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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

  

 
 

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο ζα 

εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε 
δηαθήξπμε. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη 
ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ 
ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 "Κάζε δαπάλε" γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα 
ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ 
αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ 
κέζσλ. 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ 
φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο 
θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, 
ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά 
ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά 
ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα 
λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή 
απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά 
θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε 
ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 
δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) 
ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 
(ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ 
πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) 
θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, 
ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 
ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ 
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ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο 
θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 
απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ 
ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ 
θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο 
Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) ζηνλ 
εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ 
ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά 
πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 
κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 
ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ 
ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ 
ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
 
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 
(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη 

δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
 
1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 

κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο 
φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά 
ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο 
θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.3.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 
"δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε 
θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα 
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 
έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ 
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη 
ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
 

1.3.12 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ 
θ.ιπ. 

1.3.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 
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(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα  
(β)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά 

θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),  
(γ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(δ)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε 
άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 
1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ 
αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη 
δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. 

Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ 
Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

1.3.15 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο 
θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.3.16 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ 
έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε". 

1.3.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 
παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα 
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ 
γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.18 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 
θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., 
θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη 
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

1.3.19 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.20 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο 
εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.3.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 
θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο 
ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα 
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.22 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα 
κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο 
ηθξησκάησλ θιπ. 

1.3.24 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, 
ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 
πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.25 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο 
ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.26 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη 
ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

1.3.27 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

1.3.28 Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

  
1.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ 

(Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή 
ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, 
θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα 
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν 
θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 
 Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ 

(28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

1.5  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ 
Έξγνπ. 

 
 
2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 
2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ 

είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη 
πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε 
νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν 
Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν 
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ 
ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 
επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο 
εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο 
πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ 
θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε 
κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο 
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δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη 
φξνη ηνπ παξφληνο. 

 
2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  
 
Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

 Χο  "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ 
έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Χο  "γαίεο θαη εκίβξαρνο"  ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε πιηθά, 
θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν 
καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ 
λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή 
πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Χο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ 
ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. 
αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ" πεξηιακβάλνληαη θαη 
κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3. 

 Χο "ζθιεξά γξαληηηθά" θαη "θξνθαινπαγή" ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρψδεηο 
ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, 
ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Ζ εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη 
δπζρεξήο (δελ αλακνριεχνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε δε απφδνζε 
ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 
2.2.2  ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ  

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) 
λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Υεηξνιαβέο 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο 
πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε 
θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο 
πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή 
γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), κε 
κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν 
παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο ή 
πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

 

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 

- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ 
αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη θχιιν - 
δάπεδν). 
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Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο ρσξίο 
απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε Master 
Key 

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα 
ειέγρνχ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

 
Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ" δηαηάμεηο, εθηφο εάλ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 
2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο 
(m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο 
ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα 
γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο 
ρξσκαηηζκνχ.  

Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία 
ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη ζχκθσλα 
κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 
παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη" ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη 
αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

 
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε 
πξαγκαηηθή ρξεκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο 
γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ 
ηθξησκάησλ.  
 
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη 
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία 
ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ 
αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο 
θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ 
απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 
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Όηαλ πξφθεηηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε 
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο 
επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή 
ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, 
επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 
 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ 
χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 
ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ 
δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ Πηλάθσλ 
ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ 
ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα, θαηά 
πεγή πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 
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1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ησαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 
2.  ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ 

(λεξφινπζηξν) 
3.  Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

 
2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ 
ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν 
ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε 
ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 
 
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ 
απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε 
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κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ 
πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο 
πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30. 
 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην 
άξζξν 79.55. 

  
ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 
Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 

παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 
 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 

κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

 
 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 

θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Με παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο 
(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, 
κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 

 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 
ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 
ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα 
επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην 
(ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε 
[*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο 
(δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 
Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] 

παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα 
βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ 
θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 
Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο 
εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ 
δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 
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3. ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1

Ο
    

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο 3.17 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ-6054 
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο, ρσξίο ρξήζε θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ 
(δει. κε πδξαπιηθή ζθχξα, αεξφζθπξεο θιπ), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ02-04-00-00 ‘’Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ’’. 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο ησλ πδάησλ, εθ’ φζνλ ε ζηάζκε εξεκίαο ηνπο 
είλαη έσο 30 cm επάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο (άιισο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο), 
θαζψο θαη ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο. 
Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 2,00 m

2
 αλά 20,0 m

2
 παξεηψλ 

νξχγκαηνο.  
Δπηκέηξεζε ζχκθσλα κε ηελ ζεσξεηηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο (νη ηπρφλ ππεξεθζθαθέο δελ 
ζπλππνινγίδνληαη). 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
), θαηά ηα αλσηέξσ 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:    Γύν επξώ θαη δέθα ιεπηά        Αξηζκεηηθώο:  2,10  € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
  

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ πιώλ (κόλνλ κε 
θξνπζηηθό εμνπιηζκό)  3.18.01 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6055 

Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζε έδαθνο πνπ απαηηεί ηελ ρξήζε θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ (αεξνζθπξψλ 
ή πδξαπιηθήο ζθχξαο) ή/θαη ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  02-04-00-00 
‘’Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ’’. 
πκπεξηιακβάλεηαη ε θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαζψο θαη ηπρφλ 
απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο.  
Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 2,00 m

2
 αλά 20,0 m

2
 παξεηψλ 

νξχγκαηνο.  
Δπηκέηξεζε ζχκθσλα κε ηελ ζεσξεηηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο (νη ηπρφλ ππεξεθζθαθέο δελ 
ζπλππνινγίδνληαη). 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
), θαηά ηα αλσηέξσ.  25,80 € 

Πξνζηίζεληαη κεηαθνξηθά έμνδα γηα κεηαθνξέο ζε απφζηαζε 100 κ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο 

απφ ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ζε νδφ θαθήο βαηφηεηαο, κε πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθφξησζεο, αλά θπβηθφ κέηξν (m3).  
Μεηαθνξέο ζε νδφ θαθήο βαηφηεηαο 0,10 km ρ 0,28 €/km = 0,028 € /m3  +  25,80 € /m3  = 25,83 € /m3 

 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:    Δίθνζη πέληε επξώ θαη νγδόληα ηξία ιεπηά         Αξηζκεηηθώο:    25,83  €    

 
 
 
Άξζξν  3

ν
   

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 
3.10.01.01 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6081.1 
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.  
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε. 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
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άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δψλε 
εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο 
δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, 

αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:     Έμη επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά          Αξηζκεηηθώο:    6,70€ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4

Ο
  

Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ   20.20 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-2162  
Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, 
ζθχξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο 
κεηαθνξέο εληφο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε 
δηαβξνρή θαη ε ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.    15,70 € 
Πξνζηίζεληαη κεηαθνξηθά έμνδα  γηα κεηαθνξέο απφ ην Λαηνκείν Γξπκνχ Θεζζαινλίθεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, 
κέζε απφζηαζε  90 ρικ  εθηφο πφιεο  (80 ρικ ζε νδφ θαιήο βαηφηεηαο θαη 10 ρικ  ζε  θαθήο βαηφηεηαο)   
Μεηαθνξέο ζε νδφ θαιήο βαηφηεηαο      80 ρ 0,19  = 15,20 € /m3 
Μεηαθνξέο ζε νδφ θαθήο βαηφηεηαο      10 ρ 0,21  =   2,10 € /m3 
χλνιν           17,30 € /m3   +  15,70 € /m3  = 33,00 € /m3 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Σξηάληα ηξία επξώ     Αξηζκεηηθώο:     33.00 €    

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5

Ο
  

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ   5.08 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6069.1 
 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
α. Ζ πξνκήζεηα ηεο άκκνπ (εμφξπμε, θνζθίληζκα θιπ) θαη ε κεηαθνξά ηεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 

εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 
δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m

3
) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 

γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ)       5, 70 € 
Πξνζηίζεληαη κεηαθνξηθά έμνδα  γηα κεηαθνξέο απφ ην Λαηνκείν Γξπκνχ Θεζζαινλίθεο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, 
κέζε απφζηαζε  90 ρικ  εθηφο πφιεο  (80 ρικ ζε νδφ θαιήο βαηφηεηαο θαη 10 ρικ  ζε  θαθήο βαηφηεηαο)   
Μεηαθνξέο ζε νδφ θαιήο βαηφηεηαο      80 ρ 0,19  = 15,20 € /m3 
Μεηαθνξέο ζε νδφ θαθήο βαηφηεηαο      10 ρ 0,21  =   2,10 € /m3 
χλνιν           17,30 € /m3   +  5,70 € /m3  = 23,00 € /m3 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Δίθνζη ηξία                   Αξηζκεηηθώο: 23 € 
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ΑΡΘΡΟ 6
Ο
  

Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ  20.10 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-2162  

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, 
ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλ έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε 
θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 
"Δπαλεπηρψζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκφδεηαη ν αζηεξίζθνο [*], ν 
νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.  

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Σέζζεξα επξώ θαη πελήληα         Αξηζκεηηθώο: 4,50 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7

Ο
  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10  32.02.01 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΙΚ 3211 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 
πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε 
ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ 
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, 
εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 
δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ 
ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 
ηξνχινπο. 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
). 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Δμήληα επηά επξώ                  Αξηζκεηηθώο:  67,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8

Ο
  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20    32.02.04 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΙΚ 3214 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 
πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε 
ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ 
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, 
εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 
δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ 
ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 
ηξνχινπο. 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
). 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Ογδόληα ηέζζεξα επξώ         Αξηζκεηηθώο:  84,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25    32.02.05 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 3215 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 
πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε 
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ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ 
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, 
εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 
δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ 
ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 
ηξνχινπο. 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m

3
). 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Δλελήληα επξώ          Αξηζκεηηθώο:  90,00 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο
  

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο B500C   38.20.02 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-3873 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο 
(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ 
ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ". 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη 
πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο 
ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά 
ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην 
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νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν 
νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 

Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 
ελαιιάμ  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 
απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Έλα επξώ θαη επηά ιεπηά              Αξηζκεηηθώο:  1,07 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11

Ο
  

Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ   38.03 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 3816  

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ, πεδίισλ, 
ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ 
μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-
04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία 
αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m
2
) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Γεθαπέληε επξώ θαη εβδνκήληα ιεπηά            Αξηζκεηηθώο:  15,70 € 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12
Ο
  

ηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξόζκηθηα κείσζεο πδαηνπεξαηόηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 
 79.21 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 7921  
Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη 
ζηελ  έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην 
ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή 
έξγα.  

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ 
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε 
πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.  

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

Σα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 
εθάζηνπ ησλ σο άλσ πιηθψλ. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν πξνζζέησλ/πξνζκίθησλ (kg), κε βάζε ηηο αλαινγίεο αλάκημεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο θαη ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Έλα επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά                 Αξηζκεηηθώο:  1,35 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 13

Ο
  

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα   71.22 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 7122  

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη  πιηθά): 

- Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο, φπσο αθαίξεζε ξχπσλ (κε θαηάιιειν 
απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ 

-  Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 
- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 
- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε 

επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί. 
- Ζ δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ 

θιπ 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ηνπο, ηα 
αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ  
- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

δ) Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

-  Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ θνληακάησλ 
(κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ 
θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).  

- Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 
- Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 
- Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο ιφγσ 

θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). 
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Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, εηο ηξείο ζηξψζεηο, 
επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί 
ηφπνπ". 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά 
εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Γεθαηέζζεξα επξώ                  Αξηζκεηηθώο:  14,00 € 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 14

Ο
  

Δπάιεηςε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό γαιάθησκα  79.02 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 7902  
Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη 
ζηελ  έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην 
ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή 
έξγα.  

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ 
νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε 
πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία.  

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: 
MaterialSafetyDataSheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθφ ειαζηνκεξέο γαιάθησκα, εθηεινχκελε επί νπνηαζδήπνηε 
επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιφ, ήηνη αζθαιηηθφ πιηθφ επί ηφπνπ θαη εξγαζία θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο θαη 
επαιείςεσο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Γύν επξώ θαη είθνζη ιεηπά                             Αξηζκεηηθώο:  2,20 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 15

Ο
  

Καιύκαηα θξεαηίσλ από θαηό ρπηνζίδεξν (gray iron)  11.01.01 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6752 

Καιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο 
απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν 
εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα.   
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή επηκέηξεζε 
κε δχγηζε) 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο, αλεμαξηήησο ηεο θέξνπζαο 
ηθαλφηεηαο. 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Έλα επξώ θαη νγδόληα πέληε ιεπηά        Αξηζκεηηθώο:   1,85 €  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 16

Ο
  

Βαζκίδεο από ρπηνζίδεξν   11.03 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6753 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ (απφ θαηφ ρπηνζίδεξν ή 
ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-05 "Βαζκίδεο 
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θξεαηίσλ". 
Πεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 
δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg), βάζεη ηνπ πίλαθα βαξψλ ηνπ πξνκεζεπηή. 

ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Γύν επξώ θαη είθνζη ιεπηά                 Αξηζκεηηθώο:   2,20 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 17

Ο
  

σιελώζεηο πηέζεσο από  ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ  ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή 
MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά  ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2   Ολνκ. δηακέηξνπ DN 50 mm /  
νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm    12.14.01.03 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο:  ΤΓΡ 6621.1  

 
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 12201-2 γηα ηελ 
κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα 
απνρέηεπζεο θελνχ. 
Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή 
δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ 
SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο 
ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε 
πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer). 
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε 
απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, 
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ 
θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR.  
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 
θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = γηα δίθηπα 
γεληθήο ρξήζεσο. 
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή γηα 
πάζεο θχζεσο δίθηπα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα πιεξνχλ 
φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο 
ζσιήλεο ΡΔ.   
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  ησλ 

ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΡΔ. 
β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη 

ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 
γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη 
ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηελ 
αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην πθηζηάκελν 
δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν 
εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 
 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά ηχπν, 
νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε. 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Σέζζεξα επξώ                              Αξηζκεηηθώο:  4,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18

ν
   

Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
DN 50 mm    13.03.01.01 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο:  ΤΓΡ 6651.1  
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Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε θέιπθνο 
απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". 
Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή 
ιεηηνπξγίαο. 
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. Η ηηκή 
πξνέθπςε κεηά από έξεπλα αγνξάο θαη αθνξά κέζε ελδεηθηηθή ηηκή εκπνξίνπ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιίδαο. 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Δθαηόλ εβδνκήληα επξώ                          Αξηζκεηηθώο:  170,00 € 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19

Ο
  

Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελώζεσλ από ειαηό ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνύο γξαθίηε (ductile iron) Κακπύιεο, 
ηαπ, ζπζηνιέο, πώκαηα θιπ, όισλ ησλ ηύπσλ, κεγεζώλ, θιάζεσλ πίεζεο ιεηηνπξγίαο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598    12.17.01 
Κσδηθόο αλαζεώξεζεο  ΤΓΡ 6623 

 
Κακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή δηπιήο θιαληδσηήο ζχλδεζεο, κνλήο 
ή δηπιήο ζχλδεζεο ηχπνπ θψδσλα), κεγεζψλ (νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ), θιάζεσλ πίεζεο 
ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 
πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598. Πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελνη θνριίεο ζχλδεζεο θαη νη 
ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή απφ ζσιήλεο ειαηνχ 
ρπηνζηδήξνπ ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron) εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ζπλδέζκσλ θαη ζηεξηγκάησλ 
ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598, κε 
πηζηνπνηεηηθά απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΔΔ θνξέα πηζηνπνίεζεο.  

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο:   Γύν επξώ θαη εμήληα ιεπηά              Αξηζκεηηθώο:   2,60 € 

 
 
 
Θεζζαινλίθε       /     /2015  Θεζζαινλίθε          /     /2015   Θεζζαινλίθε          /     /2015 
 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ              ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ              ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

       Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο                        Ζ Πξντζηακέλε Γ/λζεο 
             Καηαζθεπψλ Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ             Καηαζθεπψλ θαη πληεξήζεσλ 
Δ.Καπεηαληθφια               & Αλαπιάζεσλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ          
Πνιηηηθφο Μεραληθφο        θ.α.α. 
 
         

Γεξάζηκνο Θαλάζεο                        Γεκήηξηνο Καιχβαο                                   Μαξία Ηνξδαλίδνπ 
Γξ. Γαζνιφγνο – Πεξηβ/γνο        Πνιηηηθφο  Μεραληθφο ΣΔ                   Αξρηηέθησλ Μεραληθφο κε Β΄βαζκφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΔΜΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΔΝΑΡΜΟΝΙΜΔΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ   ΑΓΑ: Β4Σ81-70Θ 

  

ΚΧΓ.ΦΔΚ  ΦΔΚ ΓΗΜΟΙΔΤΗ  αξηζ. ΚΤΑ  

1  ΦΔΚ 1557Β/17-08-2007  νηθ.15894/337, νηθ.15914/340  

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

3  ΦΔΚ 1870Β/14-09-2007  νηθ18174/393  

4  ΦΔΚ 386Β/20-03-2007  5328/122  

5  ΦΔΚ 427Β/07-04-2006  νηθ6310/41(θαηαξγήζεθε ην άξζξν 4, αληηθαηαζηάζεθε κε ΚΤΑ  1783/64-ΦΔΚ 
210Β/01-03-2010)  

6  ΦΔΚ 815Β/24-05-2007  9451/208  

7  ΦΔΚ 917Β/17-07-2001  16462/29  

8  ΦΔΚ 973Β/18-07-2007  10976/244  

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

10  ΦΔΚ 1091/19-07-2010  νηθ8134/388  

11  ΦΔΚ 1162Β/02-08-2010  νηθ8622/414, 8623/415  

12  ΦΔΚ 1100Β/21-07-2010  νηθ8136/390, νηθ8135/389  

13  ΦΔΚ 1263Β/06-08-2010  νηθ624/416, νηθ8625/417  

14  ΦΔΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παξάξηεκα Η, Ηζρχνληα hEN)  

15  ΦΔΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παξάξηεκα ΗΗ, hEN πνπ ζα ηζρχζνπλ πξνζερψο)  

16  ΦΔΚ Β 1914 / 15.06.2012  6690(Παξάξηεκα ΗΗΗ, ETAG)  

 
   

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

4  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12620  

Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα  Γεληθήο εθαξκνγήο  

4  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13055 -1  

Διαθξά αδξαλή - Μέξνο 1: Διαθξά αδξαλή γηα              ζθπξνδέκαηα, 
θνληάκαηα θαη ελέκαηα  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

4  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13139  

Αδξαλή θνληακάησλ  Γεληθήο εθαξκνγήο  

5  ΔΛΟΣ EN 934-2  Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - Μέξνο 2: 
Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, 
ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 934-3  Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - Μέξνο 3: 
Πξφζζεηα γηα επηρξίζκαηα ηνηρνπνηίαο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, 
ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 934-4  Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - Μέξνο 4: 
Πξφζζεηα γηα ελέκαηα γηα πξνεληεηακέλνπο ηέλνληεο - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

7  ΔΝ 197-1  Σζηκέλην - Μέξνο 1: χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 
ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά ηζηκέληα  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

7  ΔΝ 197-2  Σζηκέλην - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο  Γεληθήο εθαξκνγήο  

14  ΔΛΟΣ EN 
12839  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία πεξηθξάμεσλ  Γεληθήο εθαξκνγήο  

14  ΔΛΟΣ EN 
13263-1  

Ππξηηηθή παηπάιε γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο 1: Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη 
θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14216  

Σζηκέλην - χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο εηδηθψλ 
ηζηκέλησλ πνιχ ρακειήο ζεξκφηεηαο ελπδάησζεο  

Γεληθήο εθαξκνγήο  
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ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14647  

Αζβεζηαξγηιηθφ ηζηκέλην - χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 
ζπκκφξθσζεο  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14889-1  

Ίλεο γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο 1:Υαιχβδηλεο ίλεο - Οξηζκνί, 
πξνδηαγξαθέο θαη ζπκκφξθσζε    

Γεληθήο εθαξκνγήο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14889-2  

Ίλεο γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο 2: Πνιπκεξηθέο ίλεο - Οξηζκνί, 
πξνδηαγξαθέο θαη ζπκκφξθσζε  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14964  

Άθακπηα ππνζηξψκαηα γηα αζπλερή ζηέγαζε - Οξηζκνί θαη 
ραξαθηεξηζηηθά  

Γεληθήο εθαξκνγήο    

14  ΔΛΟΣ EN 
15167-1  

Λεηνηξηβεκέλε θνθθνπνηεκέλε ζθσξία πςηθακίλσλ γηα ρξήζε ζε 
ζθπξφδεκα, θνληάκαηα θαη ελέκαηα - Μέξνο 1: Οξηζκνί, πξνδηαγξαθέο 
θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο  

Γεληθήο εθαξκνγήο    

14  ΔΛΟΣ EN 
15743  

Σζηκέλην πςειψλ ζεηηθψλ - χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 
ζπκκφξθσζεο  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

14  ΔΛΟΣ EN 
197-4  

Σζηκέλην - Μέξνο 4: χζηαζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 
ζπκκφξθσζεο ηζηκέλησλ πςηθακίλσλ κε ρακειή πξψηκε αληνρή  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

14  ΔΛΟΣ EN 
450-1  

Ηπηάκελε ηέθξα γηα ζθπξφδεκα - Μέξνο 1: Οξηζκφο, πξνδηαγξαθέο θαη 
θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

14  ΔΛΟΣ EN 
934-5  

Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη ελεκάησλ - Μέξνο 5: 
Πξφζζεηα εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, 
ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

15  ΔΛΟΣ EN 
15368  

Τδξαπιηθά ζπλδεηηθά γηα κε δνκηθέο εθαξκνγέο - Οξηζκνί 
πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο  

Γεληθήο εθαξκνγήο  

12  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1504.02  

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επηζθεπή δνκεκάησλ 
απφ ζθπξφδεκα - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 2: πζηήκαηα πξνζηαζίαο 
επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

12  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1504.03  

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επηζθεπή δνκεκάησλ 
απφ ζθπξφδεκα - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 3: Δπηζθεπή θεξφλησλ θαη κε 
θεξφλησλ ζηνηρείσλ  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

12  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1504.04  

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επηζθεπή δνκεκάησλ 
απφ ζθπξφδεκα - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 4: Γνκηθά ζπλδεηηθά.  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

12  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1504.05  

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επηζθεπή δνκεκάησλ 
απφ ζθπξφδεκα - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 5: Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα 
έγρπζε ζην ζθπξφδεκα  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

12  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1504.06  

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επηζθεπή δνκεκάησλ 
απφ ζθπξφδεκα - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 6: Αγθχξσζε ραιχβδηλσλ 
ξάβδσλ νπιηζκνχ  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

12  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1504.07  

Πξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη επηζθεπή δνκεκάησλ 
απφ ζθπξφδεκα - Οξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο - Μέξνο 7: Πξνζηαζία νπιηζκνχ έλαληη 
δηάβξσζεο  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

14  ΔΛΟΣ EN 
15274  

πγθνιιεηηθά γεληθψλ ρξήζεσλ γηα δνκηθέο ζπλαξκνγέο - Απαηηήζεηο 
θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

14  ΔΛΟΣ EN 
15275  

Γνκηθά ζπγθνιιεηηθά - Υαξαθηεξηζκφο ησλ αλαεξφβησλ ζπγθνιιεηηθψλ 
γηα αμνληθή ζπλαξκνγή κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη 
ηερληθά έξγα  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

14  ΔΛΟΣ EN 1  Θεξκάζηξεο πγξψλ θαπζίκσλ κε θαπζηήξεο εμάηκηζεο  ΖΛΜ  
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ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
1020  

Με νηθηαθνί αεξνζεξκαληήξεο γηα ζέξκαλζε ρψξνπ κε θαχζε αεξίνπ, 
εμαλαγθαζκέλεο κεηαθνξάο, κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ εηζφδνπ, πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηα 300 kW κε ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο κεηαθνξάο αέξα θαχζεο ή/θαη ησλ πξντφλησλ θαχζεο  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12285-2  

Υαιχβδηλεο δεμακελέο θαηαζθεπαζκέλεο ζε εξγνζηάζην - Μέξνο 2: 
Οξηδφληηεο θπιηλδξηθέο δεμακελέο απινχ θαη δηπινχ ηνηρψκαηνο γηα 
ππέξγεηα απνζήθεπζε εχθιεθησλ θαη κε εχθιεθησλ πγξψλ πνπ 
ξππαίλνπλ ην λεξφ  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12566-1  

Μηθξά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ κέρξη 50 ηζνδχλακνπο 
θαηνίθνπο - Μέξνο 1: Πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζεπηηθέο δεμακελέο  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12566-3  

Μηθξά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ κέρξη 50 ηζνδχλακνπο 
θαηνίθνπο - Μέξνο 3: Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ νηθηαθήο 
ρξήζεο, έηνηκεο γηα ηνπνζέηεζε ή/θαη επη ηφπνπ, ζπλαξκνινγνχκελεο  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12566-4  

Μηθξά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ κέρξη 50 ηζνδχλακνπο 
θαηνίθνπο - Μέξνο 4: επηηθέο δεμακελέο ζπλαξκνινγεκέλεο επί ηφπνπ 
απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13160-1  

πζηήκαηα αλίρλεπζεο δηαξξνήο - Μέξνο 1: Γεληθέο αξρέο  ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13341  

Θεξκνπιαζηηθέο ζηαζεξέο δεμακελέο γηα ππέξγεηα απνζήθεπζε 
θαπζίκνπ ζέξκαλζεο, θεξνζίλεο θαη πεηξειαίνπ νηθηαθήο ρξήζεο - 
Πνιπαηζπιέλην δηα εκθπζήζεσο θαη πεξηζηξνθήο θαη πνιπακίδην 6 κε 
αληνληηθφ πνιπκεξηζκφ δεμακελψλ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13616  

Γηαηάμεηο αζθάιεηαο ππεξπιήξσζεο γηα ζηαζεξέο δεμακελέο πγξψλ 
θαπζίκσλ  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14339  

Τπφγεηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα  ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14384  

Τπέξγεηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα  ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
416-1  

Με νηθηαθνί αλεξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, κε θσηεηλήο 
αθηηλνβνιίαο, κε έλα θαπζηήξα κε αλεκηζηήξα - Μέξνο 1: Αζθάιεηα  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
621  

Με νηθηαθνί αεξνζεξκαληήξεο γηα ζέξκαλζε ρψξνπ κε θαχζε αεξίνπ, 
εμαλαγθαζκέλεο κεηαθνξάο κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ εηζφδνπ πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηα 300 kw ρσξίο αλεκηζηήξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
κεηαθνξάο αέξα θαχζεο ή/θαη ησλ πξντφλησλ θαχζεο  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
777-1  

Με νηθηαθνί αλαξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, κε θσηεηλήο 
αθηηλνβνιίαο, πνιιαπιψλ θαπζηήξσλ, κε αλεκηζηήξα - Μέξνο 1: 
χζηεκα D, αζθάιεηα  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
777-2  

Με νηθηαθνί αλαξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, κε θσηεηλήο 
αθηηλνβνιίαο, πνιιαπιψλ θαπζηήξσλ, κε αλεκηζηήξα - Μέξνο 2: 
χζηεκα E, αζθάιεηα   

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
777-3  

Με νηθηαθνί αλαξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, κε θσηεηλήο 
αθηηλνβνιίαο, πνιιαπιψλ θαπζηήξσλ, κε αλεκηζηήξα - Μέξνο 3: 
χζηεκα F, αζθάιεηα  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ EN 
858-1  

πζηήκαηα δηαρσξηζκνχ ειαθξψλ πγξψλ (π.ρ ιηπαληηθά θαη θαχζηκα) - 
Μέξνο 1: Αξρέο ζρεδηαζκνχ πξντφληνο, επηδφζεηο θαη δνθηκέο, ζήκαλζε 
θαη έιεγρνο πνηφηεηαο  

ΖΛΜ  

14  ΔΛΟΣ ΔΛΟΣ 
EN 777-4  

Με νηθηαθνί αλαξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, κε θσηεηλήο 
αθηηλνβνιίαο, πνιιαπιψλ θαπζηήξσλ, κε αλεκηζηήξα - Μέξνο 4: 
χζηεκα Ζ, αζθάιεηα  

ΖΛΜ  

15  ΔΛΟΣ EN 
14229  

Γνκηθή μπιεία - Ξχιηλνη ζηχινη γηα ελαέξηεο γξακκέο  ΖΛΜ  
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ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
1057  

Υαιθφο θαη θξάκαηα ραιθνχ – ηξνγγπινί ραιθνζσιήλεο άλεπ ξαθήο, 
γηα λεξφ θαη αέξην ζε εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη ζεξκάλζεσο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
1123-1  

σιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ ράιπβα κε γαιβάληζκα ελ 
ζεξκψ ζπγθνιιεκέλσλ θαηά κήθνο κε ζχλδεζε αξζεληθνχ - ζειπθνχ 
γηα ζπζηήκαηα απνβιήησλ - Μέξνο 1: Απαηηήζεηο, δνθηκέο, έιεγρνο 
πνηφηεηαο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
1124-1  

σιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιήλσλ απφ αλνμείδσην ράιπβα κε δηακήθε 
ξαθή κε ζχλδεζε ειεχζεξνπ άθξνπ θαη κνχθαο γηα ζπζηήκαηα 
απνβιήησλ - Μέξνο 1: Απαηηήζεηο, δνθηκέο, έιεγρνο πνηφηεηαο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12050-1  

Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απνβιήησλ γηα θηίξηα θαη γήπεδα - Αξρέο 
θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ - Μέξνο 1: Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο πνπ 
πεξηέρνπλ θνπξαλψδε πιηθά  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12050-2  

Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απνβιήησλ γηα θηίξηα θαη γήπεδα - Αξρέο 
θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ - Μέξνο 2: Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απφ κε 
θνπξαλψδε πιηθά  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12050-3  

Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απνβιήησλ γηα θηίξηα θαη γήπεδα - Αξρέο 
θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ - Μέξνο 3: Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο γηα 
απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ θνπξαλψδε πιηθά γηα πεξηνξηζκέλεο 
εθαξκνγέο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12050-4  

Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απνβιήησλ γηα θηίξηα θαη γήπεδα - Αξρέο 
θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ - Μέξνο 4: Αληεπηζηξνθέο βαιβίδεο γηα 
απφβιεηα κε πεξηέρνληα θνπξαλψδε πιηθά θαη απφβιεηα πεξηέρνληα 
θνπξαλψδε πιηθά  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12380  

Βαιβίδεο εηζαγσγήο αηκνζθαηξηθνχ αέξα γηα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο - 
Απαηηήζεηο, κέζνδνη δνθηκψλ θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12446  

Καπλνδφρνη - ηνηρεία δφκεζεο – Δμσηεξηθά ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12737  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - ράξεο δαπέδνπ θαη 
ζηαπιηζκνχ  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12764  

Δίδε πγηεηλήο - Πξνδηαγξαθή γηα ινπηήξεο πδξνκαζάδ  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12809  

Οηθηαθνί αλεμάξηεηνη ιέβεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζηεξεά θαχζηκα - 
Ολνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχο έσο 50 kW - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12815  

Οηθηαθά καγεηξεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζηεξεά θαχζηκα - Απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13063-1  

Καπλνδφρνη - πζηήκαηα θαπλνδφρσλ κε εζσηεξηθνχο αγσγνχο απφ 
άξγηιν/θεξακηθή χιε - Μέξνο 1: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
αληίζηαζε ζε θιφγα - αηζάιε  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13063-2  

Καπλνδφρνη - πζηήκαηα θαπλνδφρσλ κε εζσηεξηθνχο αγσγνχο απφ 
άξγηιν/θεξακηθή χιε - Μέξνο 2: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο ζε 
πγξέο ζπλζήθεο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13063-3  

Καπλνδφρνη - πζηήκαηα θαπλνδφρσλ απφ θεξακηθά ζηνηρεία - Μέξνο 
3: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα ζπζηήκαηα απαγσγήο αέξα 
θαπλνδφρσλ  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13069  

Καπλνδφρνη - Δμσηεξηθά ηνηρψκαηα απφ άξγηιν/θεξακηθή χιε γηα 
ζπζηήκαηα θαπλνδφρσλ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13084-5  

Eιεχζεpα ηζηάκελεο θαπλνδφρνη - Μέξνο 5: Τιηθά γηα αγσγνχο απφ 
ηνχβια – Πξνδηαγξαθέο πξντφληνο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

 



 25 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
13084-7  

Διεχζεξα ηζηάκελεο θαπλνδφρνη - Μέξνο 7: Πξνδηαγξαθέο πξντφληνο 
γηα θπιηλδξηθέο θαηαζθεπέο απφ ράιπβα γηα ρξήζε ζε θαπλνδφρνπο 
κνλνχ ηνηρψκαηνο απφ ράιπβα θαη εζσηεξηθνχο αγσγνχο απφ ράιπβα  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
1319  

Οηθηαθνί αεξνιέβεηεο αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξνπ, εμαλαγθαζκέλεο 
ζπλαγσγήο, κε θαπζηήξεο κε αλεκηζηήξα, κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ 
εηζφδνπ κε ππεξβαίλνπζα ηα 70kW  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13229  

Δληηζέκελεο ζπζθεπέο, πεξηιακβαλνκέλσλ αλνηθηψλ εζηηψλ πνπ θαίλε 
ζηεξεά θαχζηκα - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13240  

Θεξκαληήξεο ρψξνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζηεξεά θαχζηκα - Απαηηήζεηο 
θαη κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13310  

Νεξνρχηεο θνπδίλαο - Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13407  

Δπηηνίρηα νπξεηήξηα - Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13502  

Καπλνδφρνη - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα απνιήμεηο 
θαπλνδφρσλ απφ άξγηιν/θεξακηθή  χιε  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
13564-1  

Γηαηάμεηο αληεπηζηξνθήο γηα απνρεηεχζεηο θηηξίσλ - Μέξνο 1: 
Απαηηήζεηο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14037-1  

Θεξκαληηθά ζψκαηα νξνθήο, δη' αθηηλνβνιίαο ηξνθνδνηνχκελα κε λεξφ 
ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ 120°C - Μέξνο 1: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
απαηηήζεηο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14296  

Δίδε πγηεηλήο - Νηπηήξεο θνηλήο ρξήζεο  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14428  

Γηαρσξηζηηθά θαη θαηαηνλεηήξεο (ληνπζηέξεο) - Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 
θαη κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14471  

Καπλνδφρνη - χζηεκα θαπλνδφρσλ κε πιαζηηθνχο εζσηεξηθνχο 
αγσγνχο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14528  

Ππγνινπηήξεο (κπηληέ) - Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
1457  

Καπλνδφρνη - Δζσηεξηθνί αγσγνί απφ άξγηιν/θεξακηθή χιε - Απαηηήζεηο 
θαη κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14688  

Δίδε πγηεηλήο - Νηπηήξεο – Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14785  

Θεξκαληήξεο νηθηαθψλ ρψξσλ ιεηηνπξγνχλησλ κε μχιηλα πιηλζία - 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14800  

Δχθακπηνη θπκαηνεηδείο κεηαιιηθνη ζσιήλεο γηα ηελ αζθάιεηα ζχλδεζεο 
νηθηαθψλ ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αέξηα θαχζηκα  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14909  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο - Πιαζηηθά θαη ειαζηνκεξή θχιια 
πγξνκφλσζεο ηνίρσλ - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14989-1  

Καπλνδφρνη - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο κεηαιιηθψλ θαπλνδφρσλ 
θαη αεξαγσγψλ αλεμαξηήησο πιηθνχ γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο θιεηζηνχ 
ρψξνπ - Μέξνο 1: Καηαθφξπθα ηεξκαηηθά αέξνο/θαπλνχ γηα ζπζθεπέο C 
6  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
14989-2  

Καπλνδφρνη - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα κεηαιιηθέο 
θαπλνδφρνπο θαη πιηθά, αλεμαξηήησο αγσγψλ παξνρήο αέξα γηα 
εθαξκνγέο θιεηζηνχ ηχπνπ - Μέξνο 2: Αγσγνί πξνζαγσγήο θαη 
απαγσγήο αέξα γηα εθαξκνγέο θιεηζηνχ ηχπνπ  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
15069  

Βαιβίδεο αζθαιείαο ζχλδεζεο αεξίσλ γηα ζπζηήκαηα κεηαιιηθψλ 
ζσιελψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχλδεζε νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 
αεξίσλ θαπζίκσλ  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
15250  

Οηθηαθέο ζπζθεπέο ζέξκαλζεο κε θαχζε ζηεξεψλ θαπζίκσλ γηα ρακειή 
απειεπζέξσζε ζεξκφηεηαο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  
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ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
15283-1  

Γπςνζαλίδεο νπιηζκέλεο κε ίλεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο - Μέξνο 1: Γπςνζαλίδεο κε πθαζκάηηλν νπιηζκφ  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
15283-2  

Γπςνζαλίδεο νπιηζκέλεο κε ίλεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο - Μέξνο 2: Ηλνπιηζκέλεο γπςνζαλίδεο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
15285  

Μσζατθνί ιίζνη - Γηαζηαζηνινγεκέλα πιαθίδηα γηα δάπεδα θαη ζθάιεο 
(εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά)  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1806  

Καπλνδφρνη - ηνηρεία άξγηιν/θεξακηθά γηα αγσγνχο θαπλνδφρσλ κνλνχ 
ηνηρψκαηνο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
1825-1  

Ληπνζπιιέθηεο - Μέξνο 1: Αξρέο ζρεδηαζκνχ, επηδφζεηο θαη δνθηκέο, 
ζήκαλζε θαη έιεγρνο πνηφηεηαο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
1856-1  

Καπλνδφρνη - Απαηηήζεηο κεηαιιηθψλ θαπλνδφρσλ - Μέξνο 1: Πξντφληα 
πνπ βαζίδνληαη ζε ζχζηεκα θαπλνδφρσλ  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
1856-2  

Καπλνδφρνη - Απαηηήζεηο γηα κεηαιιηθέο θαπλνδφρνπο - Μέξνο 2: 
Μεηαιιηθνί ζσιήλεο θαη ζηνηρεία ζπλδέζεσλ  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
1857  

Καπλνδφρνη - Γνκηθά ζηνηρεία – Δζσηεξηθνί αγσγνί απφ ζθπξφδεκα  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
1858  

Καπλνδφρνη - Γνκηθά ζηνηρεία - ηνηρεία απφ ζθπξφδεκα  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
442-1  

Θεξκαληηθά ζψκαηα θαη ελαιιάθηεο Θεξκφηεηαο - Μέξνο 1:Σερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
681-1  

Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά ζηεγάλσζεο 
ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο 
θαη απνρέηεπζεο - Μέξνο 1: Βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
681-2  

Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά ζηεγάλσζεο 
ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο 
θαη απνρέηεπζεο - Μέξνο 2: ζεξκνπιαζηηθά ειαζηνκεξή  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
681-3  

Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά ζηεγάλσζεο 
ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο – 
Μέξνο 3: Αθξψδε πιηθά βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνχ  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
681-4  

Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά αηεγάλσζεο 
ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο – 
Μέξνο 4: ηεγαλσηηθά ζηνηρεία απφ ρπηή πνιπνπξεζάλε  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
682  

Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά - Απαηηήζεηο γηα ηα πιηθά ζηεγάλσζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ αέξην θαη 
ξεπζηνχο πδξνγνλάλζξαθεο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
778  

Οηθηαθνί αεξνζεξκαληήξεο γηα ζέξκαλζε ρψξνπ κε θαχζε αεξίνπ, 
εμαλαγθαζκέλεο κεηαθνξάο, κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ εηζφδνπ πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηα 70 kW ρσξίο αλεκηζηήξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
κεηαθνξάο ηνπ αέξα θαχζεο ή/θαη ησλ πξντφλησλ θαχζεο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
877  

σιήλεο θαη εμαξηήκαηα απφ ρπηνζίδεξν, νη ζπλδέζεηο ηνπο θαη 
παξειθφκελα γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ λεξνχ απφ ηα θηίξηα - Απαηηήζεηο, 
κέζνδνη δνθηκψλ θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
969  

σιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, εηδηθά ηεκάρηα, εμαξηήκαηα θαη νη 
ζπλδέζεηο ηνπο γηα ζσιελψζεηο αεξίνπ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

14  ΔΛΟΣ EN 
997  

Λεθάλεο WC θαη ιεθάλεο κε δνρείν πιχζεσο κε ελζσκαησκέλε 
νζκνπαγίδα  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

15  ΔΛΟΣ EN 
14055  

Γνρεία πιχζεσο (θαδαλάθηα) γηα WC θαη νπξεηήξηα  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  
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ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

15  ΔΛΟΣ EN 
14516  

Λνπηήξεο γηα νηθηαθή ρξήζε  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

15  ΔΛΟΣ EN 
14527  

Λεθάλεο θαηαηνληζηήξσλ (ληνπζηέξεο) γηα νηθηαθή ρξήζε  ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

15  ΔΛΟΣ EN 
15821  

Θεξκαληηθά ζψκαηα ζάνπλαο πνιιαπιήο ηξνθνδφηεζεο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ κε θνξκνχο θπζηθνχ μχινπ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

15  ΔΛΟΣ EN 
331  

Υεηξνθίλεηνη ζθαηξηθνί θσληθνί θξνπλνί θιεηζηνχ ππζκέλα γηα 
εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ ζε θηίξηα  

ΖΛΜ θηηξηαθψλ 
έξγσλ  

2  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13659  

Δμψθπιια - Απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη αζθάιεηαο  Κνπθψκαηα  

2  ΔΛΟΣ ΔΝ 
14351.01  

Παξάζπξα θαη πφξηεο - Πξφηππν πξντφληνο, ραξαθηεξηζηηθά επίδνζεο 
- Μέξνο 1: Παξάζπξα θαη εμσηεξηθά εηπζηήκαηα ζπξψλ γηα πεδνχο 
ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά ππξαληίζηαζεο ή/θαη δηαξξνήο θαπλνχ  

Κνπθψκαηα  

9  ΔΛΟΣ EN 
13241-1  

Πφξηεο γηα ρψξνπο βηνκεραληθνχο, εκπνξηθνχο θαη ζηάζκεπζεο - 
Πξφηππν πξντφληνο - Μέξνο 1: Πξντφληα ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά 
ππξαληίζηαζεο θαη ειέγρνπ θαπλνχ  

Κνπθψκαηα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1125  

Δίδε θηγθαιεξίαο - Γηαηάμεηο εμφδσλ παληθνχ ρεηξηδφκελεο κε νξηδφληηα 
δνθφ γηα ρξήζε ζε νδεχζεηο δηαθπγήο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο  

Κνπθψκαηα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1154  

Δίδε θηγθαιεξίαο - πζθεπέο ειεγρφκελνπ θιεηζίκαηνο ζπξψλ - 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κνπθψκαηα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1155  

Δίδε θηγθαιεξίαο - Ζιεθηξνθίλεηεο δηαηάμεηο γηα αλαθιηλφκελεο πφξηεο 
- Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κνπθψκαηα  

14  ΔΛΟΣ EN 
12209  

Δίδε θηγθαιεξίαο - Κιεηδαξηέο – Κιεηδαξηέο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο θαη 
θππξηά – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κνπθψκαηα  

14  ΔΛΟΣ EN 
179  

Δίδε θηγθαιεξίαο - Γηαηάμεηο εμφδσλ θηλδχλνπ ρεηξηδφκελεο κε 
ρεηξνιαβή ή πηεδφκελε πιάθα, γηα ρξήζε ζε νδεχζεηο δηαθπγήο - 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κνπθψκαηα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1935  

Δίδε θηγθαιεξίαο - Μνλναμνληθνί κεληεζέδεο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκψλ  

Κνπθψκαηα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14846  

Δίδε θηγθαιεξίαο - Κιεηδαξηέο - Ζιεθηξνκεραληθέο θιεηδαξηέο θαη ζήθεο 
- Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κνπθψκαηα  

1  ΔΛΟΣ ΔΝ 
771-1  

ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν  Κηηξηαθά έξγα  

1  ΔΛΟΣ ΔΝ 
771-2  

ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ ππξηηηθφ αζβέζηην  Κηηξηαθά έξγα  

1  ΔΛΟΣ ΔΝ 
771-3  

ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ ζθπξφδεκα (αδξαλή ζπλήζε θαη ειαθξά)  Κηηξηαθά έξγα  

1  ΔΛΟΣ ΔΝ 
771-4  

ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ απηφθιεηζην θπςεισηφ ζθπξφδεκα  Κηηξηαθά έξγα  

1  ΔΛΟΣ ΔΝ 
771-5  

ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ ηερλεηνχο ιίζνπο  Κηηξηαθά έξγα  

2  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13561  

Δμσηεξηθέο πεξζίδεο - Απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη αζθάιεηαο  Κηηξηαθά έξγα  

2  ΔΛΟΣ ΔΝ 
998-1  

Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1: Δμσηεξηθά θαη 
εζσηεξηθά επηρξίζκαηα  

Κηηξηαθά έξγα  

2  ΔΛΟΣ ΔΝ 
998-2  

Πξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 2 θνλίακα ηνηρνπνηίαο  Κηηξηαθά έξγα  

3  ΔΛΟΣ ΔΝ 
459-1  

Γνκηθή Άζβεζηνο - Μέξνο 1 Οξηζκνί, Πξνδηαγξαθέο θαη Κξηηήξηα 
πκκφξθσζεο  

Κηηξηαθά έξγα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1341  

Πιάθεο απφ θπζηθνχο ιίζνπο γηα εμσηεξηθή πιαθφζηξσζε - 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  
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6  ΔΛΟΣ 13165  Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ άθακπην αθξφ πνιπνπξεζάλεο (PUR) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

6  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13162  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ νξπθηφκαιιν (MW) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

6  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13163  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθνχο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε (EPS) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

6  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13164  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ εμειαζκέλν αθξφ πνιπζηεξίλεο (XPS) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

6  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13166  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ θαηλνιηθφ αθξφ (PF) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

6  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13167  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ θπςεισηφ γπαιί (CG) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

6  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13168  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ μπιφκαιιν (WW) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

6  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13169  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ δηνγθσκέλν πεξιίηε (ΔΡΒ) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

6  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13170  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ δηνγθσκέλν θειφ (ΗΟΒ) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

6  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13171  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα 
πξντφληα απφ ίλεο μχινπ (WF) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

8  ΔΛΟΣ 
12326-1  

ρηζηνιηζηθά θαη ιίζηλα πξντφληα γηα αζπλερείο επηθαιχςεηο ζηεγψλ 
θαη επελδχζεηο - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή πξντφληνο  

Κηηξηαθά έξγα  

8  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12057  

Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Γηαζηαζηνινγεκέλα πιαθίδηα - 
Απαηηήζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

8  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12058  

Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - 
Απαηηήζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

8  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1469  

Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο - Απαηηήζεηο  Κηηξηαθά έξγα  

9  ΔΛΟΣ EN 
13830  

Πεηάζκαηα φςεσλ - Πξφηππν πξντφληνο  Κηηξηαθά έξγα  

11  ΔΛΟΣ EN 
14915  

Δπηθάλεηεο θαη επελδχζεηο απφ θπζηθή μπιεία - Υαξαθηεξηζηηθά, 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε  

Κηηξηαθά έξγα  

12  ΔΛΟΣ EN 
14509  

Απηνθεξφκελα ζεξκνκνλσηηθά πάλειο κε κεηαιιηθή θάιπςε θαη απφ 
ηηο δχν φςεηο - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα - Πξνδηαγξαθέο  

Κηηξηαθά έξγα  

13  ΔΛΟΣ 14342  Ξπιεία δαπέδσλ - Υαξαθηεξηζηηθά, αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο 
θαη ζήκαλζε  

Κηηξηαθά έξγα  

13  ΔΛΟΣ EN 
13986  

Πεηάζκαηα κε βάζε ην μχιν γηα δνκηθή ρξήζε - Υαξαθηεξηζηηθά, 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1158  

Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα θηηξίσλ – Γηαηάμεηο ζπληνληζκνχ πφξηαο - 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1168  

Πξντφληα πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ ζθπξφδεκα - Γηάηξεηεο πιάθεο 
κε δηακήθε θελά  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
12004  

Κφιιεο γηα πιαθίδηα - Απαηηήζεηο, αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, 
ηαμηλφκεζε θαη ραξαθηεξηζκφο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
12467  

Δπίπεδα θχιια ηλνηζηκέληνπ – Πξνδηαγξαθέο πξντφληνο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
12843  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - Ηζηνί θαη ζηχινη  Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
12859  

Γπςφηνπβια - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  Κηηξηαθά έξγα  
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14  ΔΛΟΣ EN 
12860  

πλδεηηθέο γάδεο γχςνπ γηα γπςφηνπβια - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
12878  

Πηγκέληα γηα ην ρξσκαηηζκφ δνκηθψλ πιηθψλ, πνπ βαζίδνληαη ζην 
ηζηκέλην ή/θαη ζηνλ αζβέζηε - Πξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
12951  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα ζηέγαζεο - θάιεο ζηεγψλ κφληκεο 
ηνπνζέηεζεο - Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
1304  

Κεξακίδηα απφ άξγηιν θαη εμαξηήκαηα – Οξηζκνί θαη πξνδηαγξαθέο 
πξντφλησλ  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13224  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δαπέδσλ κε λεπξψζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13225  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - Δπζχγξακκα δνκηθά 
ζηνηρεία  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13279-1  

πλδεηηθά θαη επηρξίζκαηα απφ γχςν - Μέξνο 1: Οξηζκνί θαη 
απαηηήζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1344  

Κεξακηθά επηζηξψζεσλ - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13454-1  

πλδεηηθά, ζχλζεηα ζπλδεηηθά θαη βηνκεραληθψο παξαγφκελα κίγκαηα 
γηα επηθαιχςεηο δαπέδσλ κε βάζε ην ζεηηθφ αζβέζηην - Μέξνο 1: 
Οξηζκνί θαη απαηηήζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13658-1  

Μεηαιιηθά πιέγκαηα θαη γσληέο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο - Μέξνο 1: Δζσηεξηθά επηρξίζκαηα  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13658-2  

Μεηαιιηθά πιέγκαηα θαη γσλίεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο - Μέξνο 2: Δμσηεξηθά επηρξίζκαηα  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13693  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - Δηδηθά ζηνηρεία γηα 
ζηέγεο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13707  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Οπιηζκέλα αζθαιηηθά θχιια 
ζηεγάλσζεο δσκάησλ - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13747  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - 
Πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο γηα ζπζηήκαηα δαπέδσλ  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13748-1  

Πιάθεο απφ κσζατθφ - Μέξνο 1: Πιάθεο απφ κσζατθφ γηα εζσηεξηθή 
ρξήζε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13748-2  

Πιάθεο απφ κσζατθφ - Μέξνο 2: Πιάθεο απφ κσζατθφ γηα εμσηεξηθή 
ρξήζε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13813  

Τιηθφ επηθάιπςεο θαη επηρξίζεηο δαπέδσλ - Τιηθφ επηθάιπςεο -  
Ηδηφηεηεο θαη απαηηήζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13815  

Υπηά, γχςηλα, ηλνπιηζκέλα πξντφληα - Οξηζκνί, Απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13859-1  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 
ππνζηξσκάησλ - Μέξνο 1: Τπνζηξψκαηα γηα αζπλερείο επηθαιχςεηο 
ζηεγψλ  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13859-2  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 
ππνζηξσκάησλ - Μέξνο 2: Τπνζηξψκαηα ηνίρσλ  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13915  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πεηάζκαηα γπςνζαλίδσλ κε πνξψδε ππξήλα 
απφ ραξηφλη - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13950  

χλζεηα ζεξκν/ερνκνλσηηθά πεηάζκαηα γπςνζαλίδσλ - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13956  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο - Πιαζηηθά θαη ειαζηνκεξή θχιια 
ζηεγάλσζεο δσκάησλ - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13963  

Τιηθά αξκψλ γηα γπςνζαλίδεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13964  

Φεπδνξνθέο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  Κηηξηαθά έξγα  
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14  ΔΛΟΣ EN 
13967  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο - Πιαζηηθά θαη ειαζηνκεξή θχιια 
ζηεγάλσζεο ππνγείσλ θαη άιισλ ρψξσλ - Οξηζκνί θαη 
ραξαθηεξηζηηθά  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13969  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Αζθαιηηθά θχιια ζηεγάλσζεο 
ππνγείσλ θαη άιισλ ρψξσλ - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13970  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Αζθαιηφπαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
δηαπεξαηφηεηαο ησλ αηκψλ - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά  

Κηηξηαθά έξγα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
13978-1  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - Πξνθαηαζθεπαζκέλνη 
ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ - Μέξνο 1: Απαηηήζεηο γηα ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κνλνιηζηθήο θαηαζθεπήο ή 
απνηεινχκελνπο απφ αλεμάξηεηα νηνηρεία ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13984  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο - Πιαζηηθά θαη ειαζηνκεξή θχιια ειέγρνπ 
δηαπεξαηφηεηαο αηκψλ - Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14016-1  

πλδεηηθά απφ καγλεζίηε γηα επηθαιχςεηο - Καπζηηθή καγλεζία θαη 
ρισξηνχρν καγλήζην - Μέξνο 1: Οξηζκνί, απαηηήζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14041  

Διαζηηθά, θισζηνυθαληνπξγηθά θαη πνιπζηξσκαηηθά θαιχκκαηα 
δαπέδνπ – Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14063-1  

Θεξκνκνλσηηθά πιηθά θαη πξντφληα - Δπί ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελα 
πξντφληα ειαθξνβαξψλ αδξαλψλ δηνγθσκέλεο αξγίινπ (LWA) - Μέξνο 
1: Πξνδηαγξαθή γηα ραιαξήο πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14064-1  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηίξηα – Πξντφληα νξπθηφκαιινπ (MW) γηα 
επηηφπηα εθαξκνγή ραιαξήο πιήξσζεο - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή γηα 
ραιαξήο πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14190  

Πξντφληα γπςνζαλίδσλ απφ επαλεπεμεξγαζία - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14195  

Μεηαιιηθά ζηνηρεία πιαηζίσλ γηα ζπζηήκαηα γπςνζαλίδσλ - Οξηζκνί, 
απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14209  

Πξνδηακνξθσκέλεο θνξλίδεο απφ γχςν επελδεδπκέλεο κε ραξηί - 
Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14246  

ηνηρεία απφ γχςν γηα ςεπδνξνθέο – Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14316-1  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Δπί ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε 
ζεξκνκφλσζε απφ πξντφληα δηνγθσκέλνπ πεξιίηε (ΔΡ) - Μέξνο 1: 
Πξνδηαγξαθή γηα ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο πιήξσζεο πξντφληα πξηλ 
ηελ εγθαηάζηαζε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14317-1  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ - Δπί ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε 
ζεξκνκφλσζε απφ πξντφληα δηνγθσκέλνπ βεξκηθνπιίηε (EV) - Μέξνο 1: 
Πξνδηαγξαθή γηα ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο πιήξσζεο πξντφληα πξηλ 
ηελ εγθαηάζηαζε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14353  

Μεηαιιηθέο γσλίεο θαη ειάζκαηα γηα γπςνζαλίδεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο 
θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14411  

Κεξακηθά πιαθίδηα - Οξηζκνί, ηαμηλφκεζε, ραξαθηεξηζηηθά θαη ζήκαλζε  Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14496  

πγθνιιεηηθά κε βάζε ην γχςν γηα ζχλζεηα ζεξκν/ερνκνλσηηθά 
πεηάζκαηα θαη γπςνζαλίδεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14566  

Μεραληθά ζηεξεσηηθά γηα ζπζηήκαηα γπςνζαλίδσλ - Οξηζκνί, απαηηήζεηο 
θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14716  

Φεπδνξνθέο ππφ ηάλπζε - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  Κηηξηαθά έξγα  
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14  ΔΛΟΣ EN 
14782  

Απηνθεξφκελα κεηαιιηθά θχιια γηα ζηέγαζε, εμσηεξηθή επηθάιπςε θαη 
εζσηεξηθή επέλδπζε - Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη απαηηήζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14783  

Πιήξσο ζηεξηδφκελα κεηαιιηθά θχιια θαη ηαηλίεο γηα ζηέγαζε, 
εμσηεξηθέο επηθαιχςεηο θαη εζσηεξηθέο επελδχζεηο – Πξνδηαγξαθή 
πξντφληνο θαη απαηηήζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14843  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - Κιίκαθεο  Κηηξηαθά έξγα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14904  

Δπηθάλεηεο αζιεηηθψλ ρψξσλ – Δπηθάλεηεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ 
πνιιαπιψλ αζινπαηδηψλ - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14933  

Θεξκνκνλσηηθά θαη ειαθξνβαξή πξντφληα πιήξσζεο γηα εθαξκνγέο 
πνιηηηθνχ κεραληθνχ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 
δηνγθσκέλε πνιπνηεξίλε (EPS) - Πξνδηαγξαθέο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14934  

Θεξκνκνλσηηθά θαη ειαθξνβαξή πξντφληα πιήξσζεο γηα εθαξκνγέο 
πνιηηηθνχ κεραληθνχ - Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ αθξψδε 
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλεο (XPS) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14967  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Αζθαιηηθά θχιια πγξνκφλσζεο ηνίρσλ 
- Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14991  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία ζεκειίσζεο  Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14992  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηνίρσλ  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
15037-1  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - πζηήκαηα δαπέδσλ 
απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία πιήξσζεο - Μέξνο 1: Γνθνί  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
15037-4  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - πζηήκαηα δαπέδσλ 
απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία πιήξσζεο - Μέξνο 4: ηνηρεία πιήξσζεο απφ 
δηνγθσκέλε πνιπνηεξίλε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
15102  

Γηαθνζκεηηθέο επηθαιχςεηο ηνίρσλ - Πξντφληα ζε κνξθή ξνιιψλ θαη 
θχιισλ  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1520  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα νπιηζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα ειαθξψλ 
αδξαλψλ αλνηρηήο δνκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
15435  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - Πιίλζνη κε δηάθελα απφ 
ζθπξφδεκα κε ζπλήζε ή ειαθξνβαξή αδξαλή - Ηδηφηεηεο πξντφληνο θαη 
επίδνζε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
15498  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - Πιίλζνη κε δηάθελα απφ 
ζθπξφδεκα κε ξνθαλίδηα μχινπ - Ηδηφηεηεο πξντφληνο θαη επίδνζε   

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
15824  

Πξνδηαγξαθέο γηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά επηρξίζκαηα κε βάζε 
νξγαληθά ζπλδεηηθά  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1873  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα ζηέγαζεο - Μεκνλσκέλνη πιαζηηθνί 
θεγγίηεο – Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
413-1  

Σζηκέλην ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1: χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 
ζπκκφξθσζεο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
438-7  

Γηαθνζκεηηθά πνιχζηξσκα πςειήο ζπκπίεζεο (HPL) - Φχιια κε βάζε 
ζεξκνζθιεξπλφκελεο ξεηίλεο (ζπλήζσο απνθαινχκελα πνιχζηξσκα) - 
Μέξνο 7: πκπαγή πνιχζηξσκα θαη ζχλζεηα πιαίζηα απφ HPL γηα 
εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επελδχζεηο ηνίρσλ θαη νξνθψλ  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
490  

Κεξακίδηα θαη εμαξηήκαηα ηνπο απφ ζθπξφδεκα γηα επηθαιχςεηο ζηεγψλ 
θαη επελδχζεηο ηνίρσλ - Πξνδηαγξαθέο πξντφληνο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
492  

Πιαθίδηα απφ ηλνηζηκέλην θαη εμαξηήκαηα - Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη 
κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  
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14  ΔΛΟΣ EN 
494  

ρεκαηνπνηεκέλεο πιάθεο απφ ηλνηζηκέλην θαη εμαξηήκαηα - 
Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
516  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα ζηέγαζεο - Δγθαηαζηάζεηο πξφζβαζεο 
ζηεγψλ – Γηάδξνκνη επηθνηλσλίαο, θεθαιφζθαια θαη ζθαιηά ζηάζεο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
517  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα ζηέγαζεο - Άγθηζηξα αζθαιείαο  Κηηξηαθά έξγα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
520  

Γπςνζαλίδεο - Οξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
534  

Κπκαηνεηδή αζθαιηηθά θχιια – Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη κέζνδνη 
δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
544  

Αζθαιηηθέο πιάθεο κε ελίζρπζε απφ νξπθηφ ή/θαη ζπλζεηηθφ πιηθφ - 
Πξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
771-6  

Πξνδηαγξαθέο ζηνηρείσλ ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 6: ηνηρεία ηνηρνπνηίαο 
απφ θπζηθφ ιίζν  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
845-1  

Πξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 1: 
Αγθχξηα, ιάκεο ζηεξέσζεο, ιάκεο αλάξηεζεο θαη ζηεξίγκαηα  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
845-2  

Πξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 2: 
Τπέξζπξα  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
845-3  

Πξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ηνηρνπνηίαο - Μέξνο 3: 
Υαιχβδηλν πιέγκα νπιηζκνχ νξηδφληησλ αξκψλ.  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
13245-2  

Πιαζηηθά - Πξνθίι απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιχ(βηλπινρισξίδην) 
(PVC - U) γηα θηηξηαθέο εθαξκνγέο - Μέξνο 2: Πξνθίι απφ PVC - U θαη 
PVC - UE γηα ηειεηψκαηα εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο θαη 
νξνθήο  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14303  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηίξηα θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 
Βηνκεραληθά παξαγφκελα πξντφληα απφ νξπθηφκαιιν (MW) - 
Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14304  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ εχθακπην 
αθξφ ειαζηνκεξνχο (FEF) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14305  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραληθά παξαγφκελα πξντφληα απφ θπςεισηφ 
γπαιί (CG) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14306  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ ππξηηηθφ 
αζβέζηην (CS) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14307  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ εμειαζκέλν 
αθξφ πνιπνηεξίλεο (XPS) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14308  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θηίξηα θαη 
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο - Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ 
άθακπην αθξφ πνιπνπξεζάλεο (PUR) θαη πνιπηζνθπαλνπξηθφ αθξφ 
(PIR) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14309  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ δηνγθσκέλε 
πνιπζηεξίλε (EPS) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14313  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ αθξφ 
πνιπαηζπιελίνπ (PEF) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  
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15  ΔΛΟΣ EN 
14314  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ θαηλνιηθφ 
αθξφ (PF) - Πξνδηαγξαθή  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
14963  

Δπηθαιχςεηο ζηεγψλ - πλερείο θσηνπεξαηέο ζηέγεο απφ πιαζηηθφ 
πιηθφ κε ή ρσξίο νξζνζηάηεο - Σαμηλφκεζε απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκψλ  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
15037-2  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - πζηήκαηα δαπέδσλ 
απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία πιήξσζεο - Μέξνο 2: ηνηρεία πιήξσζεο απφ 
ζθπξφδεκα  

Κηηξηαθά έξγα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

15  ΔΛΟΣ EN 
15037-3  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - πζηήκαηα δαπέδσλ 
απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία πιήξσζεο - Μέξνο 3: ηνηρεία πιήξσζεο απφ 
άξγηιν  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
15599-1  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο - Eni ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε ζεξκνκφλσζε απφ 
πξντφληα δηνγθσκέλνπ πεξιίηε (EP) - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή γηα 
ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε  

Κηηξηαθά έξγα  

15  ΔΛΟΣ EN 
15600-1  

Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο - Eni ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε ζεξκνκφλσζε απφ 
πξντφληα δηνγθσκέλνπ βεξκηθνπιίηε (EV) - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή γηα 
ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε  

Κηηξηαθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
10025-1  

Πξντφληα ζεξκήο έιαζεο γηα ράιπβεο θαηαζθεπψλ - Μέξνο 1: Γεληθνί 
ηερληθνί φξνη παξάδνζεο  

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
10088-4  

Αλνμείδσηνη ράιπβεο - Μέξνο 4: Σερληθνί φξνη παξάδνζεο γηα 
ραιπβδφθπιια, ραιπβδφπιαθεο θαη ραιπβδνηαηλίεο αλζεθηηθέο ζε 
δηάβξσζε γηα δνκηθέο ρξήζεηο  

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
10088-5  

Αλνμείδσηνη ράιπβεο - Μέξνο 5: Σερληθνί φξνη παξάδνζεο ραιχβσλ 
αλζεθηηθψλ ζε δηάβξσζε γηα ξάβδνπο, ρνλδξνζχξκαηα, ζχξκαηα, 
δηαηνκέο θαη ζηηιπλά πξντφληα γηα δνκηθέο ρξήζεηο  

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
10210-1  

Κνίιεο δηαηνκέο θαηαζθεπψλ κε ηειηθή θαηεξγαζία ελ ζεξκψ απφ κε 
θεθξακέλνπο θαη ιεπηφθνθθνπο ράιπβεο - Μέξνο 1: Σερληθνί φξνη 
παξάδνζεο  

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
10219-1  

πγθνιιεηέο θνίιεο δηαηνκέο θαηαζθεπψλ δηακνξθσκέλεο ελ ςπρξψ απφ 
κε θεθξακέλνπο θαη ιεπηφθνθθνπο ράιπβεο - Μέξνο 1: Σερληθνί φξνη 
παξάδνζεο    

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
10340  

Υπηνράιπβεο θαηαζθεπψλ  Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
10343  

Υάιπβεο βαθήο θαη επαλαθνξάο γηα δνκηθέο ρξήζεηο - Σερληθνί φξνη 
παξάδνζεο  

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
13479  

Αλαιψζηκα ζπγθφιιεζεο - Πξφηππν γεληθφ πξντφλ γηα πιήξσζε 
κεηάιισλ θαη ζπιιηπάζκαηα γηα ζπγθφιιεζε κε ηήμε κεηαιιηθψλ πιηθψλ  

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
15048-1  

Καηαζθεπή ζπλαξκνιφγεζεο θνριίσζεο ρσξίο πξνθφξηηζε - Μέξνο 1: 
Γεληθέο απαηηήζεηο  

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
15088  

Αινπκίλην θαη θξάκαηα αινπκηλίνπ – Γνκηθά πξντφληα γηα θαηαζθεπέο - 
Σερληθέο ζπλζήθεο ειέγρνπ θαη παξάδνζεο  

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

15  ΔΛΟΣ EN 
1090-1  

Καηαζθεπή έξγσλ απφ ράιπβα θαη απφ αινπκίλην - Μέξνο 1: Απαηηήζεηο 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ  

Μεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο  

10  ΔΛΟΣ ΔΝ 
14250  

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - Απαηηήζεηο πξντφληνο γηα πξνθαηαζθεπαζκέλα 
δνκηθά ζηνηρεία κε δηάηξεηε κεηαιιηθή πιάθα ζπλαξκνιφγεζεο  

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  
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11  ΔΛΟΣ EN 
14374  

Γνκηθή μπιεία - Πνιπζηξσκαηηθέο επηθαιχςεηο δνκηθήο μπιείαο – 
Απαηηήζεηο  

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14080  

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - Αληηθνιιεηή μπιεία - Απαηηήζεηο  Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14081-1  

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - Γνκηθή μπιεία νξζνγσληθήο δηαηνκήο ηαμηλνκεκέλε 
κε ηελ αληνρή ηεο - Μέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο  

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14545  

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - χλδεζκνη - Απαηηήζεηο  Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14592  

Ξχιηλεο θαηαζθεπέο - ηεξεσηηθά κε νπή - Απαηηήζεηο  Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

4  ΔΛΟΣ 
13055-2  

Διαθξά αδξαλή - Μέξνο 2: Διαθξά αδξαλή αζθαιηνκηγκάησλ, 
επηθαλεηαθψλ επηζηξψζεσλ θαη εθαξκνγψλ κε ζηαζεξνπνηεκέλα ή κε 
ζηαζεξνπνηεκέλα πιηθά  

Οδνπνηία  

4  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13043  

Αδξαλή αζθαιηνκηγκάησλ θαη επηθαλεηαθψλ επηζηξψζεσλ νδψλ, 
αεξνδξνκίσλ θαη άιισλ πεξηνρψλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ  

Οδνπνηία  

4  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13242  

Αδξαλή πιηθψλ ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε πδξαπιηθέο θνλίεο, ή κε 
ζηαζεξνπνηεκέλσλ γηα ρξήζε ζηα ηερληθά έξγα θαη ηελ νδνπνηία  

Οδνπνηία  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13249  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε ηα γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά γεσυθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε γεσυθάζκαηα 
πξντφλησλ γηα έξγα νδνπνηίαο θαη άιισλ ζρεηηθψλ κε ηελ θπθινθνξία 
νρεκάησλ έξγσλ  

Οδνπνηία  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1337-4  

Δθέδξαλα δνκεκάησλ - Μέξνο 4: Κπιηλδξηθά εθέδξαλα  Οδνπνηία  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1337-6  

Δθέδξαλα δνκεκάησλ - Μέξνο 6: Δθέδξαλα εμηζνξξφπηζεο  Οδνπνηία  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1337-7  

Δθέδξαλα θαηαζθεπψλ - Μέξνο 7: Δθέδξαλα ζθαηξηθά θαη θπιηλδξηθά 
εθέδξαλα ηχπνπ PTFE  

Οδνπνηία  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1343  

Κξάζπεδα απφ θπζηθνχο ιίζνπο γηα εμσηεξηθή πιαθφζηξσζε - 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
12352  

Δμνπιηζκφο ειέγρνπ θπθινθνξίαο - Πξνεηδνπνηεηηθνί ζεκαηνδφηεο θαη 
ζεκαηνδφηεο αζθάιεηαο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
12368  

Δμνπιηζκφο ειέγρνπ θπθινθνξίαο – Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο  Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
12676-1  

Αληηζακβσηηθά ζπζηήκαηα νδψλ - Μέξνο 1: Δπίδνζε θαη 
ραξαθηεξηζηηθά  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
12966-1  

Καηαθφξπθε ζήκαλζε νδψλ – Πηλαθίδεο κεηαβαιιφκελσλ κελπκάησλ - 
Μέξνο 1: Πξφηππν πξντφληνο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13108-1  

Αζθαιηζκίγκαηα - Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ - Μέξνο 1: Αζθαιηηθφ 
ζθπξφδεκα  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13108-2  

Αζθαιηνκίγκαηα - Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ – Μέξνο 2: Αζθαιηηθφ 
ζθπξφδεκα γηα πνιχ ιεπηέο ζηξψζεηο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13108-3  

Αζθαιηνκίγκαηα - Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ – Μέξνο 3: Μαιαθά 
αζθαιηνκίγκαηα  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13108-4  

Αζθαιηνκίγκαηα - Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ – Μέξνο 4: Αζθαιηνκίγκαηα 
ελ ζεξκψ (Hot Rolled Asphalt)  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13108-5  

Αζθαιηνκίγκαηα - Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ – Μέξνο 5: Αζθαιηηθή 
ζθπξνκαζηίρε  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13108-6  

Αζθαιηνκίγκαηα - Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ – Μέξνο 6: Αζθαιηνκαζηίρε  Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13108-7  

Αζθαιηνκίγκαηα - Πξνδηαγξαθέο πιηθψλ – Μέξνο 7: Πνξψδεο 
αζθαιηφκηγκα    

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
1317-5  

Οδηθά ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο πξντφληνο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο γηα ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο νρεκάησλ  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
1337-3  

Δθέδξαλα δνκεκάησλ - Μέξνο 3: Διαζηνκεξή εθέδξαλα  Οδνπνηία  
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14  ΔΛΟΣ EN 
1337-5  

Δθέδξαλα δνκεκάησλ - Μέξνο 5: Δθέδξαλα εγθηβσηηζκέλνπ 
ειαζηνκεξνχο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
1337-8  

Eθέδξαλα δνκεκάησλ - Μέξνο 8: Eθέδξαλα νδήγεζεο θαη εθέδξαλα 
ζπγθξάηεζεο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13808  

Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθφ ζπλδεηηθά – Πιαίζην πξνδηαγξαθψλ 
θαηηνληηθψλ αζθαιηηθψλ γαιαθησκάησλ  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13877-3  

Οδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα - Μέξνο 3: Πξνδηαγξαθέο γηα ρξήζε 
βιήηξσλ ζε νδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
13924  

Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά αζθαιηηθψλ - Πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιηνπο 
νδνζηξσζίαο πςειήο ζθιεξφηεηαο  

Οδνπνηία  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
14023  

Αζθαιηηθά θαη αζθαιηηθά ζπλδεηηθά – Πιαίζην πξνδηαγξαθψλ, γηα 
ηξνπνπνηεκέλε άζθαιην κε πνιπκεξή  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
14188-1  

Τιηθά πιήξσζεο θαη ζθξάγηζεο αξκψλ – Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθέο γηα 
ζεξκά πιηθά ζθξάγηζεο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
14188-2  

Τιηθά πιήξσζεο θαη ζθξάγηζεο αξκψλ – Μέξνο 2: Πξνδηαγξαθέο γηα 
ςπρξά πιηθά ζθξάγηζεο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
14188-3  

Τιηθά πιήξσζεο θαη ζθξάγηζεο αξκψλ – Μέξνο 3: Πξνδηαγξαθέο γηα 
πξνδηακνξθψκελα πιηθά ζθξάγηζεο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
1423  

Πξντφληα νξηδφληηαο ζήκαλζεο νδψλ – Πξντφληα επίπαζεο - Γπάιηλα 
ζθαηξίδηα, αληηνιηζζεηηθά αδξαλή θαη κίγκαηα απηψλ  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
14388  

Γηαηάμεηο κείσζεο ζνξχβνπ απφ νδηθή θπθινθνξία - Πξνδηαγξαθέο  Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
14399-1  

πζηήκαηα δνκηθψλ θνριηψλ πςειήο αληνρήο γηα πξνέληαζε - Μέξνο 
1: Γεληθέο απαηηήζεηο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
1463-1  

Τιηθά νξηδφληηαο ζήκαλζεο νδψλ - Αλαθιαζηήξεο νδνζηξσκάησλ - 
Μέξνο 1: Απαηηήζεηο αξρηθψλ επηδφζεσλ  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
14695  

Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Οπιηζκέλα αζθαιηηθά θχιια 
ζηεγάλσζεο θαηαζηξσκάησλ γεθπξψλ απφ ζθπξφδεκα θαη άιισλ 
επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα κε θπθινθνξία νρεκάησλ - Οξηζκνί θαη 
ραξαθηεξηζηηθά  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
15050  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία γεθπξψλ  Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
15129  

Αληηζεηζκηθά ζπζηήκαηα  Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
15258  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - ηνηρεία ηνίρσλ 
αληηζηήξημεο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
15322  

Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά αζθαιηηθψλ – Πιαίζην πξνδηαγξαθψλ γηα 
δηαιχκαηα θαη ξεπζηνπνηεκέλα ζπλδεηηθά αζθαιηηθψλ  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
15381  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε ζε νδνζηξψκαηα θαη αζθαιηνηάπεηεο  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
15382  

Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε 
ζηελ ππνδνκή ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ  

Οδνπνηία  

14  ΔΛΟΣ EN 
523  

Πεξηβιήκαηα πξνεληακέλσλ ηελφλησλ απφ πεξηειηγκέλε ραιχβδηλε 
ηαηλία - Οξνινγία, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο  

Οδνπνηία  

15  ΔΛΟΣ EN 
12899-1  

ηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο - Μέξνο 1: 
ηαζεξέο πηλαθίδεο  

Οδνπνηία  

15  ΔΛΟΣ EN 
12899-2  

ηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο - Μέξνο 2: 
Δζσηεξηθά θσηηδφκελα ζηνηρεία ζήκαλζεο λεζίδσλ  

Οδνπνηία  

15  ΔΛΟΣ EN 
12899-3  

ηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο ζήκαλζεο - Μέξνο 3: 
Οξηνδείθηεο θαη νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία  

Οδνπνηία  

1  ΔΛΟΣ ΔΝ 
40.4  

Ηζηνί θσηηζκνχ - Μέξνο 4: Απαηηήζεηο γηα ηζηνχο θσηηζκνχ απφ 
νπιηζκέλν θαη πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα  

Οδνπνηία θιπ  
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1  ΔΛΟΣ ΔΝ 
40-5  

Ηζηνί θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο 
θσηηζκνχ  

Οδνπνηία θιπ  

1  ΔΛΟΣ ΔΝ 
40-6  

Ηζηνί θσηηζκνχ - Μέξνο 6: Απαηηήζεηο γηα ηζηνχο θσηηζκνχ απφ 
αινπκίλην  

Οδνπνηία θιπ  

1  ΔΛΟΣ ΔΝ 
40-7  

Ηζηνί θσηηζκνχ - Μέξνο 7: Απαηηήζεηο γηα ηζηνχο θσηηζκνχ απφ 
νπιηζκέλν κε ίλεο ζχλζεην πνιπκεξέο  

Οδνπνηία θιπ  

2  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1338  

Κπβφιηζνη απφ ζθπξφδεκα - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  Οδνπνηία θιπ  

2  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1339  

Πιάθεο πεδνδξνκίνπ απφ ζθπξφδεκα - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  Οδνπνηία θιπ  

2  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1340  

Κξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  Οδνπνηία θιπ  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

5  ΔΛΟΣ EN 
13251  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά γεσυθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ γηα 
ρξήζε ζε ππφγεηα έξγα, ζεκειηψζεηο θαη θαηαζθεπψλ αληηζηήξημεο  

Οδνπνηία θιπ  

5  ΔΛΟΣ EN 
13252  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ γηα ρξήζε ζε 
ζπζηήκαηα απνζηξάγγηζεο  

Οδνπνηία θιπ  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
1342  

Κπβφιηζνη απφ θπζηθνχο ιίζνπο γηα εμσηεξηθή πιαθφζηξσζε - 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο  

Οδνπνηία θιπ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12271  

Δπηθαλεηαθέο επαιείςεηο - Πξνδηαγξαθέο  ΟΓΟ-ΤΓΡ-ΟΗΚ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12273  

Δπηζηξψζεηο κε αζθαιηνπνιηφ - Απαηηήζεηο  ΟΓΟ-ΤΓΡ-ΟΗΚ  

14  ΔΛΟΣ EN 
12794  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - Πάζζαινη ζεκειίσζεο  ΟΓΟ-ΤΓΡ-ΟΗΚ  

5  ΔΛΟΣ EN 
12094-1  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα C02 - 
Μέξνο 1: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα απηφκαην ειεθηξηθφ 
έιεγρν θαη κεραληζκνχο ρξνλν - θαζπζηέξεζεο  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ EN 
12094-13  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 13: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
βαιβίδεο ειέγρνπ θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ EN 
12259-3  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 3: Δγθαηαζηάζεηο μεξνχ 
ζπλαγεξκνχ  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ EN 
12259-4  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 4: Τδξνθίλεηεο δηαηάμεηο 
ζπλαγεξκνχ  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ EN 
671-1  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο - πζηήκαηα κε εχθακπηνπο ζσιήλεο - 
Μέξνο 1: Ππξνζβεζηηθέο θσιηέο κε εκηάθακπην ζσιήλα  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-10  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 10: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
πξεζζαξηζηνχο δηαθφπηεο  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-11  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 11: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
κεραληθέο δηαηάμεηο δχγηζεο  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-12  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα νηπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 12: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
πλεπκαηηθέο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-2  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 2 Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα κε 
απηφκαην ειεθηξηθφ έιεγρν θαη δηαηάμεηο θαζπζηέξεζεο  

Ππξαζθάιεηα  
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5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-3  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 3: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
ρεηξνθίλεηνπο κεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο θαη δηαθνπήο  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-4  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 4: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
εμαξηήκαηα βαιβίδσλ δνρείνπ θαη ηνπο ελεξγνπνηεηέο ηνπο  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-5  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
ππξφζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
επηινγή βαιβίδσλ πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο θαη ησλ ελεξγνπνηεηψλ 
ηνπο ζε ζπζηήκαηα CΟ2  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-6  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 6: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα ην 
κε ειεθηξηθά αδξαλνπνηεκέλν κεραληζκφ ζε ζπζηήκαηα CΟ2  

Ππξαζθάιεηα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-7  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 7: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
αθξνθχζηα ζε ζπζηήκαηα CΟ2  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-9  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 9: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
εηδηθνχο ππξαληρλεπηέο  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12259-1  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 1: Καηαηνλεηήξεο  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12259-2  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 2: πζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 
κε πδξαπιηθή βαιβίδα  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12259-5  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 5: Αληρλεπηέο ξνήο λεξνχ  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12416-1  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – πζηήκαηα ζθφλεο - Μέξνο 1: 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα εμαξηήκαηα  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12416-2  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – πζηήκαηα ζθφλεο - Μέξνο 2: 
ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13565-1  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – πζηήκαηα αθξνχ - Απαηηήζεηο θαη 
κέζνδνη δνθηκήο γηα εμαξηήκαηα  

Ππξαζθάιεηα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
671-2  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο - πζηήκαηα κε ζσιήλεο - Μέξνο 2 
πζηήκαηα κε επηπεδνχκελνπο ζσιήλεο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-1  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 1: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
ειεθηξηθέο δηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη ρξνλνθαζπζηέξεζεο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-10  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 10: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
καλφκεηξα θαη πξεζζνζηαηηθνχο δηαθφπηεο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-11  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 11: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
κεραληθέο δηαηάμεηο δχγηζεο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-12  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 12: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
πλεπκαηηθέο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ.  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-13  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 13: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
βαιβίδεο ειέγρνπ θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο  

Ππξαζθάιεηα  
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9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-2  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 2: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα κε 
ειεθηξηθέο δηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη ρξνλνθαζπζηέξεζεο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-3  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 3: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
ρεηξνθίλεηνπο κεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο θαη δηαθνπήο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-4  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 4: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
εμαξηήκαηα βαιβίδσλ δνρείσλ θαη ησλ ελεξγνπνηεηψλ ηνπο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-5  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
βαιβίδεο επηινγήο πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο θαη ησλ ελεξγνπνηεηψλ 
ζε ζπζηήκαηα CO2  

Ππξαζθάιεηα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-6  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 6: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα ην 
κε ειεθηξηθφ αδξαλνπνηεκέλν κεραληζκφ κε ζπζηήκαηα CO2  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-7  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 7: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
αθξνθχζηα ζε ζπζηήκαηα CO2  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-8  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 8: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
ζπλδέζκνπο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12094-9  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηάζβεζεο κε αέξην - Μέξνο 9: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 
εηδηθνχο ππξαληρλεπηέο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12101.01  

πζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή 
γηα πεηάζκαηα θαπλνχ  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12101.02  

πζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο - Μέξνο 2: Πξνδηαγξαθή 
γηα ζπλήζε θαπλφ θαη αλεκηζηήξεο απαγσγήο ζεξκφηεηαο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12101.03  

πζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο - Μέξνο 3: Πξνδηαγξαθή 
γηα κεραληζκνχο απαγσγήο θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12101.06  

πζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο - Μέξνο 6: Πξνδηαγξαθή 
γηα ζπζηήκαηα δηαθνξηθήο πίεζεο - χλεξγα εμαξηεκάησλ  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12101.10  

πζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο - Μέξνο 10: Παξνρέο 
ελέξγεηαο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12259-1  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 1: Καηαηνληηήξεο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12259-2  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 2: πζηήκαηα ζπλαγεξκνχ 
κε πδξαπιηθή βαιβίδα  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12259-3  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 3: Βαιβίδα ζπλαγεξκνχ 
μεξνχ ηχπνπ  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12259-4  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 4: Τδξνθίλεηεο δηαηάμεηο 
ζπλαγεξκνχ  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12259-5  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα γηα ζπζηήκαηα 
θαηαηνληζκνχ ςεθαζκνχ λεξνχ - Μέξνο 5: Αληρλεπηέο ξνήο λεξνχ  

Ππξαζθάιεηα  
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9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12416-1  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – πζηήκαηα ζθφλεο - Μέξνο 1: 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα εμαξηήκαηα  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
12416-2  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – πζηήκαηα ζθφλεο - Μέξνο 2: 
ρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13565-1  

Μφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – πζηήκαηα αθξνχ - Μέξνο 1: 
Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα εμαξηήκαηα  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
14604  

Γηαηάμεηο αληρλεπηψλ θαπλνχ  Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.02  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 2: Δμνπιηζκφο 
ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.03  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 3: Ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.04  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 4: Δμνπιηζκφο 
παξνρήο ηζρχνο  

Ππξαζθάιεηα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.05  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 5: Αληρλεπηέο 
ζεξκφηεηαο – εκεηαθνί αληρλεπηέο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.07  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 7: Αληρλεπηέο 
θαπλνχ – εκεηαθνί αληρλεπηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δηάρπην θψο, 
δέζκε θσηφο ή ηνληζκφ  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.10  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 10: Αληρλεπηέο 
θιφγαο – εκεηαθνί αληρλεπηέο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.11  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 11: Δθθηλεηέο 
ρεηξφο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.12  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 12: Αληρλεπηέο 
θαπλνχ – Γξακκηθνί αληρλεπηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αθηίλα θσηφο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.17  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 17: Απνκνλσηέο 
βξαρπθπθιψκαηνο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.18  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 18: πζθεπέο 
εηζαγσγήο/εμαγσγήο  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.20  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 20: Αλαξξνθεηηθνί 
αληρλεπηέο θαπλνχ  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.21  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 21: Δμνπιηζκφο 
κεηάδνζεο ζπλαγεξκνχ θαη ζεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ χπαξμε 
ζθαικάησλ  

Ππξαζθάιεηα  

9  ΔΛΟΣ ΔΝ 
54.25  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 25: Ραδηνδεπθηά 
εμαξηήκαηα  

Ππξαζθάιεηα  

14  ΔΛΟΣ EN 
54-16  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 16: Δμνπιηζκφο 
ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ ζπλαγεξκνχ κε θσλή  

Ππξαζθάιεηα  

14  ΔΛΟΣ EN 
54-24  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 24: Μέξε 
ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ κε θσλή - Μεγάθσλα  

Ππξαζθάιεηα  

15  ΔΛΟΣ EN 
12101-7  

πζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο - Μέξνο 7: Γηαηνκέο 
αγσγψλ θαπλνχ  

Ππξαζθάιεηα  

15  ΔΛΟΣ EN 
12101-8  

πζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο - Μέξνο 8: Γηαθξάγκαηα 
ειέγρνπ θαπλνχ  

Ππξαζθάιεηα  

15  ΔΛΟΣ EN 
15650  

Αεξηζκφο θηηξίσλ - Ππξνδηαθξάγκαηα  Ππξαζθάιεηα  

15  ΔΛΟΣ EN 
54-23  

πζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ - Μέξνο 23: Γηαηάμεηο 
ζπλαγεξκνχ – Οπηηθέο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ  

Ππξαζθάιεηα  

4  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13450  

Αδξαλή γηα έξκα ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ  ηδεξνδξνκηθά  

5  ΔΛΟΣ EN 
13250  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ  

ηδεξνδξνκηθά  
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9  ΔΛΟΣ EN 
1279-5  

Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε - Μνλάδεο κνλσηηθψλ παινζηαζίσλ - Μέξνο 
5: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο  

Ταινπξγηθά  

9  ΔΛΟΣ EN 
14179-2  

Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε - Νάηξην - άζβεζηνππξηηηθή χαινο αζθαιείαο 
ζθιεξπκέλε ζεξκηθά θαη θαηεξγαζκέλε κε Heat Soak - Μέξνο 2: 
Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

9  ΔΛΟΣ EN 
14321-2  

Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε - Θεξκηθά ζθιεξπκέλε χαινο αζθαιείαο κε 
βάζε ππξηηηθέο αιθαιηθέο γαίεο - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

9  ΔΛΟΣ EN 
14449  

Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε - Ύαινο πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ θαη χαινο 
αζθαιείαο πνιιαπιψλ ζηξψζεσλ - Αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
1036-2  

Ύαινο δνκηθήο ρξήζεο - Καζξέπηεο απφ επίπεδν γπαιί κε επηθάιπςε 
αξγχξνπ γηα εζσηεξηθή ρξήζε - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο, 
πξφηππν πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
1051-2  

Yαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Ταιφηνπβια δφκεζεο θαη επηζηξψζεσλ - 
Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/ Πξφηππν πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
1096-4  

Yαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Δπελδπκέλε χαινο - Μέξνο 4: Αμηνιφγεζε 
ηεο ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
12150-2  

Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε - ζεξκηθά ζθιεξπκέλε λάηξην - άζβεζην - 
ππξηηηθή χαινο - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν 
πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
12337-2  

Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Νάηξην - άζβεζην - ππξηηηθή χαινο 
εληζρπκέλε ρεκηθά - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν 
πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
13024-2  

Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε - ζεξκηθά ζθιεξπκέλε βνξηνππξηηηθή χαινο 
αζθαιείαο - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν 
πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
14178-2  

Ταινο γηα δνκηθή ρξήζε - Πξντφληα πάινπ κε βάζε ππξηηηθέο αιθαιηθέο 
γαίεο - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
1748-1-2  

Yαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Δηδηθά βαζηθά πξντφληα - Βνξηνππξηηηθνί 
χαινη - Μέξνο 1 - 2: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν 
πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
1748-2-2  

Yαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Δηδηθά βαζηθά πξντφληα - Μέξνο 2 - 2: 
Ταινθεξακηθά - Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
1863-2:  

Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Νάηξην - άζβεζην - ππξηηηθή χαινο 
εληζρπκέλε ζεξκηθά - Μέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο/Πξφηππν πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

14  ΔΛΟΣ EN 
572-9  

Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε - Βαζηθά πξντφληα απφ λάηξην - άζβεζην - 
ππξηηηθή χαιν - Μέξνο 9: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο/πξφηππν 
πξντφληνο  

Ταινπξγηθά  

5  ΔΛΟΣ EN 
13253  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ 
εμσηεξηθήο δηάβξσζεο  

Τδξαπιηθά έξγα  

5  ΔΛΟΣ EN 
13254  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά γεσυθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ γηα 
ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ θαη θξαγκάησλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13255  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά γεσυθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ γηα 
ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή θαλαιηψλ  

Τδξαπιηθά έξγα  
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5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13256  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά γεσυθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ γηα 
ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή ζεξάγγσλ θαη ππνγείσλ θαηαζθεπψλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13257  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά γεσυθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ γηα 
ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή ζεξάγγσλ θαη ππνγείσλ θαηαζθεπψλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

5  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13265  

Γεσυθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε γεσυθάζκαηα - Απαηηνχκελα 
ραξαθηεξηζηηθά γεσυθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ γηα 
έξγα αληηξξχπαλζεο πγξψλ απνβιήησλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
10224  

Με θεθξακέλνη ραιπβδνζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα γηα ηε κεηαθνξά 
πδαηηθψλ πγξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ χδαηνο γηα θαηαλάισζε 
απφ ηνλ άλζξσπν - Σερληθνί φξνη παξάδνζεο  

Τδξαπιηθά έξγα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

14  ΔΛΟΣ EN 
10255  

Με θεθξακέλνη ραιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη γηα ζπγθφιιεζε θαη 
θαηαζθεπή ζπεηξσκάησλ - Σερληθνί φξνη παξάδνζεο  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
10311  

πλδέζεηο ραιπβδνζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά χδαηνο 
θαη άιισλ πδαηηθψλ πγξψλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
10312  

πγθνιιεηνί ραιχβδηλνη αλνμείδσηνη ζσιήλεο κεηαθνξάο πδαηηθψλ 
πγξψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ χδαηνο γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ 
άλζξσπν - Σερληθνί φξνη παξάδνζεο  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13101  

Βαζκίδεο θξεαηίσλ επίζθεςεο - Απαηηήζεηο, ζήκαλζε, δνθηκέο θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13361  

Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε 
ζηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ θαη θξαγκάησλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13362  

Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε 
ζηελ θαηαζθεπή απιαθηψλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13491  

Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε 
δηαθξάγκαηνο πγξψλ ζηελ θαηαζθεπή ζεξάγγσλ θαη ππφγεησλ έξγσλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13492  

Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε 
ζηελ θαηαζθεπή ρψξσλ απφζεζεο πγξψλ απνβιήησλ, ζηαζκψλ 
κεηαθνξάο ή δεπηεξεχνπζαο απνζήθεπζεο  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
13493  

Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε 
ζηελ θαηαζθεπή ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ζηεξεψλ 
απνβιήησλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1433  

Καλάιηα απνζηξάγγηζεο ζε δψλεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ - 
Σαμηλφκεζε, ζρεδηαζκφο θαη απαηηήζεηο δνθηκψλ, ζήκαλζε θαη 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14396  

ηαζεξέο θιίκαθεο αλζξσπνζπξίδσλ  Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14680  

πγθνιιεηηθά γηα ηα δίθηπα ζεξκνπιαζηηθψλ ζσιήλσλ ρσξίο πίεζε - 
Πξνδηαγξαθέο  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14814  

πγθνιιεηηθά γηα ηα ζπζηήκαηα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ γηα ξεπζηά 
ππφ πίεζε - Πξνδηαγξαθέο  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
14844  

Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα - Ορεηνί νξζνγσληθήο 
δηαηνκήο  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1916  

Σζηκεληνζσιήλεο θαη εηδηθά ηεκάρηα απφ ζθπξφδεκα άνπιν ή 
νπιηζκέλν ή εληζρπκέλν κε ίλεο ράιπβα  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
1917  

Αλζξσπνζπξίδεο θαη θξεάηηα επίζθεςεο απφ ζθπξφδεκα άνπιν ή 
νπιηζκέλν ή εληζρπκέλν κε ίλεο ράιπβα  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
295-10  

Δθπαισκέλνη πήιηλνη ζσιήλεο, εμαξηήκαηα θαη ζχλδεζκνη ηνπο γηα 
απνρεηεχζεηο θαη ππνλφκνπο - Μέξνο 10: Απαηηήζεηο επίδνζεο  

Τδξαπιηθά έξγα  
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14  ΔΛΟΣ EN 
588-2  

σιήλεο απφ ηλνηζηκέλην γηα νρεηνχο θαη απνρεηεχζεηο - Μέξνο 2: 
Αλζξσπνζπξίδεο θαη ζπξίδεο επίζθεςεο  

Τδξαπιηθά έξγα  

14  ΔΛΟΣ EN 
598  

σιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, εηδηθά ηεκάρηα, εμαξηήκαηα θαη νη 
ζπλδέζεηο ηνπο γηα εθαξκνγέο απνρέηεπζεο - Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 
δνθηκψλ  

Τδξαπιηθά έξγα  

4  ΔΛΟΣ ΔΝ 
13383-1  

Φπζηθνί νγθφιηζνη - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή  Τδξαπιηθά, Ληκεληθά  

16  ETAG 001  Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα - Παξαξηήκαηα Α θαη Β  Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

16  ETAG 001  Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα γξήζε ζην ζθπξφδεκα - Παξάξηεκα C  Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

16  ETAG 001-1  Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπνφδεκα - Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο  Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

16  ETAG 001-2  Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε αην ζθπξφδεκα - Μέξνο 2: αγθχξηα 
εθηφλσζεο ειεγρφκελα κε δπλακφκεηξν  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

16  ETAG 001-
3  

Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα - Μέξνο 3: αγθχξηα 
βξαρείαο θεθαιήο  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

16  ETAG 001-
4  

Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεπα - Μέξνο 4: αγθχξηα 
δηαζηνιήο ειεγρφκελεο παξακφξθσζεο  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

16  ETAG 001-
5  

Μεηαιιηθά αγθχξηα ληα ρξήζε ζην ζθπξφδεπα - Μέξνο 5: 
Δλζσκαησκέλα αγθχξηα  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

16  ETAG 001-
6  

Μεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα - Μέξνο 6: Αγθχξηα 
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα κε δνκηθέο εθαξκνγέο  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

16  ETAG 002-
1  

πζηήκαηα θεξφλησλ παινζηαζίσλ κε ζθξαγηζηηθά - Μέξνο 1: 
πζηήκαηα κε ή ρσξίο ζηεξίγκαηα  

Κνπθψκαηα  

16  ETAG 002-
2  

πζηήκαηα θεξφλησλ παινζηαζίσλ κε ζθξαγηζηηθά - Μέξνο 2: 
πζηήκαηα αινπκηλίνπ κε επίζηξσζε  

Κνπθψκαηα  

16  ETAG 002-
3  

πζηήκαηα θεξφλησλ παινζηαζίσλ κε ζθξαγηζηηθά Μέξνο 3: πζηήκαηα 
κε ελζσκαησκέλε ζεξκνθξαγή ζηε δηαηνκή  

Κνπθψκαηα  

16  ETAG 003  Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά ηνπο γηα δηαγσξηζηηθά 
εζσηεξηθψλ ρψξσλ  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 004  Δμσηεξηθά ζπζηήκαηα ζεξκνκφλσζεο κε εμσηενηθφ επίρξηζκα - ETICS  Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 005  Eμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά πγξήο επάιεηςεο γηα 
ζηεγάλσζε δσκάησλ  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 006  πζηήπαηα κεραληθά ζηεξεσκέλσλ εχθαππησλ κεκβξαλψλ ζηελάλσζεο 
δσκάησλ  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 007  Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα θηίξηα κε μχιηλν ζθειεηφ  Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  

16  ETAG 008  Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα πξνθαηαζθεπαζκέλεο 
θιίκαθεο.  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 009  Μφληκα κε θέξνληα εμψθπιια απφ εμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα 
πιηθά ή ζπλαξκνινγεζέληα ζπζηήκαηα, ηνπνζεηνχκελα ζε δηάηξεηα 
ζηνηρεία ή πεηάζκαηα κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 
θαη ζε ζθπξφδεκα.  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 010  Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα απηνθεξφκελα δηαθαλή 
πξντφληα θάιπςεο ζηεγψλ  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 011  Τπνζηπιψκαηα θαη δνθνί ειαθξάο ζχλζεζεο κε βάζε ην μχιν  Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  

16  ETAG 012  Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα θαηαζθεπή θηηξίσλ απφ 
πξνθαηαζθεπαζκέλν δνκηθφ ζηνηρείν  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 013  Δμαξηήκαηα πξνέληαζεο θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 
πξνεληεηακέλεο θαηαζθεπέο  

Οδνπνηία  

16  ETAG 014  Πιαζηηθά αγθχξηα γηα ζηεξέσζε εμσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 
ζεξκνκφλσζεο κε εμσηεξηθφ επίρξηζκα  

Κηηξηαθά έξγα  
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16  ETAG 015  Σξηζδηάζηαηα θαξθνειάζκαηα  Ξχιηλεο θαηαζθεπέο  

16  ETAG 016-
1  

χλζεηα απηνθεξφκελα ειαθξά πεηάζκαηα - Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο  Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 016-
2  

χλζεηα απηνθεξφπελα ειαθξά πεηάζκαηα - Μέξνο 2: Ηδηαηηεξφηεηεο 
ζχλζεησλ απηνθεξφκελσλ ειαθξψλ πεηαζκάησλ γηα ρξήζε ζε ζηέγεο  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 016-
3  

χλζεηα απηνθεξφπελα ειαθνά πεηάζκαηα - Μέννο 3: Ηδηαηηεξφηεηεο 
ζχλζεησλ απηνθεξφκελσλ ειαθξψλ πεηαζκάησλ γηα ρξήζε ζε 
εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη πιαθφζηξσηεο επελδχζεηο  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 016-
4  

χλζεηα απηνθεξφκελα ειαθξά πεηάζκαηα - Μέξνο 4: Ηδηαηηεξφηεηεο 
ζχλζεησλ απηνθεξφκελσλ ειαθξψλ πεηαζκάησλ γηα ρξήζε ζε 
εζσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη νξνθέο  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 017  Δμαξηήκαηα θαη πιηθά επελδχζεσλ  Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 018-
1  

Πξντφληα ππξνπξνζηαζίαο - Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο  Ππξαζθάιεηα  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

16  ETAG 018-
4  

Πξντφληα ππξνπξνζηαζίαο - Μέξνο 4: Πξντφληα θαη εμαξηήκαηα κε 
ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα ππξνπξννηαηεπηηθά πεηάζκαηα, πιάθεο 
θαη ηάπεηεο  

Ππξαζθάιεηα  

16  ETAG 019  Πξνθαηαζθεπαζκέλα θέξνληα πεηάζκαηα κε βάζε ην μχιν κε 
ηαλπζκέλε επηθάιπςε  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 020-
1  

Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία 
ζε κε θέξνπζεο εθαξκνγέο - Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 020-
2  

Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία 
ζε κε θέξνπζεο εθαξκνγέο - Μέξνο 2: Πιαζηηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζε 
ζπλήζε ζθπξνδέκαηα  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 020-
3  

Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ γξήζεσλ ζε ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία 
ζε κε θέξνπζεο εθαξκνγέο - Μέξνο 3: Πιαζηηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζε 
ζπκπαγή ηνηρνπνηία  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 020-
4  

Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ γξήζεσλ ζε ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία 
ζε κε θέξνπζεο εθαξκνγέο - Μέξνο 4: Πιαζηηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζε 
ηνηρνπνηία κε δηάηξεηα ηνχβια  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 020-
5  

Πιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε ζθπξφδεπα θαη ηνηρνπνηία 
ζε κή θέξνπζεο εθαξκνγέο - Μέξνο 5: Πιαζηηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζε 
απηφθιεηζην ζθπξφδεκα θαη πξνζαξηήκαηα Α, Β, θαη Γ  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 021-
1  

Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά απνζεθψλ ςπρξήο 
ζπληήξεζεο - Μέξνο 1: Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 
θαηαζθεπή ςπρξψλ ζαιάκσλ  

ΖΛΜ  

16  ETAG 021-
2  

Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά απνζεθψλ ςπρξήο 
ζπληήξεζεο Μέξνο 2: Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα ηα 
πεξηβιήκαηα θαζψο θαη γηα ηα θηίξηα απνζεθψλ ςπρξήο ζπληήξεζεο  

ΖΛΜ  

16  ETAG 022  Δμαξηήπαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα ζηελάλσζε εμσηεξηθψλ 
δσκάησλ θαη ηνίρσλ - Πξνζαξηήκαηα Α, Β, Γ, Γ, E, Σ, Ε, H θαη I  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 022-
1  

Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα ζηελάλσζε εμσηεξηθψλ 
δσκάησλ θαη ηνίρσλ - Μέξνο 1: Δπηζηξψζεηο πγξήο επάιεηςεο κε ή 
ρσξίο πξνζηαζία  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 022-
2  

Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα εμσηεξηθή ζηελάλσζε 
δσκάησλ θαη ηνίρσλ - Μέξνο 2: Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα 
πιηθά γηα εχθακπηα θχιια  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 022-
3  

Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα εμσηεξηθή ζηεγάλσζε 
δσκάησλ θαη ηνίρσλ - Μέξνο :2 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα 
πιηθά κε πιάθεο εγγελψο ζηεγαλνπνηεκέλεο  

Κηηξηαθά έξγα  
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16  ETAG 023  Πξνθαηαζθεπαζκέλεο θηηξηαθέο κνλάδεο  Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 024  Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα θαηαζθεπή θηηξίσλ κε 
πιαίζηα απφ ζθπξφδεκα  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 025  Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα θαηαζθεπή θηηξίσλ κε 
κεηαιιηθά πιαίζηα  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 026-
1  

Ππξνθξάγκαηα θαη ππξνζθξαληζηηθά - Μέξνο 1: Γεληθφηεηεο  Ππξαζθάιεηα  

16  ETAG 026-
2  

Ππξνθξάλκαηα θαη ππξνζθξαληζηηθά - Μέξνο 2: θναληζηηθά έλαληη 
δηείζδπζεο ηεο θσηηάο  

Ππξαζθάιεηα  

16  ETAG 026-
3  

Ππξνθξάγκαηα θαη ππξνζθξαγηζηηθά - Μέξνο 3: θξαγηζηηθά γηα 
επζχγξακκεο ζπλδέζεηο θαη γεκίζκαηα θελψλ  

Ππξαζθάιεηα  

16  ETAG 026-
5  

Ππξνθξάγκαηα θαη ππξνζθξαγηζηηθά - Μέξνο 5 Φξάγκαηα θνηινηήησλ  Ππξαζθάιεηα  

16  ETAG 027  Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα πξνζηαζία απφ πηψζεηο 
βξάρσλ  

Οδνπνηία  

 

ΚΧΓ. 
ΦΔΚ  

ΚΧΓΙΚΟ 
ΔΛΟΣ  

Σίηινο Πξνηύπνπ  Καηαζθεπαζηηθόο 
ηνκέαο  

16  ETAG 029  Μεηαιιηθά αγθχξηα κε βιήηξα ληα ρξήζε ζε ηνηρνπνηία. Πξνζάξηεκα 
Α, πξνζάξηεκα Β, Πξνζάξηεκα Γ  

Δπηζθεπέο - 
εληζρχζεηο  

16  ETAG 031-1  Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα αλεζηξακκέλε 
κφλσζε δσκάησλ. Μέξνο 1 : Γεληθφηεηεο  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 031-2  Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα αλεζηξακκέλε 
κφλσζε δσκάησλ - Μέξνο 2 : Μφλσζε κε πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε  

Κηηξηαθά έξγα  

16  ETAG 033  Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά πγξήο εθαξκνγήο γηα 
ζηεγάλσζε θαηαζηξψκαηνο γεθπξψλ  

Οδνπνηία  

16  ETAG 035  Αζθαιηνδέκαηα πνιχ ιεπηήο ζηξψζεο  Οδνπνηία  

16  ETAG018-2  Πξντφληα ππξνπξνζηαζίαο - Μέξνο 2: Αληηδξαζηηθή επηθάιπςε γηα 
ππξνπξνζηαζία ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ  

Ππξαζθάιεηα  

16  ETAG018-3  Πξντφληα ππξνπξνζηαζίαο - Μέξνο 3: Δμσηεξηθά επηρξίζκαηα θαη 
εμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα εθαξκνγέο 
ππξαληίζηαζεο  

Ππξαζθάιεηα  

 
 
 

 


