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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Αντιστήριξη πρανών 
καλντέρας Θήρας – Περιοχή 
Λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d) 

 
 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.668.000 € 
 
 
 
 
 
 
 

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 στην Πρόσκληση. 

 
 

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. 
 



  
 

K:\N1800d\cons\tefhi\5188_TM.doc                               2                                              Ν1800d/5188/B06                                                     

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.∆. 
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 
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 
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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 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, 
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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. 
 
 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 
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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. 
 
 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. 
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 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 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. 
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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:  

 
     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 ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Ο∆Ο) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ 

   
Κωδικός ΝΕΤ-

Ο∆Ο Σύντοµη περιγραφή Κωδ ΕΤΕΠ           
"ΕΛΟΤ ΤΠ1501-" + 

  ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   
  ΕΚΣΚΑΦΕΣ   

Ο∆Ο/Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες  02-02-01-00 

Ο∆Ο/Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες  

Ο∆Ο/Α-3.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 02-02-01-00 

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ   

Ο∆Ο/Α-16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος --- 

νέο 
Αφαίρεση επισφαλών βραχωδών όγκων σε απότοµα 
πρανή (ελαφρύ ξεσκάρωµα) 

--- 

  ∆ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ   

Ο∆Ο/Α-23 Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων µεταβλητού πάχους --- 

  ΟΜΑ∆Α Β:    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

Ο∆Ο/Β-9 Ξηρολιθοδοµή ορατών επιφανειών --- 

Ο∆Ο/Β-16 Επένδυση πρανών µε πλήρως αγκυρούµενο πλέγµα  --- 

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

  ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ  

σχετ.Ο∆Ο/Β-23 
Γαλβανισµένα αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης  πρανών 
ανοιχτών εκσκαφών  

12-03-03-04 
σχετ.Ο∆Ο/Β-23.1 Φέρουσας ικανότητας 200 kΝ µε Φ25  (S500s) 

08-07-02-01 

12-03-03-04 
σχετ.Ο∆Ο/Β-23.2 Φέρουσας ικανότητας 300 kΝ µε Φ28 (S500s) 

08-07-02-01 

νέο Μεταφορά υλικών µε ελικόπτερο --- 

  ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ   

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 

  ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

Ο∆Ο/Β-30   Σιδηροί οπλισµοί  

Ο∆Ο/Β-30.2 
Σιδηρούς οπλισµός St III  (S400) ή St IV  (S500) εκτός 
υπόγειων έργων 01-02-01-00 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
 
Άρθρο Α-1: ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α) 
 
 

Για τη γενική εκσκαφή, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών 
γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  
κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά 
ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε 
την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

 
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, 

εκσκαφή: 
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά 
της µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,  

- για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ, 
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές 
κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων, 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης 
αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο 
άρθρο αυτού του τιµολογίου  

- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  
 

Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε 
οποιοδήποτε µέσο ή και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του 
πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών  

• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο 
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο 
(π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή 
πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του 
χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των 
αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη 
επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές 
θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα  
µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης 

• αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης 
πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), 
µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών 
(θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, που 
βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών. 

• απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή 
απαιτείται καθώς και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και 
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αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες 
διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο 
ΤΥΠΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που 
να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180).  

• κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες 
µεθόδους σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης  

• κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης 
κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης 
αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και 
Cut and Cover 

• επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του 
σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό 
και δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1. 

 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης 

της εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα 
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.  

 
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών 

εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια 
εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. 
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον 
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την 
Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου µετά της 

µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € και έντεκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 5,11 
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Άρθρο Α-2 : ΟΡΥΞΗ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ  
 
 

Για τη γενική όρυξη, µετά της µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, βραχωδών 
εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους 
και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά 
µε το υπάρχον έργο) και των δυσχερειών που προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο µε σφύρα ή και µε τα χέρια, χωρίς ή µε κανονική ή 
περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων περιορισµών 
χρήσης ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα, γραµµές 
πυλώνων και υποσταθµούς ∆ΕΗ ή/και άλλες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών-
ΦΕΚ.931/Β/31.12.84, των σχετικών περιορισµών ∆ΕΗ ή και άλλων περιορισµών που 
ισχύουν), ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή 
µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1 και τους όρους δηµοπράτησης.  

 
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, όρυξη:   
− ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ µετά 
της µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους, 

− για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ,  
− για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων  
− τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές 
κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών ορύξεων της οδού 

− τεχνικών Cut and Cover και για τη λήψη µέτρων προσωρινής και µόνιµης 
αντιστήριξης των πρανών εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο 
άρθρο αυτού του τιµολογίου. 

− για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover σύµφωνα και µε τις η 
µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
• προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, όρυξης µε οποιοδήποτε 
µέσο ή και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποµάκρυνσης και 
αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του 
πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών  

• δηµιουργίας διατρηµάτων γόµωσης, 
• προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης, πυροδότησης εκρηκτικών υλών µε 
όλες τις απαιτούµενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα 
υλικά (εκρηκτικές ύλες, φυτίλια, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

• διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο 
(χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και µεταφοράς των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή 
επιχωµάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή 
προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και 
κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή 
ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων 
και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης 
των αποθέσεων σύµφωνα  µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της 
περιβαλλοντικής µελέτης  

• καθαίρεσης τυχόν άοπλων σκυροδεµάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου 
των γενικών εκσκαφών, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο των 
γενικών εκσκαφών γαιών - ηµίβραχου, των οποίων η καθαίρεση δεν 
αποζηµιώνεται ιδιαίτερα.  
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• της τυχόν απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής καθώς και της 
εκθάµνωσης, κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως 
περιµέτρου σε οποιαδήποτε απόσταση.  

• αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες 
διακοπές αυτής, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

• κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης 
κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης 
αντιστήριξης των πρανών των και Cut and Cover των στοµίων σηράγγων και 
Cut and Cover  

• επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του 
σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό 
και δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 

• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για 
την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1. 

 
Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την 

εκτέλεση της εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύθηκαν από το 
πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.  

 
Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται µετά από εντολή της Υπηρεσίας και υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου. 

 
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των έτοιµων εκτελεσµένων 

εκσκαφών βράχου, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής 
των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Όπως και 
στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση θα 
καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν του δοθεί ειδική εντολή 
από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής όρυξης βράχου, µετά της µεταφοράς τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση 
 

 
 
Άρθρο Α-2.1: Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1133Α) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και σαράντα έξι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 11,46 



  
 

K:\N1800d\cons\tefhi\5188_TM.doc                               13                                              Ν1800d/5188/B06                                                     

Άρθρο Α-3: ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ Ε∆ΑΦΟΣ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 

 
 

Για την άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως 
από τα πρανή ορυγµάτων ή επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, που θα εκτελεσθεί 
σύµφωνα µε τη Π.Τ.Π. 13, την Π.Τ.Π. Χ1, και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, µετά 
της µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων, η 

δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και 
απόθεσης σε θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς 
κατασκευή ή συµπλήρωση επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική 
αποµάκρυνση εκτός του έργου, περιλαµβανοµένης και της τυχόν εκθάµνωσης, κοπής 
ή/και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσής τους από την 
περιοχή του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα της 
περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου θρυµµατισµού ογκολίθων 
για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης και κατά τα λοιπά όπως 
ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1 και την Π.Τ.Π. 13. 

 
Ο όγκος της άρσης καταπτώσεων θα επιµετρηθεί µε λήψη αρχικών και τελικών 

διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο άρσης καταπτώσεων, µετά της µεταφοράς των προϊόντων 

σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και τρία λεπτά 
 (Αριθµητικά): 1,03 
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Άρθρο Α-4: ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΟΓΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΤΟΜΑ ΠΡΑΝΗ 
(ΕΛΑΦΡΥ ΞΕΣΚΑΡΩΜΑ) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1420) 
 
 

Για τον πλήρη καθαρισµό των επιφανειών των υπαρχόντων πρανών στην 
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών του έργου, από χαλαρωµένα, αποκολληµένα, ασταθή 
και εν γένει επικίνδυνα βραχώδη τεµάχια (ανεξαρτήτως µεγέθους), που θα εκτελεσθεί 
πριν την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών του έργου, σε οποιοδήποτε ύψος και µε 
οποιαδήποτε κλίση πρανών, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας  και των δυσχερειών που 
προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και µε χρήση οποιουδήποτε µηχανικού µέσου ή µε τα 
χέρια, µη αποκλειόµενης της τοπικής περιορισµένης  χρήσης ειδικών εκρηκτικών 
(λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων περιορισµών και µόνον κατόπιν ειδικής αδείας),  
µε ευθύνη του Αναδόχου, σε οποιεσδήποτε συνθήκες µε µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Η εργασία θα γίνει από ειδικευµένο προσωπικό, µε ειδική εκπαίδευση σε 

αναρρίχηση σε απότοµα και δυσπρόσιτα πρανή µε χρήση ειδικού εξοπλισµού ασφάλειας 
και πρόσδεσης. 

 
Στην τιµή ειδικότερα πέρα των πιο πάνω περιλαµβάνονται : 
• Όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός αναρρίχησης και ασφάλειας του 

προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών στολών), και οι πιθανές φθορές αυτού. 
• Τα εργαλεία, υλικά και λοιπά µέσα που απαιτούνται για το «ξεσκάρωµα» 

των βραχωδών τεµαχίων και οι  πιθανές φθορές αυτών ανεξάρτητα από τον αριθµό των 
απασχολουµένων. 

• Τα απαιτούµενα βοηθητικά µέσα (ικριώµατα, καλαθοφόρα οχήµατα, 
αναρτούµενα δάπεδα εργασίας κ.τ.λ), που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια του 
προσωπικού που θα εκτελέσει την εργασία, µε κάθε σχετική δαπάνη φθοράς και 
συντήρησης. 

• Ο τελικός έλεγχος της καθαρισµένης επιφάνειας πρανούς από 
χαλαρωµένα, αποκολληµένα, ασταθή και εν γένει επικίνδυνα βραχώδη τεµάχια. 

• Η εργασία δηµιουργίας δαπέδου εργασίας µε κατασκευή προσωρινού 
επιχώµατος. 

 
Η επιµέτρηση γίνεται επί πραγµατικής (κεκλιµένης) επιφανείας πρανούς.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης επιφάνειας από την οποία αποµακρύνθηκαν  

τα χαλαρωµένα, αποκολληµένα, ασταθή και εν γένει επικίνδυνα βραχώδη τεµάχια. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και δεκαπέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 4,15 
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Άρθρο Α-5:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A) 
 
 

Για την πλήρη κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους καθαρής άµµου 
ποταµού ή σκύρων, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις υπό τα 
επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από σκύρα προερχόµενα από κοσκίνισµα 
καθαρών αµµοχαλικωδών υλικών ποταµού ή θραύση καταλλήλων πετρωµάτων της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, των οποίων η µεγάλη διάµετρος δε θα υπερβαίνει τα 20 εκ., ή 
άµµο καθαρή από ποτάµι ή χείµαρρο, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε 
απόσταση επί τόπου των έργων.  

 
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
 
• της εργασίας µόρφωσης και συµπύκνωσης του εδάφους έδρασης της 

στρώσης άµµου –σκύρων (µετά την τυχόν αφαίρεση των φυτικών γαιών ή 
την εκσκαφή ακαταλλήλων, τη συµπλήρωση κοιλωµάτων και την κατασκευή 
αναβαθµών) µέχρι βάθους τουλάχιστον 0,30 µ., σε βαθµό συµπύκνωσης, 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστον προς το 
90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή 
AASHO T 180. 

 
• προµήθειας και µεταφοράς, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

ενσωµάτωσης, της άµµου, των σκύρων, του απαιτούµενου νερού 
διαβροχής, µετά των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου 
φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου,  

 
• διάστρωσης, διαβροχής και συµπύκνωσης,  
 
• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη κάθε υλικού και εργασίας που απαιτούνται για 

την έντεχνη εκτέλεση της στρώσης σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών 

διατοµών. 
 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο πλήρους κατασκευής στρώσης καθαρής άµµου ή 

σκύρων, µετά της µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων.  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα € και τριάντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά): 9,38 
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ΟΜΑ∆Α B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Άρθρο Β-1: ΞΗΡΟΛΙΘΟ∆ΟΜΗ ΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2252) 
 

Για την πλήρη κατασκευή ξηρολιθοδοµής ορατών επιφανειών από λίθους 
λατοµείου πάχους 0,30 µ έως 0,35 µ χωρίς αρµολόγηση, που εκτελείται για την 
προστασία του φυσικού εδάφους, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ77 και τους όρους 
δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των λίθων, η δαπάνη 

µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, µε τις 
φορτοεκφορτώσεις κλπ., η δαπάνη προσέγγισης, η δαπάνη της εργασίας κατασκευής, 
καθώς κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεσή 
της σύµφωνα µε την ΠΤΠ Τ77 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.  

 
Για την επιµέτρηση λαµβάνονται 3 τ.µ. έτοιµης ξηρολιθοδοµής ως ένα κυβικό 

µέτρο. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης ξηρολιθοδοµής ορατών επιφανειών, σύµφωνα µε 

τη σχετική Μελέτη. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα επτά € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 37,60 
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Άρθρο Β-2: ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 50%O∆O-2311  +50%O∆O-2312) 
 
Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση γαλβανισµένου πλέγµατος 

για την επένδυση βραχώδους πρανούς ορύγµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης, που θα τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση πρανούς για 
συγκράτηση καταπτώσεων, αγκυρωµένο σε κάναβο ώστε να συγκρατεί στις θέσεις τους 
τα τεµάχια, που θα χαλαρωθούν και θα αποτελείται από: 

α)  συρµατόπλεγµα από χάλυβα εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 

1700Ν/mm
2
 πάχους d=3mm, απλής στρέψης, µε διαστάσεις βρόχου το 

πολύ 8Χ15 cm. µε τους συνδετήρες σύνδεσης των φύλλων µεταξύ τους, 
αγκυρωµένο σε κάναβο  

β) συρµατόσχοινα τάνυσης οριζόντια, κάθετα ή και διαγώνια, ενίσχυσης του 
συρµατοπλέγµατος. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη:  
• προµήθειας όλων των παραπάνω υλικών γαλβανισµένων εν θερµώ µε 
επίστρωση κράµατος ψευδαργύρου-αλουµινίου (Zn-Al) τουλάχιστον 200gr/m2 

σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. για διάρκεια ζωής άνω των 80 ετών κατά DIN 2078 
και DIN 1142,  

• µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσής τους 
µε τις φορτοεκφορτώσεις, σταλίες και τον απολυµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων,  

• της εργασίας σύνδεσής των αφ’ ενός µεταξύ τους και αφ’ εταίρου µε τις 
αγκυρώσεις, 

• της κατασκευής των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων (εκτός των 
προσβάσεων των αναβαθµών, όπως παρακάτω) καθώς και της 
αποκατάστασης του τοπίου µετά το πέρας των εργασιών  

• προσέγγισης, χρήσης, εισκόµισης και αποκόµισης όλων των απαιτούµενων 
µηχανηµάτων µε τις σταλίες τους κλπ 

• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τη µελέτη και λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
Επιπλέον στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα κάθε δαπάνη φθορών και 

αλληλοεπικαλύψεων.  
 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί ιδιαίτερα η δαπάνη:  
• κατασκευής (εάν δεν υπάρχουν) των απαιτούµενων προσπελάσεων που θα 
οδηγούν στους αναβαθµούς, οι οποίες θα παραµείνουν για συντήρηση του 
έργου  

• αγκυρώσεων. 
 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο επενδεδυµένου πρανούς ή αναβαθµού. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα επτά € και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 57,70 
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Άρθρο Β-3: ΦΡΑΧΤΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ 

 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη τοποθέτηση ενός τυποποιηµένου 
φράχτη κατακόρυφων ή κεκλιµένων πετασµάτων, που θα εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε 
θέση του πρανούς για την προστασία της οδού από βραχοπτώσεις σύµφωνα µε τη 
µελέτη, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, θα 
συνοδεύεται από πιστοποιητικό για τη δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας και θα 
αποτελείται από τα παρακάτω (ή όσα απ’ αυτά απαιτούνται ανάλογα µε το είδος του 
φράχτη): 

α)  από στύλους (ορθοστάτες) από γαλβανισµένο µορφοσίδηρο µε τη µεταλλική 
τους βάση σταθερή ή ειδικής αρθρωτής διάταξης, που επιτρέπει τη στροφή 
των ορθοστατών προς τα κατάντι,  

β) από γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα, δακτυλιωτό πλέγµα, ενισχυµένα µε 
οριζόντια, κάθετα ή και διαγώνια γαλβανισµένα συρµατόσχοινα, που 
συγκρατούνται στους στύλους, 

γ) από γαλβανισµένα συρµατόσχοινα στήριξης της κορυφής των ορθοστατών, 
δ) από τα τυχόν απαιτούµενα δακτυλιωτά φρένα, αποσβεστήρες ενέργειας.  
  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
 
• προµήθειας όλων των παραπάνω υλικών (ή όσων απ’ αυτά απαιτούνται 
ανάλογα µε το είδος του φράχτη, όπως παρακάτω) γαλβανισµένων εν θερµώ 
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. για διάρκεια ζωής άνω των 80 ετών κατά DIN 2078 
και DIN 1142,  

 
• µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσής τους 
µε τις σταλίες, φορτοεκφορτώσεις και τον απολυµένο χρόνο 
φορτοεκφορτώσεων, 

 
• της εργασίας σύνδεσής των αφ’ ενός µεταξύ τους και αφ’ εταίρου µε τη 
θεµελίωση και τις αγκυρώσεις 

 
• της κατασκευής των τυχόν απαιτούµενων προσπελάσεων (εκτός των 
προσβάσεων των αναβαθµών, όπως παρακάτω) καθώς και της 
αποκατάστασης του τοπίου µετά το πέρας των εργασιών 

 
• προσέγγισης, χρήσης, εισκόµισης και αποκόµισης όλων των απαιτούµενων 
µηχανηµάτων µε τις στλίες τους κλπ 

 
• καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την 
έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύµφωνα µε τη µελέτη και λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
Επιπλέον στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα κάθε δαπάνη φθορών και 

αλληλοεπικαλύψεων. 
 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται και θα πληρωθεί ιδιαίτερα η δαπάνη:  
• της κατασκευής (εάν δεν υπάρχουν) των απαιτούµενων προσπελάσεων που 
θα οδηγούν στους αναβαθµούς, οι οποίες θα παραµείνουν για συντήρηση του 
έργου  

• αγκυρώσεων και θεµελίωσης 
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Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου φράχτη ανάσχεσης 

βραχοπτώσεων. 
 
 

 
 
Άρθρο Β-3.1: Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 100 kJ, ύψους 2m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2311+ 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ιακόσια πενήντα πέντε € και εβδοµήντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά): 255,78 

 
 
 
Άρθρο Β-3.2: Φράχτης απορρόφησης ενέργειας µέχρι 500 kJ, ύψους 3m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 30%Ο∆Ο-2312+ 40%Ο∆Ο-2653+ 30%Ο∆Ο-2311) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτακόσια τριάντα εννέα € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 739,60 
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Άρθρο Β-4: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 

ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
 

Για την πλήρη κατασκευή ήλωσης βράχου µε γαλβανισµένα χαλύβδινα αγκύρια 
ολόσωµης πάκτωσης, ανεξαρτήτως του µήκους της ήλωσης από χάλυβα St IV (S500s), 
για την αντιστήριξη πρανών ανοικτών εκσκαφών, σταθεροποίηση βραχωδών 
σχηµατισµών, αγκύρωση πλεγµάτων, συρµατοσχοίνων ή φραχτών κ.λ.π., σύµφωνα µε τα 
λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.  

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη: 
  
• προµήθειας κατάλληλων αγκυρίων, του τσιµεντενέµατος και όλων των 

εξαρτηµάτων, υλικών και µικροϋλικών (πλάκα έδρασης, κοχλίες κ.λ.π.),  
 
• αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία όλων των εξαρτηµάτων µε θερµό 

γαλβάνισµα (hot dip galvanizing) στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και 
πριν τη προσκόµιση τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και 
τοποθέτηση τους. 
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν διαπιστωθεί 
τραυµατισµός των επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωση 
τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου ή/και τις εντολές της 
Υπηρεσίας, 

 
• µεταφοράς τους στον τόπο ενσωµάτωσης µε φορτοεκφορτώσεις και 

απολυµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων,  
 

• εργασίας διάτρησης, καθαρισµού, έκπλυσης, εγκατάστασης του αγκυρίου, 
έγχυσης του τσιµεντενέµατος, της αρχικής και τελικής τάνυσης της 
κοχλίωσης, µε τους απαιτούµενους ελέγχους,  

 
• προσέγγισης, µετακινήσεων από θέση σε θέση εργασίας, χρήσης, 

εισκόµισης και αποκόµισης όλων των απαιτούµενων µηχανηµάτων  
 

• καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής και τη διαρκή λειτουργία της ήλωσης, σύµφωνα µε 
τη σχετική µελέτη και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους ήλου περιλαµβανοµένου και του σπειρώµατος 

 
 
 
Άρθρο Β-4.1: Φέρουσας ικανότητας 200 ΚΝ µε Φ25 S500s 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα € και τριάντα επτά λεπτά 
 (Αριθµητικά): 21,37 
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Άρθρο Β-4.2: Φέρουσας ικανότητας 300 ΚΝ µε Φ28 S500s 
 (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι επτά € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 27,10 
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Άρθρο Β-5: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-1136) 

 
Για την δαπάνη χρήσης ελικοπτέρου που θα χρησιµοποιηθεί για την µεταφορά 

των υλικών από τη θέση φόρτωσης µέχρι τη θέση ενσωµάτωσης τους στο έργο σύµφωνα 
µε την µελέτη. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται:  
 
• Τα καύσιµα του ελικοπτέρου, καθώς και κάθε άλλη λειτουργική δαπάνη αυτού 
• Το κόστος των πιλότων, µηχανικών και του λοιπού προωπικού που απαιτείται 
για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του ελικοπτέρου 

• Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης του ελικοπτέρου µε τα προς µεταφορά υλικά 
• Τα τέλη αεροδροµίου και οι λοιπές κρατήσεις και τέλη που αφορούν σε 
αεροµεταφορές 

• Η έκδοση όλων των απαιτούµενων αδειών για την εκτέλεση της εργασίας 
αεροµεταφοράς των υλικών από τη θέση φόρτωσης µέχρι την θέση 
ενσωµάτωσης τους στο έργο, σύµφωνα µε την µελέτη 

 
 

Τιµή για κάθε ώρα πτήσης ελικοπτέρου. 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια τριακόσια πενήντα € 
 (Αριθµητικά): 1.350,00 
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Άρθρο Β-6: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 

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.  
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 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. 
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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 
 
 
 
 

Άρθρο Β-6.1: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 (Β5 ή Β10) 
 
Άρθρο Β-6.1.1: Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξοµαλυντικών στρώσεων κ.λ.π. 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2521) 
 

Σκυρόδεµα C8/10 χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή µη οπλισµένων 
στοιχείων κατασκευών, όπως γενικών κοιτοστρώσεων, συγκρατήσεως βραχωδών 
όγκων ορυγµάτων, εξοµαλυντικών στρώσεων θεµελίων, αγκυρώσεων σωλήνων, 
µόρφωσης κλίσεων, κ.λ.π. καθώς και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην 
περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από Β5  
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα τρία € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 63,80 
 
 
 
 
Άρθρο B-6.1.2: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C8/10 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2521) 

 
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου 

(π.χ. θαλάσσιες µεταφορές)  κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας C8/10 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι € και τριάντα οκτώ λεπτά 
 (Αριθµητικά): 6,38
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Άρθρο B-6.2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  
 
 
Άρθρο B-6.2.1:  C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ) 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 
 

Σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την 
κατασκευή των καλυµµάτων, του πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων, των καναλιών 
αποστράγγισης, τα οποία δεν περιλαµβάνονται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου, 
ορθογωνικών τάφρων και λοιπών µικροκατασκευών. 

 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών που γίνονται στις 

περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών και οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου 
σκυροδέτηση (περιλαµβανοµένης της επιρροής της δαπάνης διαµόρφωσης “σχεδίου” της 
επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη) είτε µε δόµηση προκατασκευασµένων 
στοιχείων από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και µε τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

  
Για την τελευταία περίπτωση κατασκευής µε πρόχυτα στοιχεία, ο ισοδύναµος 

όγκος βάσει του οποίου γίνεται η επιµέτρηση και πληρωµή, θα προκύπτει από τον όγκο 
της στρώσης των πρόχυτων στοιχείων προσαυξηµένο κατά 0,10µ. που θα καλύπτει τις 
πρόσθετες εργασίες δόµησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία 
υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ), 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ένα € 
 (Αριθµητικά): 121,00 
 
 

 
 
Άρθρο B-6.2.2: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου 

(π.χ. θαλάσσιες µεταφορές)  κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ώδεκα € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 12,10 
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Άρθρο B-7: ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 

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. 

 
Άρθρο B-7.1: Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων έργων 

(Aναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 1,10 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 
2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,  12398/ 410 
3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 
4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

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

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 
7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 
8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 
9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 
10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 
11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 
12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 
13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 
14 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα Ι, Ισχύοντα hEN) 
15 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 
16 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 6690(Παράρτηµα ΙΙΙ, ETAG) 

 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 
4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 

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

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 

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

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

14 ΕΛΟΤ EN 12839  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία περιφράξεων 

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 14647  Ασβεσταργιλικό τσιµέντο - Σύνθεση, 
προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 12050-4  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 12764  Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες 
υδροµασάζ 

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 14037-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-1  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-2  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-3  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 681-4  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 682  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 778  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 877  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 

14 ΕΛΟΤ EN 969  

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

ΗΛΜ κτιριακών 
έργων 



  
 

K:\N1800d\cons\tefhi\5188_TM.doc                               34                                              Ν1800d/5188/B06                                                     

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ 13165 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

6 ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

12 ΕΛΟΤ EN 14509 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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 
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14 ΕΛΟΤ EN 13454-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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 
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τοµέας 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 13978-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14063-1  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14064-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14783  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14843  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Κλίµακες 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14933  

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14934  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 14991  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία θεµελίωσης 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15037-4  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 15435  

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

Κτιριακά έργα 

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

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

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 438-7  

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

14 ΕΛΟΤ EN 517  Προκατασκευασµένα εξαρτήµατα στέγασης - 
Άγκιστρα ασφαλείας 

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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 
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15 ΕΛΟΤ EN 14304  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14305  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14306  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14307  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14308  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14309  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14313  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14314  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 14963  

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

Κτιριακά έργα 

15 ΕΛΟΤ EN 15037-2  

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

Κτιριακά έργα 

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 
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15 ΕΛΟΤ EN 15600-1  

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

Κτιριακά έργα 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10340  Χυτοχάλυβες κατασκευών 
Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 13479  

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 14080  Ξύλινες κατασκευές - Αντικολλητή ξυλεία - 
Απαιτήσεις 

Ξύλινες 
κατασκευές 

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

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

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368  Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί 
σηµατοδότες 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 
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τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 1317-5  

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695  

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050  Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία γεφυρών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129  Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 
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τοµέας 

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 

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 
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τοµέας 

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 

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 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

9 ΕΛΟΤ ΕΝ 14604 ∆ιατάξεις ανιχνευτών καπνού  Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

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

Πυρασφάλεια 

15 ΕΛΟΤ EN 15650  Αερισµός κτιρίων - Πυροδιαφράγµατα Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13450 Αδρανή για έρµα σιδηροδροµικών γραµµών Σιδηροδροµικά 

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

Σιδηροδροµικά 

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

Υαλουργικά 

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 

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 
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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 

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

Υδραυλικά έργα 

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

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Κουφώµατα 

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

Κουφώµατα 

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

Κουφώµατα 

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

16 ETAG 004 Εξωτερικά συστήµατα θερµοµόνωσης µε 
εξωτεοικό επίχρισµα - ETICS 

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Ξύλινες 
κατασκευές 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα 
υλικά για προεντεταµένες κατασκευές 

Οδοποιία 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα 
Ξύλινες 
κατασκευές 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-2 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-4  

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

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

Πυρασφάλεια 

16 ETAG 018-4  

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

Πυρασφάλεια 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 

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

Κτιριακά έργα 

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 



  
 

K:\N1800d\cons\tefhi\5188_TM.doc                               55                                              Ν1800d/5188/B06                                                     

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

16 ETAG 020-5 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 

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

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

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

ΗΛΜ 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-1 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-2 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-3 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

Οδοποιία 

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 
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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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