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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ  Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

    ΕΡΓΟ : «Αγροτική  οδοποιία  ∆.Ε.  Αλυζίας 
                  ∆ήµου  Ξηροµέρου» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τ.Σ.Υ.) 

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου, έχει συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο 26 αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/ 04-10-2012 του 
Υπουργείου Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ όψη Απόφαση, η υποχρεωτική εφαρµογή των 
τετρακοσίων σαράντα (440) ΕΤΕΠ ισχύει µετά την παρέλευση δύο µηνών από την 
δηµοσίευση της Απόφασης αυτής στο ΦΕΚ, δηλαδή από 30-09-2012. 

Από τις 30-9-2012, παύουν να ισχύουν όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείµενα αντίκεινται 
στις εγκριθείσες τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Σύµφωνα  µε  την  Εγκύκλιο  17, αρ. πρωτ.  ∆ΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 µε θέµα: Απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων: «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής 
πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)», δηµοσιεύτηκε η 
υπ. αρ. ∆ΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 στο ΦΕΚ:2524/Β/2016, στην  οποία  αναστέλλεται η 
υποχρεωτική εφαρµογή  των  πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)   που  οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους. 

Με σκοπό την αποφυγή προβληµάτων στην εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων και µέχρι την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, 
προτείνεται να εφαρµόζονται σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) µε επικαιροποιηµένο περιεχόµενο. 

Επίσης, έχει προηγηθεί  η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής άλλων εννέα (9)  ΕΤΕΠ 
µε 3 Αποφάσεις  του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων: (α) 
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/469/23-9-2013(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ∆ΙΠΑ∆/ οικ.628/ 7-10-2014 (ΦΕΚ: 
2828/Β/ 21-10-2014), (γ)  ∆ΙΠΑ∆/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β/14-11-2014).  Οι 
παραπάνω εννέα (9) ΕΤΕΠ µέσω 3 σχετικών εγκυκλίων: (α) 30/2013 (∆ΙΠΑ∆/οικ/508/18-10-
2013), (β) 22/2014 (∆ΙΠΑ∆/οικ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 (∆ΚΠ/οικ/154/11-12-2014), 
προτάθηκε να αντικατασταθούν από εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές. 

Αντιστοίχως αυτές οι εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές, προτείνεται πλέον  να 
αντικατασταθούν από δέκα  (10) νέες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 
µε επικαιροποιηµένο περιεχόµενο. 

Όσα από τα εν ισχύει εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 
Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν 
περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν 
θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ. 

Επισηµαίνεται ότι στη σειρά ισχύος των Συµβατικών Τευχών, το Τιµολόγιο Μελέτης 
προηγείται των Προδιαγραφών, οπότε σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρµογή τα 
αναγραφόµενα στο Περιγραφικό Τιµολόγιο Μελέτης του έργου. 
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Τα περιεχόµενα του παρόντος τεύχους είναι σε δύο Μέρη: 
 

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, µε ΕΤΕΠ και 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Στο µέρος αυτό, όλα τα άρθρα του Τιµολογίου Μελέτης του έργου, αντιστοιχίζονται µε τον 
κωδικό των ΕΤΕΠ. 
Για όσα άρθρα δεν υπάρχει ΕΤΕΠ, έχει γίνει αντιστοίχιση µε κωδικό Συµπληρωµατικών 
Προδιαγραφών , οι Συµπληρωµατικές Προδιαγραφές (ΣΠ) αναφέρονται κατά κωδικό και 
κεφάλαιο στο Μέρος Β.  
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3   (σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 26/αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/4-10-2012) 

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

 
Κωδ.  ΝΕΤ  
Ο∆Ο  

Σύντοµη περιγραφή  Τεχνικές  Προδιαγραφές  

 
ΟΜΑ∆Α  Α :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

 ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες  ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 

Α-3.3 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση 
εκρηκτικών 

ΠΕΤΕΠ  02-02-01-00 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  

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

Σύµφωνα   
µε  το  τιµολόγιο µελέτης   

 ∆ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ  

Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 02-06-00-00 

Α-19 
Προµήθεια κοκκώδους υλικού µεγέθους κόκκων έως 200 
mm 

Σύµφωνα   
µε  το  τιµολόγιο µελέτης   

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

 ΟΜΑ∆Α  Β :  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Β-1 
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 02-04-00-00 

Β-4.2 
Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα 
ζώνης αγωγών 

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00, 

 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ  

Β-29.2.2 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα C12/15 

Β-29.3.1 
 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα 
C16/20 

Β-29.3.2 
 

Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20 

Β-29.3.4 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε 
σκυρόδεµα C16/20   

ΠΕΤΕΠ  01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ  01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 01-05-00-00 

 ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΠ) 
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Β-30.2 
Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων 
έργων  

ΠΕΤΕΠ  01-02-01-00 

Β-30.3 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C εκτός υπογείων έργων ΠΕΤΕΠ  01-02-01-00 

 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ - 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 

 

Β-36 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη 
Σύµφωνα   

µε  το  τιµολόγιο µελέτης   

 ΟΜΑ∆Α  Γ :  Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ  

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΠΕΤΕΠ  05-03-03-00 

 ΟΜΑ∆Α  ∆ :  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -  05-03-11-01 

∆-8.1 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 
0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 – 05-03-11-04 

 ΟΜΑ∆Α  Ε :  ΣΗΜΑΝΣΗ  

 ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ  

Ε-6 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού 
Σύµφωνα µε τα  Πρότυπα  

Κατασκευής  Έργων (ΠΚΕ)  & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 05-05-04-00 

 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ  

Ε-8.2.2 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες  µε αναγραφές και 
σύµβολα από αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

Σύµφωνα µε το Πρότυπο  ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12899-1 ,   ΟΜΟΕ-ΚΣΑ & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 – 05-04-06-00 

Ε-9.1 
Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 
m 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 – 05-04-06-00   

Ε-9.4 Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους 
Σύµφωνα µε το Πρότυπο  ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12899-1 ,  & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 – 05-04-06-00 

 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

Ε-17.1 ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 - 05-04-02-00  

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

Κωδ.  ΝΕΤ  
Υ∆Ρ  

Σύντοµη περιγραφή  Τεχνικές  Προδιαγραφές  

 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ  

12.01.01.03 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονοµαστικής 
διαµέτρου D400 mm 

Σύµφωνα  µε  το  Τιµολόγιο  

µελέτης και  την ΣΠ  

12.01.01.07 

Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, Ονοµαστικής 
διαµέτρου D1000 mm 

Σύµφωνα  µε  το  Τιµολόγιο  

µελέτης και  την ΣΠ  

 
 

Στο µέρος αυτό, περιλαµβάνονται οι ΣΠ , κατά κωδικό και κεφάλαιο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ :  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ  ΕΡΓΑ   

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  -  ∆ΙΚΤΥΑ 

 

• ΑΡΘΡΟ 12.01.01.03 :  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΛΑΣΕΩΣ  ΑΝΤΟΧΗΣ  
120 ΚΑΤΑ  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ  D400 mm 

• ΑΡΘΡΟ 12.01.01.07 :  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΛΑΣΕΩΣ  ΑΝΤΟΧΗΣ  
120 ΚΑΤΑ  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ  D1000 mm 
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1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1.1 Κατασκευή αγωγών οµβρίων από προκατασκευασµένους άοπλους πρεσσαριστούς 

τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων. 
1.2 Κατασκευή αγωγών οµβρίων από προκατασκευασµένους πρεσσαριστούς οπλισµένους 

τσιµεντοσωλήνες, διαφόρων διαµέτρων. 
 
 
2. Εφαρµοστέες προδιαγραφές 
 
Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠΤ-110 στον Κ.Τ.Σ ‘97, 
στην προδιαγραφή Ε∆2α/02/44/Φ.1.1/4.4.84 (ΦΕΚ 253Β/84), όπως επίσης και τα άρθρα της ΤΣΥ 
υπ. αριθµ. Γ-1 ( Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων) Γ-2 (Επανεπιχώσεις 
αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων), Γ-3 (Σκυροδέµατα), Γ-6 
(Σιδηροί οπλισµοί), Γ-4 (Τσιµέντο), µε τις όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις 
αναφέρονται παρακάτω. 
 
 
3. Ορισµοί 
 
Πρόχυτοι τσιµεντοσωλήνες είναι οι προκατασκευασµένοι άοπλοι ή οπλισµένοι πλήρεις ή 
διάτρητοι τσιµεντοσωλήνες, οι χρησιµοποιούµενοι για κατασκευή αγωγών οµβρίων ή και 
ακαθάρτων, όπως επίσης και στραγγιστηρίων (οι διάτρητοι). 
 
 
4. Ειδικά χαρακτηριστικά των εργασιών 
 
Η προµήθεια και/ή παρασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία υπόγειων τσιµέντινων ή και από άλλα 
υλικά κατασκευασµένων αγωγών συνιστά ιδιαίτερα ευαίσθητη κατασκευή, λόγω και των  
καταπονήσεων που υφίστανται οι σωλήνες από την επικάλυψη τους και τη φόρτιση της 
κυκλοφορίας. Γι΄ αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει µε απόλυτη ακρίβεια 
τους κανόνες της Τέχνης και τις Προδιαγραφές, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προµήθεια παρασκευή 
των τσιµεντοσωλήνων, την κατάλληλη έδρασή τους την τοποθέτηση τους, και την πλήρωση και 
επιµελή συµπύκνωση µε τα κατάλληλα υλικά, της περιοχής γύρω και πάνω από αυτούς ώστε να 
επιτευχθεί ο πλήρης εγκιβωτισµός τους και να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους. 
 
5. Τεχνικές και συµβατικές προδιαγραφές υλικών και εργασίας 
 
5.1 Γενικά 
 
 Τα παρακάτω αναφερόµενα ισχύουν για το σύνολο των προχύτων τσιµεντοσωλήνων 

(άοπλοι, οπλισµένοι κλπ). 
 
5.1.1 Υλικά 

 
α. Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των τσιµεντοσωλήνων 

θα πρέπει να είναι καθαρό τσιµέντο Portland χωρίς θηραϊκή ή άλλες προσµίξεις 
και να πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ ‘97. 

β. Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις του 
Κ.Τ.Σ’97. 

γ. Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτούµενες, ανάλογα µε τις 
διαστάσεις των τσιµεντοσωλήνων, κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις και σε κάθε 
περίπτωση το µέγεθος των κόκκων τους να µην υπερβαίνει τα 20 χλστ. 

δ. Για την ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να λαµβάνεται 
σοβαρά υπόψη το ποσοστό υγρασίας των αδρανών υλικών. 
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5.1.2 Κατασκευή 
 
 Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε όταν οι σωλήνες 

τοποθετηθούν ο ένας µετά τον άλλο να εφαρµόζουν απολύτως και να έχουν συνεχή 
και λεία εσωτερική επιφάνεια και οι αρµοί τους πρέπει να έχουν τέτοιο σχήµα, ώστε 
να επιτρέπουν σωστή προσαρµογή. 

 
 Οι σωλήνες πρέπει να έχουν ενώσεις κεφαλής, εντορµίας κλπ µεγάλης αντοχής. 
 
 Απαγορεύεται η χρήση ρηγµατωµένων ή φθαρµένων σωλήνων 
 
5.1.3 Τοποθέτηση 

 
α. Οι τσιµεντοσωλήνες υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετούνται µηκοτοµικά και 

οριζοντιογραφικά σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, µε επιτρεπόµενη 
µέγιστη απόκλιση από τις θεωρητικές γραµµές και κλίσεις πέντε (5) χλστ. ανά 
µέτρο αγωγού και µε επιτρεπόµενη µέγιστη απόλυτη απόκλιση τέσσερα (4) εκ. 
για κάθε αυτοτελές µήκος αγωγού µεταξύ φρεατίων 

 
β. Η τοποθέτηση των τσιµεντοσωλήνων θα αρχίζει πάντα από το σηµείο εκροής ή 

από το πιο χαµηλό άκρο του αγωγού και µε την «αρσενική» του προς το 
κατώτερο σηµείο εκροής. 

 
γ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην έδραση των σωλήνων που θα γίνει σε 

όλο το µήκος τους και πάνω στο κατάλληλο υλικό, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ελαστικότητα και η 
οµοιοµορφία της έδρασης. Ειδικότερα η έδραση των αγωγών και η επίχωσή 
τους επάνω, κάτω και γύρω από αυτούς θα γίνει σύµφωνα µε τα 
προδιαγραφόµενα στο άρθρο Γ-2 της ΤΣΥ. 

 
δ. Το σφράγισµα των αρµών θα γίνεται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα, 650χγρ 

τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου. 
 

5.1.4 Λήψη δοκιµίων 
 

α. Για να επιτραπεί η χρησιµοποίηση των τσιµεντοσωλήνων στο έργο πρέπει 
προηγουµένως να γίνει ο ποιοτικός έλεγχός τους. Ο έλεγχος αυτός θα 
πραγµατοποιηθεί µε λήψη σχετικών δοκιµίων που θα παρθούν σε ποσοστό 2% 
για κάθε ξεχωριστή διάµετρο τσιµεντοσωλήνων και κατ΄ ελάχιστον 5 τεµάχια 
ανά διάµετρο, τα οποία θα ελεγχθούν στις εγκαταστάσεις  αναγνωρισµένων 
εργαστηρίων µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου. 

 
β. Τα δοκίµια αυτά θα παίρνονται από το εργοτάξιο κατασκευής του Αναδόχου ή 

από τους προσκοµισθέντες τσιµεντοσωλήνες στο εργοτάξιο (στην περίπτωση 
που ο Ανάδοχος τους προµηθεύεται από εργοστάσιο παραγωγής 
τσιµεντοσωλήνων) κατά τυχαίο τρόπο, όπως περιγράφεται στην παράγρ, 
4.3.1.1.6.1.2.1.Α.5 της ΠΤΠΤ-110. Τα δοκίµια αυτά θα διατίθενται δωρεάν από 
τον Ανάδοχο για πραγµατοποίηση δοκιµών. 

 
5.2 Ειδικά 
  
 Πέραν των αναφεροµένων στην παράγρ. 9-5.1 ισχύουν για κάθε τύπο πρόχυτου 

τσιµεντοσωλήνα και τα ακόλουθα. 
 

5.2.1 Προκατασκευασµένοι άοπλοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες. 
 
α. ∆ιαστασιολόγηση, µορφή και αντοχή 
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 Το σκυρόδεµα κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων µπορεί να είναι είτε 

συνήθους αντοχής (Σ220) οπότε έχει εφαρµογή ο Πίνακας Ι της σελίδας 94 της 
ΠΤΠΤ-110, είτε εξαιρετικής αντοχής (Σ250), οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙ 
της σελ 95 της ΠΤΠΤ-110. 

 
 Τα προβλεπόµενα στους ως άνω πίνακες συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα 

όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων 
στην µελέτη του Έργου.  

 
β. Έλεγχος ποιότητας 

 
Ι. Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον 
Ανάδοχο, θα γίνονται επικουρικά δοκιµές θλίψεως του σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.Α3 της ΠΤΠΤ-
110, χωρίς όµως αυτές οι δοκιµές να αποτελούν κριτήριο αποδοχής τους. 

 
ΙΙ. Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων θα αποτελέσει η δοκιµή αντοχής σε 
θραύση έτοιµων τσιµεντοσωλήνων που θα φορτίζονται σε αντιδιαµετρική 
θλίψη σύµφωνα µε την µέθοδο των «τριών ακµών» και θα πρέπει να 
επιτυγχάνονται στα δοκίµια οι αντοχές που προβλέπονται στις αντίστοιχες 
προδιαγραφές των σωλήνων, ανάλογα µε την κατηγορία του 
χρησιµοποιούµενου σκυροδέµατος (πίνακας Ι της σελ. 94 για σκυροδέµατα 
κατηγορίας Σ220  ή πίνακας ΙΙ της σελ. 95 για σκυροδέµατα κατηγορίας Σ250 
της ΠΤΠΤ-110. 

 
ΙΙΙ. Οι τσιµεντοσωλήνες θα γίνονται αποδεκτοί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.1.Α1 της ΠΤΠΤ-110 (δοκιµές ή επαναδοκιµές) 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM C-14. 

 
IV. Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων, που είναι η αντοχή 
σε εξωτερικό φορτίο θα ισχύουν επικουρικά και τα κριτήρια  
υδροαπορροφητικότητας, υδροπερατότητας και υδροστατικών δοκιµών, 
σύµφωνα µε την ΠΤΠΤ-110. 

 
V. Θα ισχύουν τέλος και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
διαστάσεων της παραγρ. 4.3.1.1.6.1.2.1. Β της ΠΤΠΤ-110 (πίνακας ΙΙΙ, σελ 
99) 

 
5.2.2 Προκατασκευασµένοι οπλισµένοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες 
 

α. Σιδηρούς οπλισµός 
 

 Ο σιδηρούς οπλισµός των τσιµεντοσωλήνων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις 
του ΚΤΣ και του άρθρου Γ-6 της ΤΣΥ (Σιδηρούς οπλισµός). Η τοποθέτηση του 
οπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παραγρ. 
4.3.1.1.6.1.3.04, 4.3.1.1.6.1.3.05 και 4.3.1.1.6.1.3.06 της ΠΤΠΤ-110. 

 
β. ∆ιαστασιολόγηση, µορφή και αντοχή 
 
 Οι τσιµεντοσωλήνες µπορεί να είναι: 

 
Ι. Της σειράς 75 (ως σειρά 75 νοείται η σειρά µε φορτίο θραύσης κατά την 
αντιδιαµετρική θλίψη µε την µέθοδο «τριών ακµών» = 75/Ν/m.mm 
διαµέτρου), οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας  ΙΙ της σελ 100 της ΠΤΠΤ-110. 
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ΙΙ. Της σειράς 100, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙ της σελ 101 της ΠΤΠΤ-
110. 

 
ΙΙΙ. Της σειράς 150, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙΙΙ της σελ. 102 της ΠΤΠ-
Τ110. 

 
ΙV. Σκυροδέµατος Σ-420, οπότε έχει εφαρµογή ο πίνακας ΙV της σελ. 103 της 
ΠΤΠΤ-110. 

 
Τα προβλεπόµενα στους άνω πίνακες συνιστούν τα ελάχιστα επιτρεπόµενα 
όρια και ισχύουν µε την προϋπόθεση µη ύπαρξης διαφορετικών απαιτήσεων 
στην µελέτη του έργου. 

 
γ. Έλεγχος ποιότητας 

 
Ι. Σε περίπτωση κατασκευής των τσιµεντοσωλήνων στο εργοτάξιο από τον 
Ανάδοχο, θα γίνονται επικουρικά δοκιµές θλίψης του σκυροδέµατος, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.2.Α2 της ΠΤΠΤ-
110, χωρίς όµως αυτές οι δοκιµές να αποτελούν κριτήριο αποδοχής τους. 

 
ΙΙ. Κριτήριο αποδοχής των σωλήνων θα αποτελέσει η δοκιµή αντοχής σε 
θραύση έτοιµων τσιµεντοσωλήνων που θα φορτίζονται σε αντιδιαµετρική 
θλίψη σύµφωνα µε την µέθοδο των «τριών ακµών» και θα πρέπει να 
επιτυγχάνονται στα δοκίµια οι αντοχές, οι οποίες προβλέπονται στις 
αντίστοιχες προδιαγραφές των σωλήνων (πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV  των σελ. 
100, 101, 102 και 103 της ΠΤΠΤ-110). 

 
ΙΙΙ. Οι τσιµεντοσωλήνες θα γίνονται αποδεκτοί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.2.Α1 της ΠΤΠΤ-110 (δοκιµές και επαναδοκιµές) 
σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTU C76 πλην της υδροπερατότητας που 
θα γίνει σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 4035. 

 
IV. Εκτός από το κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοσωλήνων που είναι η αντοχή 
σε εξωτερικό φορτίο θα ισχύουν επικουρικά και τα κριτήρια 
απορροφητικότητας νερού και υδροπερατότητας (υδατοστεγανότητας) 
σύµφωνα µε την ΠΤΠΤ-110. 

 
V. Θα ισχύουν τέλος και τα κριτήρια αποδοχής για επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
διαστάσεων της παρ. 4.3.1.1.6.1.2.Β της ΠΤΠΤ-110. 

 
5.2.3 ∆ονητικοί - φυγοκεντρικοί τσιµεντοσωλήνες 
 
 Ισχύει η προδιαγραφή Ε∆ 2α/02/44/Φ.1.1. από 4 Απριλίου 1984 (ΦΕΚ 253Β/84). 
 
6. Εργασίες του τιµολογίου που προδιαγράφονται σε αυτό το άρθρο 
 
6.1 Κατασκευή αγωγών οµβρίων από προκατασκευασµένους, άοπλους 

πρεσσαριστούς τσιµεντοσωλήνες από σκυρόδεµα Σ-220 ή Σ-250, διαφόρων 
διαµέτρων. 

 
 Η εργασία περιλαµβάνει: 

 
α. Την προµήθεια ή παρασκευή, την µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση του 

τσιµεντοσωλήνα µέσα στην υπάρχουσα τάφρο και σε οποιοδήποτέ βάθος. 
 
β. Τις συνδέσεις των σωλήνων και το σφράγισµα των αρµών τους µε ισχυρή 

τσιµεντοκονία 650 χλγ τσιµέντου ανά µ3 ξηράς άµµου. 
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γ. Τη λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και την διενέργεια των σχετικών δοκιµών 

ποιότητας. 
 
δ. Την αντιµετώπιση των κάθε είδους δυσχερειών από τυχόν ύπαρξη υπόγειου 

νερού. 
 
 

6.2 Κατασκευή αγωγών οµβρίων ή και ακαθάρτων από οπλισµένους 
τσιµεντοσωλήνες διαφόρων κατηγοριών και διαµέτρων 

 
 Η εργασία περιλαµβάνει:  

 
α. Τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις ως άνω 9.6.1. α, β,γ,και δ 

παραγράφους. 
 
β. Την προµήθεια κοπή και ενσωµάτωση του σιδηρού οπλισµού, εφόσον 

παρακσευάζονται επί τόπου του ή τη διασφάλιση των προδιαγραφών 
προκειµένου περί προκατασκευασµένων διάτρητων σωλήνων εµπορίου. 

 
 
7.  Επιµέτρηση και πληρωµή 
 

H  επιµέτρηση θα γίνει ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και 
το εντός των φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο 
τσιµεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα. 

 
 

 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ: 

Στο µέρος αυτό περιλαµβάνεται, ο Πίνακας των Θεσµοθετηµένων Εναρµονισµένων 
Προτύπων, (παράρτηµα 4, της Εγκυκλίου 26 αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/ 04-10-2012 του 
Υπουργείου Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.) 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

ΦΕΚ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 

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

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

3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 
4 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007 5328/122 

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

6 ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 9451/208 

7 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 16462/29 
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8 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 10976/244 
9 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 οικ8134/388 
11 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 οικ8622/414, 8623/415 

12 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 οικ8136/390, οικ8135/389 
13 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 οικ624/416, οικ8625/417 

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

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

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

ΚΩ∆. 
ΦΕΚ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου Κατασκευαστικός 
τοµέας 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεµα Γενικής εφαρµογής 
4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 

σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα 
Γενικής εφαρµογής 

4 ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 Αδρανή κονιαµάτων Γενικής εφαρµογής 
5 ΕΛΟΤ EN 934-2 Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και 

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

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3 Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και 
ενεµάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσµατα 
τοιχοποιίας - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, 
σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4 Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και 
ενεµάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέµατα για 
προεντεταµένους τένοντες - Ορισµοί, απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

7 ΕΝ 197-2 Τσιµέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Γενικής εφαρµογής 
14 ΕΛΟΤ EN 12839 Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 

Στοιχεία περιφράξεων 
Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 
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συµµόρφωσης 

14 ΕΛΟΤ EN 934-5 Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και 
ενεµάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις, 
συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση 

Γενικής εφαρµογής 

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

Γενικής εφαρµογής 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02 Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 2: Συστήµατα 
προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03 Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή 
φερόντων και µη φερόντων στοιχείων 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04 Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 4: ∆οµικά συνδετικά. 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05 Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και 
συστήµατα για έγχυση στο σκυρόδεµα 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06 Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση 
χαλύβδινων ράβδων οπλισµού 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

12 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07 Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και 
επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, 
απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση 
της συµµόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία 
οπλισµού έναντι διάβρωσης 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

14 ΕΛΟΤ EN 15275 ∆οµικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισµός των 
αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική 
συναρµογή µεταλλικών στοιχείων στις 
κατασκευές και τεχνικά έργα 

Επισκευές - 
ενισχύσεις 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-4 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 4: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες 
και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για 
δοµικές χρήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10088-5 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 5: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση 
για ράβδους, χονδροσύρµατα, σύρµατα, 
διατοµές και στιλπνά προϊόντα για δοµικές 
χρήσεις 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10210-1 Κοίλες διατοµές κατασκευών µε τελική 
κατεργασία εν θερµώ από µη κεκραµένους και 
λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

Μεταλλικές 
κατασκευές 

14 ΕΛΟΤ EN 10219-1 Συγκολλητές κοίλες διατοµές κατασκευών 
διαµορφωµένες εν ψυχρώ από µη κεκραµένους 
και λεπτόκοκκους χάλυβες - Μέρος 1: Τεχνικοί 

Μεταλλικές 
κατασκευές 
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όροι παράδοσης 
14 ΕΛΟΤ EN 10340 Χυτοχάλυβες κατασκευών Μεταλλικές 

κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

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

Μεταλλικές 
κατασκευές 

4 ΕΛΟΤ 13055-2 Ελαφρά αδρανή - Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτοµιγµάτων, επιφανειακών επιστρώσεων 
και εφαρµογών µε σταθεροποιηµένα ή µη 
σταθεροποιηµένα υλικά 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

5 ΕΛΟΤ ΕΝ 13249 Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε τα 
γεωϋφάσµατα - Απαιτούµενα χαρακτηριστικά 
γεωϋφασµάτων και σχετικών µε γεωϋφάσµατα 
προϊόντων για έργα οδοποιίας και άλλων 
σχετικών µε την κυκλοφορία οχηµάτων έργων 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 12368 Εξοπλισµός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί 
σηµατοδότες 

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 14695 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα 
ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων 
γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών 
από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων - 
Ορισµοί και χαρακτηριστικά 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15050 Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Στοιχεία γεφυρών 

Οδοποιία 

14 ΕΛΟΤ EN 15129 Αντισεισµικά συστήµατα Οδοποιία 
14 ΕΛΟΤ EN 15258 Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 

Στοιχεία τοίχων αντιστήριξης 
Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

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

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

Οδοποιία 

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

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

14 ΕΛΟΤ EN 12794 Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Πάσσαλοι θεµελίωσης 

Ο∆Ο-Υ∆Ρ-ΟΙΚ 

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

Υδραυλικά έργα 

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

Οδοποιία 

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

Οδοποιία 

16 ETAG 035 Ασφαλτοδέµατα πολύ λεπτής στρώσης Οδοποιία 

 


