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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Τα περιεχόµενα του παρόντος Τεύχους αναφέρονται στις κατ' αποκοπή τιµές των 

επιµέρους Άρθρων του Έργου. Κάθε Άρθρο περιλαµβάνει όλα τα έργα πολιτικού 
µηχανικού και όλο τον εγκαθιστάµενο εξοπλισµό.  

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

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

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

5. Η τιµή κάθε Άρθρου διακρίνεται σε τιµή έργων πολιτικού µηχανικού και τιµή 
ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.  

6. Στα κονδύλια «Ηλεκτροµηχανολογικά Έργα» των διαφόρων Άρθρων περιλαµβάνεται η 
ηλεκτρική εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισµού από τον αντίστοιχο τοπικό 
πίνακα, καθώς επίσης και όλα τα συστήµατα αυτόµατης λειτουργίας. Στις δαπάνες για 
τον εξοπλισµό περιλαµβάνονται επίσης και όλα τα όργανα ελέγχου της λειτουργίας 
κάθε επιµέρους µονάδας, όπως αναλυτικά καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

7. Στις κατ' αποκοπή τιµές δεν περιλαµβάνεται το ποσοστό για το όφελος του εργολάβου 
και τα γενικά έξοδα τα οποία καθορίζονται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) και 
καταβάλλονται στον Ανάδοχο επί της αξίας όλων των εργασιών. Επίσης δεν 
περιλαµβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες που ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%).  

8. Η δαπάνη για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – Μελέτης Εφαρµογής από τον 
Ανάδοχο περιλαµβάνεται ανηγµένη στα επιµέρους άρθρα τιµολογίου του έργου. Στις 
απαιτούµενες προς εκπόνηση µελέτες περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για 
τυχόν γεωτεχνικές έρευνες, πρόσθετες τοπογραφικές αποτυπώσεις κτλ. καθώς και η 
µελέτη άρδευσης των επεξεργασµένων λυµάτων σύµφωνα µε την Ε1β/221/22-1-65 
(ΦΕΚ 138 Β/65) υγειονοµική διάταξη και η οικολογική µελέτη της περιοχής 
(περιβαλλοντικός όρος δ35).  

9. Σε ιδιαίτερο Άρθρο του τιµολογίου περιλαµβάνεται η δαπάνη για την 6µηνη λειτουργία 
και συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο, περιλαµβανοµένης  της εκπαίδευσης του 
προσωπικού του Κυρίου του Έργου, και την ετοιµασία φακέλων και την  έκδοση 
σχετικών αδειών. Στην κατ' αποκοπή τιµή περιλαµβάνονται επίσης και οι κάθε είδους 
δαπάνες για κάθε είδους χηµικές αναλύσεις, συντηρήσεις των µονάδων κτλ, σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

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



K:\N2200\cons\tefhi\5245_TM.doc                                 - 2 -                                          Ν2200/5245/Β06 

 

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

10.2 Τις δαπάνες για την προµήθεια υλικών και εξοπλισµού, για την πλήρη κατασκευή, για 
την εγκατάσταση και διασύνδεση όλου του εξοπλισµού  και τέλος για την εκτέλεση 
όλων των απαιτούµενων δοκιµών, την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιµές 
ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.  

10.3 «Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.18 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο 
χώρο του έργου, η λήψη 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 και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή. 

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

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

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

11.22 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και 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. 

11.23 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών 
εφευρέσεων κτλ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

11.24 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για 
κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 

11.25 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων διέρχονται 
από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες για άρση τυχόν 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. 

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

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

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

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

11.30 Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου. 
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11.31 Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

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

11.33 Οι δαπάνες για την λήψη έκτακτων µέτρων προστασίας των γειτονικών εγκαταστάσεων 
και των λειτουργουσών εγκαταστάσεων. 

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

11.35 Όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη του έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

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

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

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 

4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

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

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 

8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 

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

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 

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

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

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

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

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

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

 

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 

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

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ EN 934-2 
Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και 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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

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

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5  

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275  

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 1  Θερµάστρες υγρών καυσίµων µε καυστήρες εξάτµισης ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 1020  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12285-2  

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

ΗΛΜ 

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 12566-3  

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

ΗΛΜ 

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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

14 ΕΛΟΤ EN 14384  Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόµια ΗΛΜ 

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 621  

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

ΗΛΜ 

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

ΗΛΜ 

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

ΗΛΜ 

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ EN 858-1  

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

ΗΛΜ 

14 ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 777-
4  

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

ΗΛΜ 

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

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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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

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 

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

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

τοµέας 

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 

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 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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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 

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

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

τοµέας 

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 

14 ΕΛΟΤ EN 15824  Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά 
επιχρίσµατα µε βάση οργανικά συνδετικά Κτιριακά έργα 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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

14 ΕΛΟΤ EN 14592  Ξύλινες κατασκευές - Στερεωτικά µε οπή - Απαιτήσεις Ξύλινες κατασκευές 
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ΚΩ∆. 
ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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

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

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

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

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695  

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

Οδοποιία 

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

14 ΕΛΟΤ EN 15129  Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία κλπ 

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

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

Οδοποιία κλπ 

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

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

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

Οδοποιία κλπ 

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

5 ΕΛΟΤ EN 13251 

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

Οδοποιία κλπ 

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

Οδοποιία κλπ 

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

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

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

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

5 ΕΛΟΤ EN 12094-1 

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

Πυρασφάλεια 

5 ΕΛΟΤ EN 12094-13 

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

Πυρασφάλεια 
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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 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 12094-9 

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

Πυρασφάλεια 
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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 

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 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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ΦΕΚ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 

τοµέας 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 013 Εξαρτήµατα προέντασης και συµπαροµαρτούντα 
υλικά για προεντεταµένες κατασκευές Οδοποιία 

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

16 ETAG 015 Τρισδιάστατα καρφοελάσµατα Ξύλινες κατασκευές 

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

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 016-3 

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

Κτιριακά έργα 
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16 ETAG 016-4  

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 017 Εξαρτήµατα και υλικά επενδύσεων Κτιριακά έργα 

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

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

Πυρασφάλεια 

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

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-2 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-4 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 020-5 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 021-1 

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

ΗΛΜ 

16 ETAG 021-2 

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

ΗΛΜ 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 022-1 

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

Κτιριακά έργα 

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 
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16 ETAG 022-3 

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

Κτιριακά έργα 

16 ETAG 023 Προκατασκευασµένες κτιριακές µονάδες Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

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

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

Πυρασφάλεια 

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

Πυρασφάλεια 

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

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

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Κτιριακά έργα 

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

Κτιριακά έργα 

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

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

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

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

Πυρασφάλεια 
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Β. ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Άρθρο 1. Προεπεξεργασία λυµάτων 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτροµηχανολογικών 
εργασιών συµπεριλαµβανοµένου του κτιρίου προεπεξεργασίας όπως αυτές περιγράφονται στις 
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 
 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 52.300,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι χιλιάδες  

 (Αριθµητικώς) : 120.000,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εβδοµήντα δύο χιλιάδες τριακόσια  

 (Αριθµητικώς) : 172.300,00 

Άρθρο 2. ∆εξαµενές επεξεργασίας 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού και τον Η/Μ εξοπλισµό για τις 
µονάδες εξισορρόπησης, βιολογικών αντιδραστήρων, µέτρηση παροχής, όπως αυτά 
περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 
 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 75.900,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες  

 (Αριθµητικώς) : 164.000,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 239.900,00 

Άρθρο 3. Κτίριο αφυδάτωσης – χλωρίωσης 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικών 
εργασιών για τη µονάδα πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος και τον οικίσκο χλωρίωσης, όπως αυτά 
περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 
 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα εννέα  χιλιάδες εξακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 79.600,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 123.700,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆ιακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 203.300,00 
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Άρθρο 4. Κτίριο διοίκησης 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικών 
εργασιών, όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές , καθώς και τις 
απαιτούµενες µελέτες. 
 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 62.400,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Χίλια Επτακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 1.700,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα τέσσερις χιλιάδες εκατό 

 (Αριθµητικώς) : 64.100,00 

Άρθρο 5. ∆εξαµενή αποθήκευσης – Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας τριτοβάθµιας 
επεξεργασίας 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικών 
εργασιών, για τη δεξαµενή αποθήκευσης των επεξεργασµένων λυµάτων και το αντλοστάσιο 
τροφοδοσία της µονάδος τριτοβάθµιας επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές, καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 82.700,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εννέα χιλιάδες επτακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 9.700,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 92.400,00 

Άρθρο 6. Τριτοβάθµια επεξεργασία – χλωρίωση – αποχλωρίωση – 
αντλιοστάσιο άρδευσης 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού για τη µονάδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας τη δεξαµενή χλωρίωσης – 
αποχλωρίωσης και το αντλιοστάσιο άρδευσης σύµφωνα µε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 15.500,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν εννέα  χιλιάδες εκατό 

 (Αριθµητικώς) : 109.100,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 124.600,00 
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Άρθρο 7. Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικών 
εργασιών για το αντλιοστάσιο στραγγιδίων σύµφωνα µε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έξι χιλιάδες διακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 6.200,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτώ χιλιάδες πεντακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 8.500,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκατέσσερις χιλιάδες επτακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 14.700,00 

Άρθρο 8. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση- Κέντρο ελέγχου – Αυτοµατισµοί 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο των έργων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακες, καλώδια, σωληνώσεις), την προµήθεια, τοποθέτηση, 
δοκιµή του κέντρου ελέγχου καθώς και όλα τα όργανα και αυτοµατισµούς ελέγχου, καταγραφής, 
µετρήσεων κτλ.  που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης 
όπως αυτά περιγράφονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις απαιτούµενες 
µελέτες. 

  

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Ενενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια  

 (Αριθµητικώς) : 95.300,00 

Άρθρο 9. Βοηθητικός εξοπλισµός 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο την προµήθεια δύο φορητών αντλιών, δύο ανυψωτικών µηχανισµών, 
έξι φορητών πυροσβεστήρων, πέντε κάδων αποκοµιδής, τα εργαλεία συνεργείου και τον 
εργαστηριακό εξοπλισµό, όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, 
καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 

 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τέσσερις χιλιάδες διακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 4.200,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 44.900,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα εννέα χιλιάδες εκατό 

 (Αριθµητικώς) : 49.100,00 

Άρθρο 10. Απόσµηση 

Η τιµή καλύπτει το σύστηµα εξαερισµού – απόσµησης, στο κτίριο προεπεξεργασίας και στο 
κτίριο αφυδάτωσης ιλύος, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις 
απαιτούµενες µελέτες. 
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Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκα τρεις χιλιάδες  

 (Αριθµητικώς) : 13.000,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα τέσσερις  χιλιάδες τριακόσια   

 (Αριθµητικώς) : 54.300,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 67.300,00 

Άρθρο 11. Σωληνώσεις 

Η τιµή καλύπτει το σύνολο των αγωγών που είναι απαραίτητοι για τη διακίνηση λυµάτων, ιλύος 
στραγγιδίων κτλ. και τους παρακαµπτήριους αγωγούς. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα ενδιάµεσα φρεάτια, φρεάτια συµβολής, δικλείδων κτλ., οι δικλείδες, οι εύκαµπτοι 
σύνδεσµοι και όλα τα ειδικά τεµάχια, οι δοκιµές και γενικά κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται 
για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του δικτύου των σωληνώσεων, σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές , καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 

 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκατρείς  χιλιάδες διακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 13.200 

Άρθρο 12. Οδοποιία  

Η τιµή καλύπτει το σύνολο της οδοποιίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις 
απαιτούµενες µελέτες. 

  

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Σαράντα χιλιάδες εκατό 

 (Αριθµητικώς) : 40.100,00 

Άρθρο 13. ∆ιαµόρφωση χώρου - Βοηθητικά δίκτυα 

Η τιµή καλύπτει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ορθολογική και αισθητική διαµόρφωση 
του χώρου και περιλαµβάνει τις εκσκαφές, επιχώσεις, δίκτυο οµβρίων, τα δίκτυα ύδρευσης, 
βιοµηχανικού νερού, τηλεφώνου, τον εξωτερικό φωτισµό, την περίφραξη  κτλ. όπως αυτά 
περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 

 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι  έξι χιλιάδες  

 (Αριθµητικώς) : 26.000,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Έντεκα χιλιάδες τριακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 11.300,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 37.300,00 
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Άρθρο 14. Έργα άρδευσης 

Η τιµή περιλαµβάνει το σύνολο των έργων Πολιτικού Μηχανικού που απαιτούνται για την 
άρδευση πεδίου διάθεσης συµπεριλαµβανοµένης της περίφραξης του χώρου άρδευσης 
σύµφωνα µε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τις απαιτούµενες µελέτες. 

 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα εννιά χιλιάδες επτακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 59.700,00 

Άρθρο 15. Εξάµηνη (6µηνη) λειτουργία 

Η τιµή καλύπτει την αποζηµίωση του Αναδόχου για τη λειτουργία της εγκατάστασης για 6 µήνες, 
όπως ορίζεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 

Έργα Π.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 27.200,00 

Έργα Η.Μ. ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Είκοσι τέσσερις  χιλιάδες τριακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 24.300,00 

Σύνολο ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα µία χιλιάδες πεντακόσια 

 (Αριθµητικώς) : 51.500,00 
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