, τα καλώδια τροφοδοτήσεως και 
ελέγχου, το σύστηµα επιτηρήσεως θερµοκρασίας και υγρασίας του κινητήρα, την 
συναρµολόγηση, τα απαιτούµενα µικροϋλικά, τις εργασίες σύνδεσης, εγκατάστασης και 
δοκιµής της αντλίας, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη µελέτη και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆εκατρείς χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 13.000,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-63 Η/Ζ 20 KVA συνεχούς ισχύος 22 KVA εφεδρικής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 58 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός εφεδρικού 
τριφασικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 
Hz, ισχύος 20 kVA, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL, και εναλλακτήρα 
συναρµολογηµένα επί κοινής µεταλλικής βάσεως, µετά ενσωµατωµένης και εφεδρικής 
δεξαµενής καυσίµων, πίνακα αυτοµάτου λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 
της πόλεως, σιγαστήρας, µετά των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, πλήρες µαζί µε τις 
βοηθητικές διατάξεις σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την δεξαµενή καυσίµων και τον 
πίνακα µεταγωγής, την κατασκευή βάσεως από σκυρόδεµα, τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιµών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 20.000,00 
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Άρθρο ∆-64 Η/Ζ 30 KVA συνεχούς ισχύος 33 KVA εφεδρικής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 58 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός εφεδρικού 
τριφασικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 
Hz, ισχύος 30 kVA, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL, και εναλλακτήρα 
συναρµολογηµένα επί κοινής µεταλλικής βάσεως, µετά ενσωµατωµένης και εφεδρικής 
δεξαµενής καυσίµων, πίνακα αυτοµάτου λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 
της πόλεως, σιγαστήρας, µετά των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, πλήρες µαζί µε τις 
βοηθητικές διατάξεις σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την δεξαµενή καυσίµων και τον 
πίνακα µεταγωγής, την κατασκευή βάσεως από σκυρόδεµα, τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιµών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι µία χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 21.000,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-65 Η/Ζ 40 KVA συνεχούς ισχύος 44 KVA εφεδρικής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 58 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός εφεδρικού 
τριφασικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 
Hz, ισχύος 40 kVA, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL, και εναλλακτήρα 
συναρµολογηµένα επί κοινής µεταλλικής βάσεως, µετά ενσωµατωµένης και εφεδρικής 
δεξαµενής καυσίµων, πίνακα αυτοµάτου λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 
της πόλεως, σιγαστήρας, µετά των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, πλήρες µαζί µε τις 
βοηθητικές διατάξεις σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την δεξαµενή καυσίµων και τον 
πίνακα µεταγωγής, την κατασκευή βάσεως από σκυρόδεµα, τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιµών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι δύο χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 22.000,00 

 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ΤΜ.doc                                     - 128 -                                         N5600a/5157/B06 

 
Άρθρο ∆-66 Η/Ζ 60 KVA συνεχούς ισχύος 66 KVA εφεδρικής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 58 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός εφεδρικού 
τριφασικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 
Hz, ισχύος 60 kVA, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL, και εναλλακτήρα 
συναρµολογηµένα επί κοινής µεταλλικής βάσεως, µετά ενσωµατωµένης και εφεδρικής 
δεξαµενής καυσίµων, πίνακα αυτοµάτου λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 
της πόλεως, σιγαστήρας, µετά των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, πλήρες µαζί µε τις 
βοηθητικές διατάξεις σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την δεξαµενή καυσίµων και τον 
πίνακα µεταγωγής, την κατασκευή βάσεως από σκυρόδεµα, τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιµών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια 

           (Αριθµητικώς): 23.500,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-67 Η/Ζ 80 KVA συνεχούς ισχύος 88 KVA εφεδρικής 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8959.11  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 58 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός εφεδρικού 
τριφασικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 
Hz, ισχύος 80 kVA, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL, και εναλλακτήρα 
συναρµολογηµένα επί κοινής µεταλλικής βάσεως, µετά ενσωµατωµένης και εφεδρικής 
δεξαµενής καυσίµων, πίνακα αυτοµάτου λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 
της πόλεως, σιγαστήρας, µετά των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, πλήρες µαζί µε τις 
βοηθητικές διατάξεις σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την δεξαµενή καυσίµων και τον 
πίνακα µεταγωγής, την κατασκευή βάσεως από σκυρόδεµα, τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιµών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά και τριάντα πέντε λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 24.657,35 
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Άρθρο ∆-68 Η/Ζ 120 KVA συνεχούς ισχύος 132 KVA εφεδρικής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 58 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός εφεδρικού 
τριφασικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, εναλλασσοµένου ρεύµατος, τάσεως 230/400 V, 50 
Hz, ισχύος 120 kVA, αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL, και εναλλακτήρα 
συναρµολογηµένα επί κοινής µεταλλικής βάσεως, µετά ενσωµατωµένης και εφεδρικής 
δεξαµενής καυσίµων, πίνακα αυτοµάτου λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 
της πόλεως, σιγαστήρας, µετά των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, πλήρες µαζί µε τις 
βοηθητικές διατάξεις σωληνώσεων και καλωδιώσεων προς την δεξαµενή καυσίµων και τον 
πίνακα µεταγωγής, την κατασκευή βάσεως από σκυρόδεµα, τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δοκιµών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 40.000,00 

 
 
 
 
Άρθρο ∆-69 Σύστηµα απόσµησης αντλιοστασίου ΑΝΤ3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 58  
 
Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός συστήµατος 
απόσµησης όπως αυτό περιγράφεται στη µελέτη και τις προδιαγραφές που περιλαµβάνει: 
Κιβώτιο αποσµητή µε τρία στάδια φιλτραρίσµατος, ενισχυµένα προφίλ αλουµινίου και διπλά 
πλαϊνά τοιχώµατα αλουµινίου µε µόνωση (τύπου panel).  
Ανεµιστήρα 
Κώνους σύνδεσης 
Πολλύφυλλο διάφραγµα 
Βάση ευθυγράµµισης ανεµιστήρα 
Καπάκι βροχής 
Συµπεριλαµβάνονται τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά και η εργασία πλήρους εγκατάστασης, 
δοκιµών και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πέντε χιλιάδες πεντακόσια  

           (Αριθµητικώς): 5.500,00 
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Άρθρο ∆-70 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 6Kg 

Κωδικός Άρθρου ΑΤΗΕ 8201.1.2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19  
 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα φορητός γοµώσεως 6Kg πλήρης µετά της βάσεως 
στηρίξεως αυτού επί τοίχου, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση µετά των 
µικροϋλικών και της εργασίας. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα πέντε και τριάντα πέντε λεπτά  

           (Αριθµητικώς): 45,35 

 
 
 
Άρθρο ∆-71 Αυτοδιεγειρόµενος προσβεστήρας κόνεως οροφής 12 kg 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19  
 
Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής 12 kg αυτοδιεγειρόµενος, πλήρης µετά της βάσεως 
στηρίξεως αυτού επί οροφής, ήτοι προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση µετά των 
µικροϋλικών και της εργασίας. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατό  

           (Αριθµητικώς): 100,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-72 Πυροσβεστικός σταθµός τύπου Α 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19  
 
Για την προµήθεια και µεταφορά ενός πλήρους πυροσβεστικού σταθµού µε τσιµεντένια βάση 
στηρίξεως στο έδαφος ο οποίος θα φέρει δυο ατοµικές προσωπίδες, δύο προστατευτικά 
κράνη, δυο ηλεκτρικά φανάρια µε µπαταρίες, µία κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη), ένα 
φτυάρι, ένα τσεκούρι, µία αξίνα, ένα λοστό διάρρηξης, ένα σκεπάρνι, µία αναπνευστική 
συσκευή, συµπεριλαµβανοµένου των µικροϋλικών και της εργασίας πλήρους εγκατάστασης 
και παραδόσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα µε την οριστική µελέτη και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 
(1 τεµ.) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εξακόσια πενήντα  

           (Αριθµητικώς): 650,00 
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Άρθρο ∆-73 Χειροκίνητο θυρόφραγµα - inox – 0,40Χ0,40 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1  

 

Για την την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές  του 
θυροφράγµατος, καθώς και ό,τι επιπλέον απαιτείται για την ορθή λειτουργία του στο έργο. 

Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου θυροφράγµατα θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιµών. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα 

           (Αριθµητικώς): 4.550,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-74 Εσχαρόκαδος διακενών 7mm - inox  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 87  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση χονδροεσχάρας, όπως περιγράφεται στην 
οριστική µελέτη και στα τεύχη δηµοπράτησης, συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας επι 
τόπου για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Επτακόσια ογδόντα  

           (Αριθµητικώς): 780,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-75 Μονοράγα  + Ηλεκτροκινητό βαρούλκο- 1 t. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 80  
 
Για την προµήθεια µονοράγας δυνατότηας ανύψωσης 1,0τν, στο χώρο τοποθέτησης 
φυσητήρων αερισµού αµµοκράτη, όπως περιγράφεται στην οριστική µελέτη, στα σχέδια και 
τις τεχνικές προδιαγραφές, συνοδευόµενη από όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά σύνδεσης, 
στερέωσης κλπ. ∆ηλαδή, προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, εργασίες τοποθέτησης και 
δοκιµές, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆έκα χιλιάδες  

           (Αριθµητικώς): 10.000,00 
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Άρθρο ∆-76 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς 
µηχανουργική επεξεργασία 

Κωδικός Άρθρου 11.05.01  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6751.1  
 

Κατασκευή στοιχείων από δοµικό χάλυβα, από τυποποιηµένες ή µή διατοµές και 
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235 κατά ΕΝ 10027 (αντίστοιχη της ποιότητας 
St 37 κατά DIN). Περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η επεξεργασία σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη σε εγκατάσταση πλήρως εξοπλισµένη µε τα κατάλληλα 
µηχανήµατα επεξεργασίας ή/και εν µέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρµολόγηση των 
στοιχείων και η φόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Το άρθρο έχει εφαρµογή στις φέρουσες και µή κατασκευές από δοµικό χάλυβα, στην 
κατασκευή θυροφραγµάτων, συσκευών ρυθµίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 
AVIO, AMIL κλπ), δοκών εµφράξεως ανοιγµάτων, εσχαρών παρακράτησης 
φερτών/επιπλεόντων (trash racks),  και στις πάσης φύσεως σιδηροκατασκευές των 
υδραυλικών και λοιπών έργων.   

Οι κατασκευές θα υλοποιούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της εγκεκριµένης 
µελέτης και τα καθοριζόµενα στους όρους δηµοπράτησης του έργου. 

Αναλόγως του απαιτούµενου βαθµού επεξεργασίας των µορφοχαλύβων και της 
προβλεπόµενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα 
επιµέρους άρθρα.   

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) πλήρως αποπερατωµένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή 
αναλυτικών υπολογισµών του βάρους. 

Το άρθρο έχει εφαρµογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν µόνον κοπή και 
συγκόλληση των µορφοχαλύβων. 

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης χάλυβα ποιότητος S355 (St 52) η τιµή προσαυξάνεται κατά 
0,10 €/kg 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και εξήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 1,60 
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Άρθρο ∆-77 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών, εφαρµογή διπλής 
αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) 

Κωδικός Άρθρου 11.07.01  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6751.1  
 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδοκατασκευών µετά την διαµόρφωση των 
στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόµιση του στο 
εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους. 

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν διαπιστωθεί τραυµατισµός των 
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση 
της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου ή/και 
τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ώδεκα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 0,12 

 

 

Άρθρο ∆-78 Προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µε χρώµατα υψηλής ανθεκτικότητος 
στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή εγγύηση της 
βαφής 

Κωδικός Άρθρου 11.08.02  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6751.1  
 

Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε απόχρωση της επιλογής 
της Υπηρεσίας. Πάχος ξηρού υµένα χρώµατος (SFT) σύµφωνα µε την µελέτη. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Είκοσι δύο λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 0,22 
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Άρθρο ∆-79 Ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταύ, συστολές, πώµατα κλπ) από ελατό 
χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 

Κωδικός Άρθρου 12.17  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752  
 

Ειδικά τεµάχια (καµπύλες, ταύ, συστολές, πώµατα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και 
σύνδεση τους στό δίκτυο σωληνώσεως, χωρίς την αξία των τυχόν απαιτουµένων σωµάτων 
αγκυρώσεως 

Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου ειδικά τεµάχια από ελατό χυτοσίδηρο θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου.  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τρία και εβδοµήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 3,70 

 

 

Άρθρο ∆-80 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 

Κωδικός Άρθρου 12.20  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
 

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαµέτρου, συµπεριλαµβανοµένων των 
γαλβανισµένων ή επικαδµιωµένων  µπουλονιών, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, 
τοποθέτηση και σύνδεση 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά 

           (Αριθµητικώς): 4,70 

 

Άρθρο ∆-81 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm 

Κωδικός Άρθρου 13.03.02.02  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
 

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

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τετρακόσια έντεκα 

           (Αριθµητικώς): 411,00 
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Άρθρο ∆-82 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 

Κωδικός Άρθρου 13.03.02.03  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
 

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

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τετρακόσια ενενήντα έξι 

           (Αριθµητικώς): 496,00 

 

 

Άρθρο ∆-83 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου 
και πλήρη εγκατάσταση, µε ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, 
ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm 

Κωδικός Άρθρου 13.03.02.05  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
 

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

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Οκτακόσια πενήντα δύο 

           (Αριθµητικώς): 852,00 
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Άρθρο ∆-84 Βαλβίδες αντεπιστροφής µε οµαλό κλείσιµο ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 

atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6657.1 
 

Βαλβίδες αντεπιστροφής µε οµαλό κλείσιµο, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και 
πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, καθώς και ό,τι επιπλέον απαιτείται για την ορθή λειτουργία 
τους στο έργο. 

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

 

 

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια δεκαεννιά 

           (Αριθµητικώς): 219,00 

 
 
 
Άρθρο ∆-85 Βαλβίδες αντεπιστροφής µε οµαλό κλείσιµο ονοµαστικής πίεσης ΡΝ 10 

atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6657.1 
 

Βαλβίδες αντεπιστροφής µε οµαλό κλείσιµο, µε την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και 
πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές, καθώς και ό,τι επιπλέον απαιτείται για την ορθή λειτουργία 
τους στο έργο. 

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

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ∆ιακόσια εξήντα έξι 

           (Αριθµητικώς): 266,00 

 
 



 

K:\N5600a\cons\tefhi\5157_ΤΜ.doc                                     - 137 -                                         N5600a/5157/B06 

 
Άρθρο ∆-86 Χαλύβδινες εξαρµώσεις, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής 

διαµέτρου DN 80 

Κωδικός Άρθρου 13.15.01.03  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
 

Χαλύβδινες εξαρµώσεις πλήρεις µε τον ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και τα µπουλόνια, µε 
την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ενενήντα πέντε 

           (Αριθµητικώς): 95,00 

 
 
 
 
 
Άρθρο ∆-87 Χαλύβδινες εξαρµώσεις, ονοµαστικής πίεσης 10 atm, ονοµαστικής 

διαµέτρου DN 100 

Κωδικός Άρθρου 13.15.01.04  

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6651.1 
 

Χαλύβδινες εξαρµώσεις πλήρεις µε τον ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης και τα µπουλόνια, µε 
την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν τριάντα πέντε 

           (Αριθµητικώς): 135,00 
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