(BPG) Backup Power Generator
(Monthly) distribution of rainfall
(OHVD) Over-Height Vehicle Detectors
(TEN) Tunnel Emergency Niche
10 year flood
100 year flood
1000 year flood
4 traces
AAV
Ablation
Above ground power station
Abrading tool
Absorbed moisture
Absorption
abutment
abutment
Abutment
Accelaration seismograph
Accelerated test
Acceleration lane
Accelerator
Acceptance
Access road; access bridge
Access shaft
Access tunnel
Accident prevention
Accretion of sand
Acoustic
Active arch
Active earth pressure
Active storage

ΕΗΖ (Εφεδρικό
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος)
Μηνιαία κατανομή
βροχόπτωσης
Ανιχνευτές Υπέρυψων
Οχημάτων
ΕΑΣ (Ερμάριο Ανάγκης
Σήραγγας)
Πλημμύρα 10ετίας
Πλημμύρα 100ετίας
Πλημμύρα 1000ετίας
τέτραιχνο
δοκιμές προσδιορισμού
δείκτη φθοράς σε απότριψη
∆ιάβρωση από κίνηση
παγετώνων
Υπέργειος σταθμός
παραγωγής
Εργαλείο λείανσης,
σβουράκι
Απορροφούμενη υγρασία
Απορρόφηση
ακρόβαθρο, υπέρθυρο
ακρόβαθρο
Αντέρεισμα
Σεισμογράφος μέτρησης
επιτάχυνσης
Ταχεία δοκιμή
Λωρίς επιταχύνςεως
Επιταχυντικό (πήξης)
Παραλαβή
Οδός προσπέλασης, γέφυρα
προσπέλασης
Φρέαρ προσπέλασης
Σήραγγα προσπέλασης
Πρόληψη ατυχημάτων
Απόθεση άμμου
Ηχητικός
Ενεργό τόξο
Ενεργητική ώθηση γαιών
Αποθήκευση
χρησιμοποιήσιμη
(περιλαμβανόμενης και

χωρητικότητας για
αποθήκευση πλημμύρων)
Active storage capacity
Actual quantities; measured quantities
Added mass
additional contract/ comparative table
Additional Land
Additional work
adduce, allege
adherence
Adit

Ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα
Επιμετρηθείσες
(πραγματικές) ποσότητες
Προστιθέμενη μάζα
ΣΣΕ - Συμπληρωματική
Σύμβαση Εργασιών
Πρόσθετοι Χώροι
Νέα συμπληρωματική
πρόσθετη εργασία
επικαλούμαι, ισχυρίζομαι,
διατείνομαι, υποστηρίζω

συνοχή
Παράθυρο (προσβολής
ενδιάμεσου μετώπου
προσβολής σήραγγας)
Adit
Στοά προσπέλασης ή στοά
επίσκεψης
Adit; drift
Ερευνητική στοά
Adjustment (of errors)
∆ιόρθωση σφαλμάτων
Admixture
Πρόσμικτο
Adverse effects; nuisances
Αρνητικά (δυσμενή)
αποτελέσματα
Advertisement
∆ιακήρυξη
Aereted nappe
Αεριζόμενη φλέβα
Aerial coverage
Αεροφωτογραφική κάλυψη
Aerial view
Άποψη από αέρα
Aerometer; hydrometer
Αερόμετρο, υδρόμετρο
Aesthetics
Αισθητική
Afforestation
Αναδάσωση
(δενδροφύτευση)
Afterbay dam; re-regulating dam
Αναρρυθμιστικό φράγμα
Afterbay reservoir
∆εξαμενή ή ταμιευτήρας
εκφόρτισης
Afterbay reservoir; re-regulating reservoir Αναρρυθμιστικός
ταμιευτήρας,
αναρρυθμιστική δεξαμενή
Aftershock
Μετασεισμός
Ageing of dam
Γήρανση φράγματος
Aggradation
Ανύψωση υψομέτρων κοίτης
Aggradation
Ανύψωση υψομέτρων κοίτης

Aggregate
aggregate (sand and cement)
aggregate concrete
Aggregate plant
aggregate, on aggregate, in the
aggregate
Agiatiing truck
Air content
Air content
Air drill
Air duct (see 84074); vent
Air entraining agent
Air hose
Air meter
Air shaft
Air valve (for release of air) (see 84075)
Air valve (to permit entry of air) (see
84004)
Air void
Alarm device
Algae
Alkali reactivity
Allouvial Cone ; fan outwash
Allowable stress
Alluvium; fluvial deposit
Alternative site
Altimeter; height gauge
Altimetry
Aluminious cement
Amortization
Amortization charges
Amphibolite
Analog model
Analysis method
Analysis of results (evaluation of errors)

Αδρανές
αδρανές δομικό υλικό
αδρανή σκυροδέματος
Συγκρότημα παραγωγής
αδρανών
συγκεντρωτικός, συνολικός
Αυτοκινούμενος
αναδευτήρας
Περιεκτικότητα σε αέρα
Περιεκτικότητα σε αέρα
∆ιατρητική αερόσφυρα
Αεραγωγός
Αερακτικό πρόσμικτο
Εύκαμπτος αεροσωλήνας
Αερόμετρο
Φρέαρ (πηγάδι) αερισμού
Βαλβίδα αέρα εξαγωγής
Βαλβίδα εισαγωγής αέρα
Κενό αέρα
Συσκευή συναγερμού
Φύκια
Αντίδραση σε αλκαλικά
Αλλουβιακός κώνος
Επιτρεπόμενη τάση
Αλλούβιο, ποτάμιες
αποθέσεις
Εναλλακτική θέση
Αλτίμετρο
Υψομετρία
Αργιλικό τσιμέντο
Απόσβεση
Ετήσιες δαπάνες
απόσβεσης
Αμφιβολίτης
Αναλογικό ομοίωμα
(μοντέλο)
Μέθοδος ανάλυσης
Ανάλυση ( αξιολόγηση)
αποτελεσμάτων (εκτίμηση
σφαλμάτων)

Analysis of tenders; bid evaluation (Am)
Anchor bar
Anchor grouting
Anchor ice

Αξιολόγηση προσφορών
Ράβδος αγκυρώσεως
Τσιμέντωση αγκύρωσης
Πάγος αγκυρωμένος στο
βυθό
Anchorage obtained by bent bar
Αγκύρωση με κεκαμμένη
ράβδο
ancilary works
συνοδά έργα
Ancillary works; appurtenant works
Βοηθητικά έργα
Angle of convergence
Γωνία σύγκλισης
Angle of divergence
Γωνία απόκλισης
Angle of internal friction
Γωνία εσωτερικής τριβής
Angle of repose
Γωνία φυσικού πρανούς,
γωνία φυσικής απόθεσης
Angledozer
Προωθητήρας (μπουλντόζα)
με σπαστό μαχαίρι
Anhor block; thrust block
Μονόλιθος αγκύρωσης
Anhydrite
Ανυδρίτης
Annex
προσάρτημα
Annual flood
Ετήσια πλημμύρα
Annual runoff
Ετήσια απορροή
Antiquities
Αρχαιολογικά Ευρήματα
antiskid layer
αντιολισθητικό στρώμα
Apparatus
Συσκευή
Apparent cohesion
Φαινομενική συνοχή
appeal, call upon
εφεσιβάλλω, προσφεύγω
appendix
παράρτημα
application
επάλλειψη/ εφαρμογή
Approved Design – Construction T1
Εγκεκριμένο
Period Implementation Time Schedule or Χρονοδιάγραμμα
Approved Time Schedule
Εφαρμογής Περιόδου
Μελετών - Κατασκευών Τ1 ή
Εγκεκριμένο
Χρονοδιάγραμμα
Apron
Κοιτόστρωση
Apron
Προστατευτική ενισχυμένη
κοιτόστρωση κατάντη
λεκάνης αποτόνωσης
Aqueduct
Υδραγωγείο
Aqueduct (see 32096)
∆ιώρυγα μεταφοράς νερού
Aqueduct (see 32096)
Σήραγγα μεταφοράς νερού
Aquifer (stratum)
Υδροφορέας (υδροφόρο

Arbitration
Arbitration
Arbitration Award
Arc (line)
Arch (structure)
Arch buttress dam; curved buttress dam
Arch dam
Archaeological Test Excavations
Arch-gravity dam
Architectural model
Area volume curves (against height);
area capacity curves
Armouring (see 102083); large riprap
Armouring (see 46023)

arterial road
Artesian aquifer
Articulated arch; hinged arch
Articulated lorry (see 103177)
Articulated roller (see 103055)
Articulation joint
Artificial abutment; abutment block
Artificial cooling
asbestos
asphalt
Asphalt
asphalt batch plant
Asphalt concrete; asphaltic concrete;
bituminous concrete

στρώμα)
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
∆ιαιτησία
∆ιαιτητική Απόφαση
Τόξο (γραμμή)
Τόξο (δομικό στοιχείο)
Φράγμα αντηριδωτό
καμπύλο
Τοξωτό φράγμα
Αρχαιολογικές Τομές
Φράγμα τοξωτό
ημιβαρύτητας
Μακέτα, πρόπλασμα
Καμπύλες επιφάνειας όγκου ταμιευτήρα
Ογκόλιθοι προστασίας,
θωράκιση με λιθορριπή
Εξωτερική χαλύβδινη
θωράκιση (για προστασία
από σπηλαίωση του
σκυροδέματος)
οδική αρτηρία
Αρτεσιανός υδροφορέας,
αρτεσιανό υδροφόρο
στρώμα
Αρθρωτό τόξο
Αρθρωτό φορτηγό, Νταλίκα
(βλ.103177)
Αρθρωτός
κυλινδροσυμπιεστής
(οδοστρωτήρας)
Άρθρωση
Τεχνητό αντέρεισμα
(μονόλιθος ανάληψης
ωθήσεων)
Τεχνητή πήξη
αμίαντος
ασφαλτομιγμα
Άσφαλτος (διυλιστηρίου)
παρασκευαστήριο
ασφαλτικών
Ασφαλτικό σκυρόδεμα

Asphalt grounting (of rockfill)
asphalt making machines
asphalt paving machine
Asphaltic cocrete batching plant
asphlat exctraction
Asset (accounting)
asset funds
Assistant of project manager; assistant of
Engineer’s Repressentative
Associated works (bridge, access rad,
etc)
Assumed flood during construction
Assumption; hypothesis
At the design stage
At the planning stage
Atrificial vibration
attached
Attendants’ houses
Atterberg limits
Attractive site
auditor
Auger
Auger boring
Auger hole
augured pile holes
authenticate
authority (e.g. local authorities)

Ασφαλτικό ένεμα
(λιθορριπής)
μηχανές που φτιάχνουν
ασφαλτόμιγμα για να
στρωθεί ο δρόμος
μηχανή που απλώνει την
άσφαλτο
Συγκρότημα παραγωγής
ασφαλτικού σκυροδέματος
απασφάλτωση
Ενεργητικό (λογιστικά)
πάγεια
Βοηθός ∆ιευθυντή Έργου,
Αναπληρωτής του
Εντεταλμένου Μηχανικού
Συναφή έργα (γέφυρα, οδός
προσπελάσεως κλπ)
Πλημμύρα σχεδιασμού κατά
την διάρκεια κατασκευής
Υπόθεση
Στο στάδιο μελέτης
δημοπράτησης
Στο στάδιο προκαταρκτικής
μελέτης, προμελέτης
Τεχνητή ταλάντωση
συνημμένα
Καταλύματα (οικισμός)
προσωπικού
Όρια Atterberg
Ενδιαφέρουσα θέση (Θέση
που προσφέρεται)
ορκωτός λογιστής
Ελικοφόρος εδαφολήπτης,
Auger
∆ιάτρηση με ελικοφόρο
εδαφολήπτη
Γεώτρηση με ελικοφόρο
εδαφολήπτη
διανοιγμένες οπές
πασσάλων
θεωρώ στην εφορία
εξουσία, αρχή, αρχές (π.χ.
τοπικές αρχές), οργανισμός
ή φορέας

Automatic regulating gate; automatic
regulating valve
Automatic titling gate
automation wire
Auxiliary spillway
Average rainfall
award
Award of contract
Axis of dam
Axis of reservoir
Axis of road
Axis of stream
Axis of streambed
axis, axle
back fill
Back loader
Backfill (see 73013)
Backfiller
Backfilling (see 102042b)
Backhoe loader
Backhoe shovel; bachacter
Backwater curve
Baffle block; impact block
Baffle wall
balance
Balanced cut and fill
Balanced gate
Balancing storage; conservation storage
Ball mill
Balustrade, Parapet
Balustrade, Parapet
Banded pipe
Bank

Θυρόφραγμα ή βαλβίδα
αυτόματης ρύθμισης
Αυτόματα κατακλινόμενο
θυρόφραγμα
ράμα
Βοηθητικός εκχειλιστής
Μέση βροχόπτωση
απονέμω, κατακυρώνω
Κατακύρωση σύμβασης
Άξονας φράγματος
Άξονας ταμιευτήρα (στην
ανώτατη στάθμη ταμιευτήρα)
Άξων οδού
Άξονας ρεύματος
Άξονας κοίτης ρεύματος
άξονας
υλικό επίχωσης
Φορτωτής με κάδο οπίσθιας
φόρτωσης
Επίχωση
Μηχάνημα επανεπίχωσης
Πλήρωση
Φορτωτής με ανεστραμμένο
κάδο
Μηχανικό πτύο
ανεστραμμένου κάδου
Καμπύλη υπερύψωσης
Προεξοχή πρόσκρουσης
Τοιχείο πρόσκρουσης
(ηρέμησης)
ισολογισμός
Εξίσωση χωματισμών
Θυρόφραγμα με
εξισορροπημένες πιέσεις
Όγκος αποθήκευσης για
εφεδρεία
Τριβείο με σφαίρες
Στηθαίο, θωράκειο
Στηθαίον θωράκειον
Αγωγός με περιμετρικές
ενισχύσεις
Όχθη

Bank storage; ground storage
bankruptcy
Bar hooked at both ends
Bar hooked at one end
Bar mill
bar spacing (centre to centre) (see
54061)
Bar; sand bank
Barge
Barrage gate
Barrage power station; barrier power
station
Barrage; gate-structure dam (Am)
barrier
Basalt
Bascule bridge
Base load power station; base load plant
(Am)
Base of the excavation
Base thickness
Base width
Baseline
Basement; bottom; substratum
Basic Design
Basin; pool; reservoir (pumped storage
scheme); pond
Batching
Bathyscope
Batter (see 43008)
Beach
Beacon (any structure to make a point
observable from a distance for surveying
or navigation)

Υπόγεια αποθήκευση στις
όχθες και στην κοίτη
πτώχευση, χρεοκοπία
Ράβδος με άγκυστρα στα
δύο άκρα
Ράβδος με άγκιστρο στο ένα
άκρο
Τριβείο με ράβδους
Απόσταση ράβδων (από
άξονα σε άξονα)
Προσχωσιγενής έξαρση
Φορτηγίδα
Θυρόφραγμα κινητού
φράγματος
Σταθμός παραγωγής φράγμα
Φράγμα με θυροφράγματα,
σε όλο το μήκος(κινητό
φράγμα)
στηθαίο
Βασάλτης
Ανυψούμενη γέφυρα
Σταθμός βάσης
Βάση εκσκαφής
Πάχος στη βάση (για
φράγματα από σκυρόδεμα)
Πλάτος βάσης (για άλλα
φράγματα)
Βάση για γεωδαισία
Υπόβαθρο
Βασικός Σχεδιασμός
∆εξαμενή, λιμνοδεξαμενή
Παραγωγή (ανάμιξη)
Βαθυσκόπιο, βαθυσκάφος
Κλίση (ως προς την
κατακόρυφη)
Αιγιαλός, παραλία
Φάρος, επισήμανση (κάθε
κατασκευή που κάνει ένα
σημείο ευδιάκριτο για
τοπογραφική χρήση ή

πλοήγηση)

beacons Y
Beam
Bearing
Bearing capacity
Bearing test
Bed
Bed
Bed load; bed load sediment (Am)
Bed slope
Bed total transport
Bedding
Bedding mortar
Bedrock
Behaviour
Behaviour of dam
Bellmouth orifice
Bellmouth spillway; morning glory
spillway
Belt conveyor
Belt loader
bench excavation
Bench mark (BM)(see113016)
Benched excavation
benching fashion
Bend
Bend corner, turn
Bend corner, turn
Bending schedule
Bending test
Benefit
Bent bar
Berm

μάρτυρες τύπου Υ
∆οκός
Σκόπευση
Φέρουσα ικανότητα
∆οκιμή φέρουσας
ικανότητας
Στρώση
Κοίτη
Στερεοπαροχή συρόμενων
υλικών
Κλίση πυθμένα
Μεταφορά συρόμενων
υλικών
Στρωσιγένεια , διάταξη
στρωμάτων
Κονίαμα προετοιμασίας
αρμού
Βραχώδες υπόβαθρο
Συμπεριφορά
Συμπεριφορά φράγματος
Κωδωνοειδες στόμιο
Χοανοειδής εκχειλιστής
Μεταφορέας με ιμάντα,
μεταφορική ταινία
Φορτωτής με ιμάντα
εκσκαφή Β φάσης
Ρέπερ (χωροσταθμική
αφετηρία) (βλ. 113016)
Εκσκαφή με αναβαθμούς
κλιμακωτή διάστρωση
Καμπή, στροφή
Καμπύλη, καμπυλότητα
Καμπύλη, καμπυλότης
Πίνακες οπλισμού
∆οκιμή σε κάμψη
Όφελος
Λοξή (κεκαμμένη) ράβδος
Αναβαθμός

Berm, Benking
Berm, Benking
Berth
Bevel gear
bidder
bidding
Bifurcation
bill
Bill of Quantities
Bin; hopper
Binder
Bit; cutting edge
Bitumen (general term)
Bitumen grout
blackmail
Blast hole; drillhole
Blaster; exploder
Blastfurnace cement
blasting
Blasting; plastering (see 102093); pop
shooting
bleeding
Bleeding
Blinding concrete; screed concrete
Block
Blondin; cable crane; cableway (Am)
Blower
Board; plank
Boating pool
Body of dam; mass of dam (Am)
bona fide
Bond strenght
bonding
Bonus
Boom
BOQ (Bill of Quantities)
Border line

Πρανούς, αναβαθμός
Πρανούς, αναβαθμός
Αγκυροβόλιο
Κωνικό γρανάζι
πλειοδότης
πλειοδοτικός διαγωνισμός,
πλειοδοσία
∆ιακλάδωση (απλή)
νομοσχέδιο
Προμέτρηση
Χοάνη τροφοδοσίας
Συνδετική ύλη
∆ιατρητική κεφαλή, κόρωμα
Ασφαλτικά (γενικά)
Ασφαλτικό ένεμα
εκβιασμός
∆ιάτρημα
Πυροκροτητής
Σκυρόδεμα υψικαμίνου
ανατίναξη
Ανατίναξη (βλ. 102093),
φουρνέλλο
ανάδυση ασφάλτου
Έκχυση (νερού)
Σκυρόδεμα τελικής
μόρφωσης επιφάνειας
Μονόλιθος
Blondin, καλωδιογερανός
Ανεμιστήρας εισαγωγής
Σανίδα
Λίμνη λεμβοδρομιών
Σώμα του φράγματος
καλή τη πίστει
Αντοχή σε συνάφεια
συγκόλληση
Επιμίσθιο, prime, bonus
Πλωτό ζεύγμα (πλωτή
κατασκευή ζεύξης)
Πίνακας Ποσοτήτων
Λωρίδα- γραμμή
καθοδηγήσεως

Border line
bore hole
borehole
Borehole
borehole equipment
Borehole log; drillhole log
boring
Boring
Borrow area
Borrow material
borrow pits
borrow pits ???
Borrow-pits
Bottom ash
Bottom dumping
Bottom gate; bottom valve
Bottom outlet
Bottom sluice gate; ground sluice gate
boulders
Boulders
Boundary conditions
Boundary layer
Boundary marker; boundary monument
box culvert
Bracing (diagonal)
Branch (of a river)
Break up (of ice)
breakdown
Breakdown
Break-even cost
Breccia
Breeding ground; breeding place
bridge girder
bridge piling

Λωρίς- γραμμή
καθοδηγήσεως
διάτρημα
γεώτρηση - διάτρηση
Κρουστική γεώτρηση
εξοπλισμός γεώτρησης
Γεωλογική τομή γεωτρήσεως
διάτρηση, διάνηξη σύραγγας
Κρουστική διάτρηση
∆ανειοθάλαμος
Υλικό δανειοθαλάμων
δανειοθάλαμοι
χωματερή προσωρινής
εναπόθεσης
Τάφρος δανείων
Τέφρα καμίνων
Εκφόρτωση από τον
πυθμένα
Θυρόφραγμα ή βαλβίδα
πυθμένα
Εκκενωτής πυθμένα
Επίπεδο θυρόφραγμα
πυθμένα
λατύπες
Ογκόλιθοι
Οριακές συνθήκες
Οριακό στρώμα
Ορόσημο
κιβωτοειδές τεχνικό
∆ιαγώνια αντηρίδα,
αντιστήριξη
Κλάδος (ποταμού)
θραύση φράγματος πάγου
αναλυτική παράθεση
∆ιακοπή (λειτουργίας) λόγω
βλάβης
Οριακό κόστος, κόστος
ισορροπίας
Λατυποπαγές
Τόπος αναπαραγωγής
δοκός γέφυρας
φρεατοπάσαλοι

Brittle coating
Broad crested weir
Brook; creek
Brush - wood
Brush - wood
Bucket auger
Bucket basin
Bucket basin with sill
Bucket conveyor
Bucket excavator
bucket pump
Bucket wheel excavation
Buckets
Buffer
Buffer
Bulk cement
bulk density
Bulk rockfill; dumped rockfill
Bulked volume
Bulkhead gate
Bulkhead; plug
Bulking
Bulking factor
Bulldozer
Bund (see 11055)
Bundled bars
Buoyancy
Buoyancy
Buried power station
Bus bay
Bus bay

Εύθραυστη επίστρωση
Εκχειλιστής πλατειάς στέψης
Ρυάκι
Φυτεία θάμνων
Φυτεία θάμνων
Ελικοφόρος εδαφολήπτης
με διάτρητο στέλεχος
(κορμό)
Λεκάνη αποτόνωσης με
κυκλική σκάφη αναπήδησης
Λεκάνη αποτόνωσης με
κυκλική σκάφη αναπήδησης
με αναβαθμό, βυθισμένη
Μεταφορέας με κάδους,
καδοφόρος μεταφορέας
Καδοφόρος εκσκαφέας
αντλία μπετού
Εκσκαφέας με καδοφόρο
τροχό
Κοπίδια διατρητικής κεφαλής
Εμπόδιο οχήματος
Εμπόδιον οχήματος
Τσιμέντο σε χώμα
πυκνότητα όγκου ή
φαινόμενα βάρους
Ατάκτως αποτιθέμενο υλικό
λιθορριπής
Χαλαρός όγκος (όγκος με
επίπλησμα)
∆οκοί έμφραξης
Πώμα έμφραξης (σήραγγας)
Επίπλησμα
Συντελεστής επιπλήσματος
Προωθητήρας, μπουλντόζα
Ανάχωμα προστασίας
Ομάδες εφαπτόμενων
ράβδων
Πλευστότητα
Άνωση
Σταθμός παραγωγής σε
όρυγμα
Εσοχή στάσεως
Εσοχή στάσεως

Bus station
Busbar gallery; busbar tunnel
Butterfly valve
Buttress
Buttress dam
Buttress spacing; distance between
buttress centres
Buttress splay
Buttress strut
Buttress web
By electrical resistance
By magnetic induction
bypass
Bypass gear
Bypass valve
C' Type Bank
C.P. (Concession Project)
CA
Cable tunnel
Cable; rope; wire rope
Cablecar
Cableway; aerial cableway
cadastral
cadastre, cadaster
calibration
Calibration
California switch
call upon (to officially ask someone to do
something)
Callibration curve
Calorimeter
Camber
Camber
Camp site
Canal

Θέση στάσεως λεωφορέιων
Στοά ζυγών γεννητριών,
σήραγγα ζυγών γεννητριών
Βαλβίδα πεταλούδας
Αντηρίδα
Αντιριδωτό φράγμα
Απόσταση αντηρίδων
Ενίσχυση στη βάση
αντηρίδας
Εγκάρσια δοκός μεταξύ
αντηρίδων
Κορμός αντηρίδας
Με ηλεκτρική αντίσταση
Με μαγνητική επαγωγή
παρακαμπτήρια οδός,
παράκαμψη
Παρακαμπτήριος αγωγός
Παρακαμπτήρια βαλβίδα
Τράπεζα Τύπου Γ
Ε.Π. (Έργο Παραχώρησης)
Σύμβαση Παραχώρησης
Σήραγγα καλωδίων
Καλώδιο συρματόσχοινο
Τελεφερίκ, καμπίνα εναέριου
σιδηροδρόμου
Καλωδιογέφυρα μεταφοράς
κτηματολόγιο
(δημόσιο) κτηματολόγιο,
αρχείο υποθηκοφυλακείου
βαθμονόμηση
Βαθμονόμηση
∆εν υπάρχει αντίστοιχη λέξη
στα Ελληνικά
εφεσιβάλλω, προσφεύγω
Καμπύλη βαθμονόμησης
Θερμιδόμετρο
Καμπυλότης καταστρώματος
Καμπυλότης καταστρώματος
Χώρος κατασκήνωσης
∆ιώρυγα (τεχνητή)

Canteen
Cantilever buttress dam
Cantilever; cantilever element
Canyon
Cap; helmet
Capital cost
capital, caps
Capping plate
Car
Caravan site
Carbon steel
Carriage-way, Track
Case hardened steel
Casing
Catchment area
Catchment boundary
Catchment; catchment area; drainage
area; drainage basin (Am)
Caterpillar gate
Catrography
Cause and effect relationship
Cavern
Cavity grouting; backfill grouting
CBM concrete base material
Cement
Cement content
Cement grout
cement mortar
Cement paste
Cement rendering
cement tubes
Center lane
Centering

Καντίνα, κυλικείο
Αντηριδωτό φράγμα με
προβόλους
Πρόβολος
Κάνιον, μεγάλο φαράγγι
Προστατευτική κεφαλή
(πασσάλου ή
πασσαλοσανίδας)
Κόστος επένδυσης
κεφάλαιο
Πλάκες επικάλυψης δοκιμίου
κατά την φόρτιση
Αυτοκίνητο
Χώρος κατασκήνωσης για
τροχόσπιτα
Κοινός χάλυβας
(ανθρακούχος χάλυβας)
Λωρίς κυκλοφορίας
Χάλυβας επιφανειακής
σκλήρυνσης
Σωλήνωση γεώτρησης
Επιφάνεια λεκάνης
απορροής
Όριο λεκάνης απορροής
Λεκάνη απορροής
Ερπυστριοφόρο
θυρόφραγμα
Χαρτογραφία
Σχέση αιτίου και αιτιατού
Υπόγειος θάλαμος, καβέρνα
Ενέσεις (τσιμεντενέσεις)
πλήρωσης
Κ.Θ.Α
Τσιμέντο
Περιεκτικότητα σε τσιμέντο
Τσιμεντένεμα
τσιμεντοκονίαμα
Τσιμεντοπολτός
Επίστρωση με τσιμεντοκονία
τσιμεντοσωλήνας
Μεσαία λωρίς Κυκλοφορίας
Κεντρικός ξυλότυπος

Central angle (angle subtended at the
centre of a circural arc)
Central recording station
Centre of buoyancy
certified copy
cession, granting, transfer

Chain bucket loader
Chairs (to support layers of
reinforcement)
chamber
Chamfered kerb
Chamfered kerb
Chamfering tool
Change of course (see 11051)
Changing room
Channel
Channel
Channel, trench, drain
Channel, trench, drain
Channel; bed
Channeling
Channeling
Channeling island
Channeling island
Characteristic cross-section
Characteristic cross-section
Check dam (Am); debris dam (Am)
Chemical control methods
Chemical flow gauging

Επίκεντρη γωνία
Κεντρικός καταγραφικός
σταθμός
Κέντρο άνωσης
επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο
(ως πράξη ή ως
αντικείμενο:) εκχώρηση
παραχώρηση περιουσιακών
στοιχείων ή δικαιωμάτων
Καδοφόρος φορτωτής,
φορτωτής με σειρά κάδων
Υποθέματα υποστήριξης
ράβδων
επιμελητήριο
κράσπεδο αποτετμημενης
ακμής
κράσπεδο αποτετμημενης
ακμής
Εργαλείο λοξότμησης ακμών
Αλλαγή ροής
Αποδυτήρια
∆ιώρυγα
Φυσική διώρυγα, κανάλι
Εγκαρσία αποστράγγισις
Εγκαρσία αποςτράγγισις
Κανάλι, διώρυγα, κοίτη
ποταμού
Νησίδα ρυθμιστική,
καθοδήγησεως
νησίδα ρυθμιστική,
καθοδήγηςεως
Νησίδα εγκιβωτισμού
κυκλοφορίας
Νησίδα εγκιβωτισμού
κυκλοφορίας
∆ιατομή χαρακτηριστική
∆ιατομή χαρακτηριςτική
Φράγμα ανάσχεσης φερτών
υλών
Μέθοδοι χημικού ελέγχου
Χημική μέθοδος μέτρησης
παροχής, υδρομέτρηση με

χημική μέθοδο
Chemical grout
Cherry picker
Chert
chief engineer
Choise of dam type
Chord
Chute block
Chute spillway
CIF (Cost Insurance Freight) price
Circular arc
claim, demand
claim, demand
Claims
Clamshell; grab
Classificaton test
clause
clay
Clay
Clay filled cut off
Clear opening between bars
Clearance of site on completion (see
102010)
Clearance, Screed
Clearance, Screed
Clearing
Cleavage
Cliff
Climatic modification
Climbing lane
Clinograph
Clinometer
Closed traverse survey plan

Χημικό ένεμα
∆εν υπάρχει αντίστοιχη λέξη
στα Ελληνικά
Πυριτόλιθος, κερατόλιθος
εργοταξιάρχης
Επιλογή τύπου φράγματος
Χορδή
Προεξοχή καταστροφής
ενέργειας σε κεκλιμένη
διώρυγα
Εκχειλιστής με κεκλιμένη
διώρυγα
Τιμή CIF
Κυκλικό τόξο
απαίτηση
διεκδικώ, απαιτώ
Απαιτήσεις
Αρπαγή, αχιβάδα
∆οκιμή κατάταξης
όρος, ρήτρα, διάταξη
άργιλος
Άργιλος
Αργιλικό διάφραγμα
Καθαρή απόσταση μεταξύ
ράβδων
Αποξήλωση
εγκαταστάσεων, εκκαθάριση
εργοταξίου (μετά το πέρας
των εργασιών )
Περίγγραμμα ελεύθερου
χώρου
Περίγγραμμα ελεύθερου
χώρου
Αποψίλωση
Σχιστότητα (από
ρηγμάτωση)
Γκρεμός, απότομος βράχος
Κλιματολογική μεταβολή
λωρίδα βραδυπορείας
Κλισιογράφος
Κλισιόμετρο
Τοπογραφικό διάγραμμα με

Closure temperature (Am)

Coal
Coal tar pitch
Coarse aggregate
Coarse screen; coarse rack (Am)
coating test
cobbles
Cobbles; pebbles
Cofferdam
Cofferdam construction
Cofferdam removal
Cohesion
Cohesion Fund
Cohesionless material
Cohesive material
cold recycling
Cold weather concreting
Collecting works
Column
comercial concrete
commercial law
Commissioning date
committee
compacted
Compacted rockfill
Compaction
Compaction test
compaction tests
Compactness
compactometer
Compactor
Compensating
Compensation for temporary land
occupation

κλειστή όδευση
Θερμοκρασία κλεισίματος
αρμών (θερμοκρασία αέρα
κατά τις ενέσεις κλεισίματος
αρμών)
Κάρβουνο, άνθρακας
Πίσσα
Χονδρόκοκκα αδρανή
Χοντρή εσχάρα
έλεγχος επικαλυπτικότητας
κροκάλες
Κροκάλες
Πρόφραγμα
Κατασκευή προφράγματος
Αφαίρεση (απομάκρυνση)
προφράγματος
Συνοχή
Ταμείο Συνοχής
Μη - συνεκτικό υλικό
Συνεκτικό υλικό
ψυχρή ανακύκλωση
Σκυροδέτηση σε ψυχρό
καιρό
Έργα συλλογής (σύλληψης)
νερού
Υποστύλωμα
εργοστασιακό σκυρόδεμα
εμπορική νομοθεσία
Ημερομηνία αποπεράτωσης
επιτροπή, συμβούλιο
συμπυκνωμένος
Συμπυκνωμένη λιθορριπή
Συμπύκνωση
∆οκιμή συμπύκνωσης
δοκιμές συμπύκνωσης
Συμπύκνωση
συμπυκνωστόμετρο
Συμπυκνωτικό μηχάνημα
Αντισταθμιστικός. Μέτρηση
μετακίνησης
Αποζημίωση για προσωρινή
κατάληψη γης

Compensation reservoir
Compensation water

Compensation water outlet works
Compensation; indemnity
competent
Competent Authority
Competitive contract
Completion
compliance
compliance testing
comply with, fulfil
Composition of forces
Compound weir
Comprehensive study
Compressibility coefficient
Compression index
Compression test
Compressive strenght
compressive stress
Compressive stress
compressor, heat pump
compromise
Concession Agreement
Concession Commencement Date
Concession Period
concession project
Concession Project or CP
Concessionaire Events of Default
Concessionaire New Sections

∆εξαμενή αντιστάθμισης ή
Ισοσταθμευτικός
ταμιευτήρας
Παροχή εξασφαλισμένη για
ύδρευση, άρδευση και
άλλους σκοπούς εκτός
υδροηλεκτρικής παραγωγής
Έργα απόληψης παροχής
για ύδρευση, άρδευση κλπ
Αποζημίωση, ποσό
αποζημίωσης
ικανός
Αρμόδια Αρχή
Σύμβαση με βάση
δημοπρασία
Αποπεράτωση
συμμόρφωση (βάσει
προδιαγραφών κτλ)
δοκιμές συμμόρφωσης/
έλεγχοι συμμόρφωσης
υπακούω, τηρώ το νόμο
Σύνθεση δυνάμεων
Σύνθετος εκχειλιστής
Συνοπτική μελέτη
Συντελεστής
συμπιεστότητας
∆είκτης συμπίεσης
∆οκιμή σε θλίψη
Αντοχή σε θλίψη
τάση συμπίεσης
Θλιπτική τάση
συμπιεστής, κομπρεσέρ
κάνω παραχώρηση
Σύμβαση Παραχώρησης ή
Σύμβαση
Ημερομηνία Έναρξης
Παραχώρησης
Περίοδος Παραχώρησης
έργο με αυτοχρηματοδότηση
Έργο Παραχώρησης ή Ε.Π
Γεγονότα Αθέτησης
Παραχωρησιούχου
Νέα Τμήματα
Παραχωρησιούχου

Concrentrated loan
concrete

Συγκεντρωτικό φορτίο
σκυρόδεμα (μίγμα τσιμέντου
με χαλίκια, αδρανή)

concrete
Concrete batcher

τσιμεντοκονίαμα
Αναμικτήρας σκυροδέματος
(μεγάλος), συγκρότημα
παραγωγής σκυροδέματος
(βλ.103121)
Μηχανική σφύρα
καθαίρεσης σκυροδέματος
Σύνθεση του σκυροδέματος
Επικάλυψη του οπλισμού
δοκιμές αντοχών
σκυροδέματος
δοκίμια σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
∆ιάφραγμα από σκυρόδεμα
Φράγμα βαρύτητας από
σκυρόδεμα με λιθένδυση
ανάντη
τσιμεντένεση
Στρώση σκυροδέματος
Αναμικτήρας σκυροδέματος
(μικρός), μπετονιέρα
μπετόν
φρεατοπάσαλοι
Συγκρότημα παραγωγής
σκυροδέματος, συγκρότημα
δοσομετρίας (ανάμιξης)
σκυροδέματος
Αντλία σκυροδέματος
Όροι σύμβασης (Γενικοί και
Ειδικοί)
Εμποδισμένος στροβιλισμός
κροκαλοπαγές
Κροκαλοπαγές
Έγκριση (σύμφωνη γνώμη)
του Επιβλέποντος
Μηχανικού
∆ιατήρηση ενέργειας

Concrete breaker; concrete splitter
Concrete composition
Concrete cover to reinforcement
concrete cube compression tests
concrete cubes
Concrete curing
Concrete cut off
Concrete gravity dam with masorny
facing
concrete injection
Concrete lift; placement lift (Am)
Concrete mixer
concrete pavements
concrete piles
Concrete plant; (small capacity);
concrete batching plant (large capacity)
Concrete pump
Conditions of Contract
Confined eddy
conglomerate
Conglomerate
Consent of the Engineer

Conservation (eg of energy) (see
121004b)
Conservation (natural resources, energy) ∆ιατήρηση, προστασία
(see 54015c)
(φυσικών πόρων, ενέργειας)
(βλ.54015γ)

Considered site
Consistency
Consistency index (Ic)
consistent
consistent, firm, stable
Consolidation
Consolidation
Consolidation coefficient
Consolidation grouting
Consolidometer; oedometer
consortium
Constant angle arch dam
Constant radius arch dam
Constant thikness arch dam
Construction camp; village (Am)
Construction in the dry
Construction joint
Construction joint
Construction joint surface
Construction management
Construction phases
Construction programme
Construction site;jobsite (Am)
Construction supervision
Constructional plant
Constructions
Constructions during the Period after the
end of the T1 Period
consultancy (firm)
consultant

Εξετασθείσα θέση
Συνεκτικότητα
∆είκτης συνεκτικότητας (IC )
συνεπής
σταθερός
Συμπύκνωση (φυσική)
Στερεοποίηση
Συντελεστής στερεοποίησης
Ενέσεις (τσιμεντενέσεις)
σταθεροποίησης
Συμπιεσόμετρο , οιδόμετρο
όμιλος
Τοξωτό φράγμα με σταθερή
γωνία τόξων
Τοξωτό φράγμα με σταθερή
ακτίνα τόξων
Τοξωτό φράγμα σταθερού
πάχους
Οικισμός εργοταξίου,
Εργοτάξιο, Καταυλισμός
εργοταξίου
Κατασκευή εν ξηρά
Αρμός κατασκευής
(κατακόρυφος)
Αρμός κατασκευής
(οριζόντιος, διακοπής
σκυροδέτησης)
Επιφάνεια αρμού
κατασκευής
∆ιεύθυνση κατασκευής
Φάσεις κατασκευής
Πρόγραμμα κατασκευής
Εργοτάξιο
Κεντρική επίβλεψη της
κατασκευής των έργων
Εξοπλισμός κατασκευής και
εργοταξιακές εγκαταστάσεις
Κατασκευές
Κατασκευές Περιόδου μετά
τη λήξη της Περιόδου Τ1
εταιρία συμβούλων,
σύμβουλος
τεχνικός σύμβουλος,
εμπειρογνώμονας

Consulting Engineer; consultant
Container
Continental drift
Contingencies
contingente
Continuous grading
Contour internal
Contour line; contour
Contract
contract (ing)
Contract grouting
Contract measurement and payment
Contract price
Contract supervision
Contracting Parties or Parties
Contracting Party or Party
Contraction joint
contractor
contractor
Contractor
Contractor’s Agent
Contractor’s subagent

Control network
Control of reservoir silting
Controlled filling of a reservoir (see
32068)
Controlled spillway; gated spillway (see
83004b)
conventional

Σύμβουλος Μηχανικός,
Μελετητής Έργου
∆οχείο, μεταφορικό κιβώτιο,
container
Μετακίνηση των ηπείρων
Απρόβλεπτα
ενδεχόμενος, απρόοπτος,
συμπτωματικός
Συνεχής διαβάθμιση
Ισαπόσταση (ισοδιάσταση)
ισοϋψών καμπυλών
Ισοϋψής καμπύλη
Σύμβαση
εργολαβία
Τσιμεντενέσεις επαφής
Επιμέτρηση και πληρωμή
εργασιών
Συμβατικό τίμημα
Επίβλεψη του Έργου
(Σύμβασης)
Συμβαλλόμενα Μέρη ή Μέρη
Συμβαλλόμενο Μέρος ή
Μέρος
Επιφάνεια αρμού
ανάδοχος
εργολάβος
Εργολάβος
Εκπρόσωπος Εργολάβου,
∆ιευθυντής Εργοταξίου (του
Εργολάβου)
Μηχανικός του Έργου
(συγκεκριμένου) (του
Εργολάβου), Αρχιεργοδηγοί
(του Εργολάβου), Βοηθός
∆ιευθυντή Έργου
(Εργολάβου)
∆ίκτυο ελέγχου
Έλεγχος πρόσχωσης του
ταμιευτήρα
Ελεγχόμενη πλήρωση
ταμιευτήρα (βλ.32068)
Εκχειλιστής με
θυροφράγματα
συμβατικός

Converted timber
Conveyor
Cooling coil
coordinate
Coordinates
Core
core sampling
Core wall
Core; impervious core; impervious zone
(inclined, vertical)
coring
corporation
corroborate
corrugation
cost
Cost and delivery period
cost efficient
Cost escalation
Cost Estimator
Cost reimbursement contract
Cost/Benefit ratio
counter-offer, counter-proposal
Counterweight
coupling
Coursed rockfill; bedded rockfill (Am)
cover
Coyote blasting (Am)
CP and LW Inspection and Maintenance
Manuals
Crack control reinforcement
Crack; fissure
Cracking
Cradle

Ξυλεία κατεργασμένη σε
πρότυπες διατομές
Μεταφορέας, ατέρμονας
μεταφορέας
Σερπαντίνες σωληνώσεων
ψύξης
συντονίζω
Συντεταγμένες
Πυρήνας συρματόσχοινου
πυρηνοληψία
Πυρήνας με διαφραγματικό
τοίχο
Πυρήνας, αδιαπέρατος
πυρήνας (κεκλιμένος,
κατακόρυφος)
πυρηνοληψία
ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.)
επιβεβαιώνω
πτύχωση
κόστος
Κόστος και χρόνος
παράδοσης
επικερδής, αποδοτικός
Αναθεώρηση τιμών
κοστολόγος έργου
Σύμβαση «με το κλειδί στο
χέρι»
∆είκτης ωφελιμότητας
Έργου
αντιπροσφορά
Αντίβαρο
μούφες
Στρωματομένη λιθορριπή
καλύπτω
Ανατίναξη μεγάλης κλίμακας
μέσω στοών, ανατίναξη με
φουρνέλα
Εγχειρίδια Επιθεώρησης και
Συντήρησης ΕΠ και Τ.Ε.
Οπλισμός ελέγχου
ρηγμάτωσης
Ρωγμή
Ρηγμάτωση
Υποστάτης

Crane (see 103091a)
creaping movements
Creep
Creep cell. Stress and pressure
measurement
Crest gate
Crest gate
Crest lenght
Crest of dam
Crest radius
crevices
Crib dam
Critical Activity
critical coarse side of limit
Critical depth
Critical head
Critical Path
Critical path
Critical velocity
crocodile cracking
cross connections
cross street, short-cut
Crossfalls
Crossfalls
cross-section
Cross-section
Cross-section at crown (arch dam)
Crown (of arch, of arch dam)
Crown cantilever adjustment
Crown of the road
Crown of the road
Crushed aggregate
Crusher
Crushing plant
crushing plants, crushers

Γερανός
ερπυστικές μετακινήσεις
Ερπυσμός
Κέλυφος ερπυσμού.
Μέτρηση τάσης και πίεσης
Θυρόφραγμα εκχειλιστή
Θυρόφραγμα στέψης ή
επιφανειακό θυρόφραγμα
Μήκος στέψης
Στέψη φράγματος
Άνοιγμα στέψης
ρωγμές
Ξύλινο φράγμα με
λιθοπλήρωση
Κρίσιμη ∆ραστηριότητα
χονδρόκοκκο όριο ζώνης
Κρίσιμο βάθος
Κρίσιμο φορτίο
Κρίσιμη ∆ιαδρομή
Κρίσιμη διαδρομή
Κρίσιμη ταχύτητα
αλιγατορικές ρωγμές
συνδετικές σήραγγες
παρόδιος
Επικλίση σε καμπύλες
Επικλίσις εις καμπύλας
διατομή
∆ιατομή
∆ιατομή στη στέψη (τοξωτό
φράγμα)
Στέψη
∆ιόρθωση στον κύριο
πρόβολο
Στέψη (κορυφή)
καταστρώματος
Στέψις (κορυφή)
καταστρώματος
Θραυστό αδρανές
Θραυστήρας
Συγκρότημα, εγκατάσταση
θραύσης, θραυστήρας
σπαστήρες, μηχανές
πολτοποίησης πέτρας

Cube strenght
Culivator
culvert
culvert
Culvert
Culvert
cumulatively
Curb, Kerb edge
Curb, Kerb edge
Curb, Kerb, edge
Curb, Kerb, edge
Curbed and Crowned
Curbed and Crowned
Curbed and depressed
Curbed and depressed
Curing compound
Curing membrane
Current meter
Curved gravity dam
curvilinear
cut & cover
Cut and fill roadbed
Cut of wall
Cut off
Cut off trench
Cutback bitumen
Cutpack (volatile diluent)
Cutter head ;breaker
Cutting head
Cutwater; upstream fairing (of pier)
Cyclone; hydraulic separator
Cyclopean concrete

Αντοχή κύβου
Μηχανική σβάρνα
οχετός, ο
τεχνικό
Αγωγός ή στοά στο σώμα
φράγματος
Οχετός (οδικός)
συσσωρευτικός, αθροιστικός
ΚΡΑΣΠΕ∆ΟΝ,
κρασπεδόλιθος
ΚΡΑΣΠΕ∆ΟΝ,
κρασπεδόλιθος
Κράσπεδο
Κράσπεδο
Κρασπεδομένη και
υπερυψωμένη
Κρασπεδομένη και
υπερυψωμένη
Κρασπεδομένη και με κοίλη
επιφάνεια
Κρασπεδομένη και με κοίλην
επιφάνειαν
Υλικό για συντήρηση
Μεμβράνη για συντήρηση
Μυλίσκος
Καμπύλο φράγμα βαρύτητας
με μεγάλες καμπύλες
cut & cover
Βαθμίδωσις, οδόντωσης
εδράσεως
∆ιαφραγματικός τοίχος
∆ιάφραγμα
∆ιαφραγματική τάφρος
Άσφαλτος ρευστοποιημένη
με πτητικό διαλυτικό
Πτητικό διαλυτικό
Μηχανικός κόπανος (για
θρυμματισμό)
∆ιατρητική κεφαλή
Ανάντη μέτωπο
μεσοβάθρου
Υδραυλικός διαχωριστήρας,
cyclone
Κυκλώπειο σκυρόδεμα

Cylinder strenght
Cylinder valve
daily tranversal joints
dam
Dam
Dam for watr supply; water supply dam
(Am)
Dam with attendance
Dam without attendance
damage, harm
damage, harm
Damages
damaging, harmful
Datum point; reference point
Datum point; reference point
Datum point; reference point; fixed
control point
Day of maximum demand
Dead load; dead weight (Am)
Dead storage

deadline
Decantation; desilting; settling
deck
Deck (of bridge)
deck supporting mat
Decking
Decompression chamber
deduce, infer
deduct
deed
deep cut
Deep earthquake
Deflection; bending
Deflectometer
Deflector (for preming)
Deflector hood
Deflocculating agent; dispersing agent

Αντοχή κυλίνδρου
Κυλινδρική βαλβίδα
καθημερινοί ψυχροί αρμοί
εργασίας
φράγμα
Φράγμα
Φράγμα για ύδρευση
Επιτηρούμενο φράγμα
Μη επιτηρούμενο φράγμα
ζημιά, βλάβη
ζημιώνω, κάνω ζημιά, βλάβη
Ζημιές, βλάβες
επιβλαβής
Σημείο αναφοράς
Σημείο αναφοράς
Σημείο αφετηρίας, σημείο
αναφοράς, σταθερό σημείο
ελέγχου
Ημέρα μέγιστης ζήτησης
Νεκρό φορτίο ή ίδιο βάρος
Νεκρός όγκος μη
παροχετεύσιμος
(προβλεπόμενος για
προσχώρηση)
διορία, προθεσμία
Εξάμμωση, κατακάθηση
φερτών υλικών
πλάκα
Κατάστρωμα (γέφυρας)
κεφαλόδεσμος
Σανίδωμα
Θάλαμος αποσυμπίεσης
συμπεραίνω,
αφαιρώ
συμβολαιογραφική πράξη
τρανσέρα
Βαθύς σεισμός (>300 χλμ)
Κάμψη
Μετρητής απόκλισης
Εκτροπέας για εκκίνηση
Ασπίδα (μάσκα) εκτροπέα
Αντιθρομβωτικό μέσο

Deforestation
Deformation
Deformation
Deformation at failure
Deformation measurement
Deformation scale
Degradation (of bed)
Degree of consolidation
Degree of freedom
Degree of saturation (Sr)
Delay
Delay detonator
delimit
delivery note
delivery of part of a project
Delivery period (equipment)
Demarcation of land
Dense-graded bituminous concrete
Density (of soil)(ρ)(formerly dry density)
Density (of solid particles)
Density current
Density index (ID)(formerly relative
density)
Density of dry soil (ρd) (formerly dry
density)
Density of saturated soil (ρsat)
density tests
Density/moisture content curve
deposed contract
deposit
Deposition
Depriming

Εκχέρσωση
Παραμόρφωση
Παραμόρφωση
Παραμόρφωση κατά τη
θραύση
Κλίμακα παραμορφώσεων
Ταπείνωση υψόμετρων
κοίτης
Βαθμός στερεοποίησης
Βαθμός ελευθερίας
Βαθμός κορεσμού (Sr)
Καθυστέρηση
Πυροκροτητής (καψύλλιο )
με επιβράδυνση
οριοθετώ
δελτίο αποστολής
παραδίδω ένα μέρος έργου
Χρόνος παράδοσης
(εξοπλισμού)
Οροθεσία γης (χάραξη
ορίων)
Ασφαλτικό σκυρόδεμα
κλειστής διαβάθμισης
(κλειστού τύπου)
Πυκνότητα (εδάφους) (ρ)
(πρώην φαινόμενη
πυκνότητα)
Πυκνότητα (στερεών
κόκκων)
Ρεύμα στερεών
∆είκτης πυκνότητας (ID )
(πρώην σχετική πυκνότητα)
Πυκνότητα ξηρού εδάφους
(ρ) (πρώην ξηρά πυκνότητα)
Πυκνότητα κορεσμένου
εδάφους (ρsat)
δοκιμές συμπύκνωσης
Καμπύλη πυκνότητας περιεκτικότητας σε νερό
έκπτωτη εργολαβία
προκαταβολή, κατάθεση
Απόθεση
∆ιακοπή λειτουργίας

Depth of a cut off
Depth of excavation
Depth of focus; focal depth
Depth of groundwater
Depth of precipitation
Depth of water; head
Depth to water table
Depth volume curve; heigth volume
curve
Depth-area curve; heigth area curve
Derrick
Description of works (in UK part of the
Specification)
Design – Construction Performance
Bond
Design – Construction Period End
Design – Construction Period End Date
Design – Construction Period or T1
Period
Design – Construction Price or D.C.P
Design assumption
Design competition
Design directivve drawing for civil works
Design Director
design engineer
Design flood
Design flow
Design load
Design, provision, erection snd
commissioning of
designer
Designers
Designs

Βάθος διαφράγματος
Βάθος εκσκαφής
Βάθος εστίας
Βάθος υπόγειου νερού
Ύψος κατακρήμνισης
Βάθος νερού ή φορτίο
Βάθος φρεάτιας στάθμης
(φρεάτιου ορίζοντα)
Καμπύλη στάθμης - όγκου
ταμιευτήρα
Καμπύλη στάθμης επιφάνειας ταμιευτήρα
Derrick
Περιγραφή εργασιών
Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης Μελετών –
Κατασκευών
Πέρας της Περιόδου
Μελετών – Κατασκευών
Ημερομηνία Πέρατος
Περιόδου Μελετών –
Κατασκευών
Περίοδος Μελετών Κατασκευών ή Περίοδος Τ1
Τίμημα Μελετών –
Κατασκευών ή Τ.Μ.Κ.
Παροχή μελέτης
∆ιαγωνισμός για ανάθεση
μελέτης
Σχέδιο κατάλληλο για
κατασκευή (εκπονημένο από
το Μελετητή)
∆ιευθηντής Μελέτης
μελετητής
Πλημμύρα σχεδιασμού
Παροχή σχεδιασμού
Φορτίο μελέτης
Μελέτη, κατασκευή,
εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία
σχεδιαστής
Μελετητές
Μελέτες

Desired effects
Detail drawing
Detailed technical specifications
Detector
Deterioration of dam
Detonating fuse; primacord
Detonator cap
detour
detour
Development (action)
Development; exploitation (e.g. water
resources, tidal power)
Development; project (under
construction)
deviation
Dewatering
Dial gauge; comparator
Diamond head buttress dam
Diaphragm
Diaphragm wall
Diaphragm wall; diaphragm
Differential measurement
digger
Dike; dyke (Am); levee (Am); Bund (Ind)
Dilatometer
Dimensional equations
diminution
Dip
Direct effects
Direct supply reservoir
direction
Directional Separator
Directional Separator
Director of Contract Management

Επιθυμητά αποτελέσματα
Σχέδιο λεπτομερειών
Λεπτομερείς τεχνικές
προδιαγραφές
Ανιχνευτής
Φθορά φράγματος
Ακαριαίο πυραγωγό σκοινί
(θρυαλλίδα)
Καψύλλιο
παράκαμψη, η
παράκαμψη
Ανάπτυξη (ενέργεια)
Αξιοποίηση, εκμετάλλευση
(π.χ. υδάτινων πόρων)
Έργο υδροηλεκτρικής
ανάπτυξης (υπό εκτέλεση)
παρέκκλιση
Αποστράγγιση
Μετρητής (ωρολογιακό
μικρόμετρο)
Αντηριδωτό φράγμα με
πολυγωνικές κεφαλές
∆ιάφραγμα
∆ιαφραγματικός τοίχος
∆ιαφραγματικός τοίχος,
διάφραγμα
∆ιαφορική μέτρηση
σκαπτικό μηχάνημα (φτυάρι)
Ανάχωμα
∆ιαστολόμετρο
∆ιαστασιολογικές εξισώσεις
μείωση, ελάττωση ή
λιγόστεμα
Κλίση
Άμεσα αποτελέσματα
Ταμιευτήρας άμεσης
τροφοδοσίας
οδηγία, κατεύθυνση
Λωρίδα διαχωριστική
κατευθύνσεως
διαχωριστική νησίδα
κατευθύνσεως
∆ιοίκηση Σύμβασης

DIS
disagreement
disburse
Discarded site
discharge
Discharge leg of syphon
Discount rate
Discounted value
Disease carrier
Dismantling equipment
Dispersive clay
Displacement
Displacement measurement
Displacement seismograph
disposal
disposal
Dispute
Disputes
Dissolved gases
Dissolved oxygen content; dissolved
oxygen concentration
Dissolved solids
Distortion
Distributed load
Distribution reinforcement
Ditch
Ditch
Ditch
ditch (to dig a ditch)
ditch triangle
Ditch, ?
Ditcher; trench excavator
Diver
Diversion (of a river)

Κανονισμός Μελετών
'Εργων
διαφωνία
ξοδεύω, δαπανώ, ποσά
καταβληθέντα για…
Απορριφθείσα θέση
εκφόρτωση, άδειασμα
Σκέλος εκροής του σίφωνα
Επιτόκιο προεξόφλησης
Προεξοφληθείσα αξία
Φορέας ασθένειας
(μικροβίων)
Εξοπλισμός
αποσυναρμολήγησης
∆ιαβρώσιμη άργιλος
Μετακίνηση
Σεισμογράφος μέτρησης
μετακινήσεων
αποκομιδή απορριμμάτων
διάθεση
∆ιαφορά
∆ιαφωνίες, διαφορές
∆ιαλελυμένα αέρια
Περιεκτικότητα σε
διαλελυμένο οξυγόνο
∆ιαλελυμένα στερεά
Παραμόρφωση
Κατανεμημένο φορτίο
Οπλισμός διανομής
Τάφρος αποχετευτική
Τάφρος αποχετεύσεως
(κάτω)
Τάφρος αποχετεύσεως
(κάτω)
τάφρος, όρυγμα, αυλάκι,
χαντάκι
τριγωνική τάφρος
Τάφρος αποχετευτική
Εκσκαφέας τάφρων
∆ύτης
Εκτροπή (ενός ποταμού)

Diversion aqueducts (see 90036b and
90036c)

Diversion canal (see 102004b)
Diversion canal (see 90048)
Diversion dam; diversion weir
Diversion intake
Diversion tunnel (see 102004a)
Diversion tunnel (see 90049)
Diving pump
Diving suit
Divisional island
Divisional island
Dolly
Dolomite
Dolphin
Double curvature arch dam
Double layer lining
Double leaf vertical lift gate
Dowel bars
Downstream
Downstream fairing (of pier)
Downstream slope (see 41062) (batter
not in common use)
draft
draft
Draft report
Draft; draught
Draftsman
Drag bits
Drain

Σήραγγες, διώρυγες και
αγωγοί προσαγωγής στον
(εμπλουτισμό του)
ταμιευτήρα (βλ.90036β και
90036γ)
∆ιώρυγα εκτροπής (βλ.
102004β)
∆ιώρυγα εκτροπής
(βλ.90048)
Φράγμα εκτροπής
Έργο εισόδου προσωρινής
εκτροπής (ποταμού)
Σήραγγα εκτροπής
Σήραγγα εκτροπής
(βλ.90049)
Αντλία κατάδυσης
Στολή δύτη, σκάφανδρο
Νήσιδα διαχωριστική
Νήσιδα διαχωριστική
∆εν υπάρχει αντίστοιχη λέξη
στα Ελληνικά
∆ολομίτης
Πασσαλόπηγμα
αγκυροβολίου
Κυλινδρικό τοξωτό φράγμα
Επένδυση με διπλή στρώση
Κατακόρυφο ανυψούμενο
θυρόφραγμα με δύο φύλλα
Αναμονές
Κατάντη
Κατάντη μέτωπο
μεσοβάθρου
Κατάντη κλίση
προσχέδιο
προσχέδιο
Έκθεση σε σχέδιο
Βύθισμα (ελάχιστο βάθος
νερού για ναυσιπλοία)
Σχεδιαστής (τεχνικός που
εκπονεί το σχέδιο)
Σταθερά βίδια
Στραγγιστήριο

Drain discharge
Drain pipes
Drain valve; scour valve; wash out valve
Drainage
Drainage
Drainage blanket
Drainage collector
Drainage curtain
Drainage ditch
Drainage ditch
Drainage gallery
drainage layer
Drainage layer
Drainage pipe (perforated)
Drainage pipe (perforated)
Drainage system (for a structure)
Drainage wells
drainage works
Drained test
draughtsman
Drawdown
Drawdown curve
Drawdown for inspection; emptying for
inspection
Drawdown range
Drawdown zone
Drawing (see 12016)
Drawn steel wire
Drawoff culvert
Drawoff pipe
Drawoff tower; intake tower (Am)
Drawoff tunnel
Dredge

Παροχή στραγγιστηρίου
Αποσταγγιστικοί σωλήνες
Βαλβίδα καθαρισμού ή
έκπλυσης ή αποστράγγισης
Στραγγιστήριο
Στραγγιστήριο
Κατάντη στραγγιστήριο
Συλλεκτήρας
αποστράγγισης
Κουρτίνα αποστράγγισης
Εξυγιαντικό ρείθρο
Εξυγιαντικό ρείθρον
Σήραγγα αποστράγγισης
στρώση στράγγισης
Αποστραγγιστική στρώση
Στραγγιστήριος σωλήνας
(διάτρητος)
Στραγγιστήριος σωλήνας
(διάτρητος)
Σύστημα αποστράγγισης
Αποστραγγιστικά φρέατα
αποχέτευση
∆οκιμή με αποστράγγιση
σχεδιαστής μηχανολογικών
ή αρχιτεκτονικών σχεδίων
Πτώση στάθμης (σε σχέση
με την μέγιστη)
Καμπύλη κατάπτωσης
Εκκένωση για επιθεώρηση
Εύρος διακύμανσης
στάθμης
Ζώνη διακύμανσης στάθμης
Σχέδιο
Χαλύβδινο σύρμα ψυχρής
εξελάσεως
Αγωγός εκκένωσης (στο
σώμα του φράγματος)
Σωλήνας εκκένωσης
Πύργος υδροληψίας
Σήραγγα εκκένωσης
Βυθοκόρος

Dredging
drier
Driest period
Drill rod
Drilled drain hole
Drillhole
Drilling
Driving (of piles)
Drop gate (see 84043)
Drop gate (see 85033)
Drought
Drowned weir; submerged weir
Drum gate; sector gate
Drum screen
Dry batched concrete; dry mixed
concrete
Dry pack concrete
Dry spell
Dry stone fill
Dry stone pitching; dry laid masorny
(Am)
Dry tamped concrete
Dry year
Dryer
Drying shrinkage
Dumper
Durability
earnest, conscientious
Earth dam; earthfill dam
Earth platform; rockfill platform
Earth termor; shake
earth works
Earth; soil
Earthmoving plant

Εκσκαφή με βυθοκόρο
ξηραντήρας
Ξηρότατη περίοδος,
περίοδος μεγαλύτερης
ξηρασίας
∆ιατρητικό στέλεχος
Αποστραγγιστική οπή
Περιστροφική γεώτρηση
Περιστροφική διάτρηση
Έμπηξη (πασσάλων)
Καταπίπτον θυρόφραγμα
καταπίπτον θυρόφραγμα
Ξηρασία, ανομβρία
Βυθισμένος εκχειλιστής
Θυρόφραγμα σχήματος
κυκλικού τομέα με υποδοχέα
Κυλινδρικό κόσκινο
Σκυρόδεμα αναμεμιγμένο εν
ξηρώ
Ξηρό σκυρόδεμα
πληρώσεως
Περίοδος ξηρασίας
(ανομβρία)
Ξηρά επίχωση με λίθους
Ξερολιθιά
Ξηρό σκυρόδεμα
συμπυκνωμένο
Ξηρό έτος
Ξηραντήρας
Συστολή ξήρανσης
Ανατρεπόμενο φορτηγό
Ανθεκτικότητα
φιλότιμος
Χωμάτινο φράγμα
Χωμάτινη (λιθόρριπη)
πλατφόρμα
Σεισμική δόνηση
χωματουργικά
Έδαφος, χώμα
Χωματουργικά μηχανήματα,
χωματουργικός εξοπλισμός

Earthmoving plant operator
Earthquake of intermediate depth
Earthquake; seism
Earthworks
Easement boundary
Echo sounder
Ecologist
Ecology
Economic evaluation of a project
Economic impact (of environmental
factors)
Economic impact evaluation (of
environmental factors)
Economicworth of a project
Eddy
Effective cohesion
EIA
Eigenvalue
Eigenvector
Elastic deformation
Elasto-plastic analysis
electricity supply
element, component, part
Elevating loader
elevation
Elevaton of top of dam
Ellipse of errors
Elliptical arch dam
embankment
Embankment
Embankment
Embankment dam; fill dam
embankment materials

Χειριστής χωματουργικού
μηχανήματος
Σεισμός ενδιάμεσου βάθους
(70-300 χλμ)
Σεισμός
Χωματουργικές εργασίες
Περίμετρος περιοχής
δουλείας
Ηχητικός βυθομετρητής
Οικολόγος
Οικολογία
Οικονομική αξιολόγηση ενός
Έργου
Οικονομικές επιπτώσεις
(των περιβαλλοντολογικών
παραγόντων)
Εκτίμηση των οικονομικών
επιπτώσεων (των
περιβαλλοντολογικών
παραγόντων)
Οικονομική αξία ενός Έργου
Στροβιλισμός
Ενεργή συνοχή
ΜΠΕ - Μελέτη
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
Ιδιοτιμή
Ισιοδιάνυσμα
Ελαστική παραμόρφωση
Ελαστοπλαστική ανάλυση
παροχή ηλεκτρισμού
στοιχείο
Ανυψωτικός φορτωτής
ύψωση
Υψόμετρο στέψης
Έλλειψη σφαλμάτων
Τοξωτό φράγμα με
ελλειπτικά τόξα
ανάχωμα, επίχωμα
Ανάχωμα, φράγμα
Ανάχωμα, επίχωμα
Χωμάτινο φράγμα
υλικά επιχωμάτων

Embedded
Embedded pipe cooling
Embedded stone pitching
Emergency
emergency cross passages
Emergency gate
emergency lane
Emergency spillway
Employer
Emptying
end bearing design value
endorsement
Energy dissipation
Energy dissipator
Energy line; energy grade line (E.G.L)
(Am)
Engineer
Engineering
Engineering geology
English
entity
Environment
Environment control (protection and
improvement)
Environmental factors
Environmentalists
Epicentre
Epigenesis
Epilimnion
epoxy
Epoxy resin
equalizing layer

Ενσωματωμένος
Ψύξη με ενσωματωμένες
σωληνώσεις
Λιθένδυση σε υπόστρωμα
κονίας
Κατάσταση έκτακτης
ανάγκης
σήραγγες διαφυγής
Θυρόφραγμα ασφαλείας
λωρίδα εκτάκτου ανάγκης
Εκχειλιστής ασφαλείας
(έκτατης ανάγκης)
Εργοδότης
Εκκένωση (πλήρης)
φέρουσα ικανότητα
σχεδίασης
οπισθογράφηση,
προσυπογραφή, έγκριση
Αποτόνωση (καταστροφή
ενέργειας)
Κατασκευή αποτόνωσης
(καταστροφής) ενέργειας
Γραμμή ενέργειας ή γραμμή
φορτίου
Μηχανικός έχων τη συνολική
ευθύνη μελέτης και
επίβλεψης της κατασκευής
Μελέτη, σχεδιασμός
Τεχνική γεωλογία
Greek
οντότητα
Περιβάλλον
Προστασία περιβάλλοντος
(και βελτίωση)
Περιβαλλοντολογικοί
παράγοντες
Περιβαλλοντολόγοι
Επίκεντρο
Επιγένεση
Επιλίμνιο
εποξειδικός
Εποξειδική ρητίνη
απισωτική στρώση

Equipment (see 64001)
Equipment (see 90008b)
Equipment for placing concrete by
compressed air
Equipotential line
equipped
ERDF
Erection
Erection and dismantling bay
Erection bay
Erection equipment
Erodible material
Erosion
Erratic block
Estimated cost (see 101027)
Estuary
Eutrophication
evaluation
Evaporation
Evaporation lossers
Evaporation pan
Evaporimeter
Evapo-transpiration
Event of Delay Make Up
Events of Delay
Excavated material
Excavation
Excavation (
Excavation (action)
Excavation in bulk; general excavation
Excavation in open cut
Excavation plant
Excavation;cut

Εξοπλισμός
Εξοπλισμός (βλ. 90008β)
Εξοπλισμός σκυροδέτησης
με πεπιεσμένο αέρα
Ισοδυναμική γραμμή
εξοπλισμένο
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Εγκατάσταση
Χώρος συναρμολήγησης και
αποσυναρμολόγησης
Χώρος συναρμολήγησης
Εξοπλισμός
συναρμολήγησης
∆ιαβρώσιμο υλικό
∆ιάβρωση
Ξενόλιθος αποτιθέμενος
από παγετωνική δράση
Προϋπολογισμός Έργου
(Εκτίμηση σε στάδιο
προμελέτης)
Στόμιο ποταμού
Ευτροφισμός
αξιολόγηση
Εξάτμιση
Απώλειες εξάτμισης
Εξατμισιμετρική λεκάνη
Εξατμισίμετρο
Εξατμισοδιαπνοή
Αποκατάσταση Γεγονότος
Καθυστέρησης
Γεγονότα Καθυστέρησης
Προϊόν εκσκαφής
Εκσκαφέας
Εκσκαφή
Εκσκαφή
Γενική εκσκαφή
Υπαίθρια εκσκαφή
Εκσκαπτικά μηχανήματα,
εκσκαπτικός εξοπλισμός
Όρυγμα εκσκαφής

Exclusive Partial Deadline Achievement
Date
Exclusive Partial Deadline Work
Completion Certificate or
"WCCΒ.Π.Ε.EPD"
Exclusive Partial Deadlines
Existing Sections
Expanding cement
Expansion gallery
Expansion joint
Expansion joint
Exploratory trench
explosive
Explosive
Explosive charge
Exposure to sunlight
express
expropriate
expropriation
Extension of time
Extensive Force Majeure Events
extensometers
Extensonmeter; strain gauge; strain
meter (Am)
extenuate
External
External pressure
extraction
Extraction (of piles)
extraction apparatus
Extractor (see 103206)
Extrados
extrusion
Extrusive rock

Ημερομηνία Επίτευξης
Αποκλειστικής Τμηματικής
Προθεσμίας
Βεβαίωση Περάτωσης
Εργασιών Αποκλειστικής
Τμηματικής Προθεσμίας ή
ΒΠΕΑΤΠ
Αποκλειστικές Τμηματικές
Προθεσμίες
Υφιστάμενα Τμήματα
∆ιαστελόμενο τσιμέντο
Σήραγγα εκτόνωσης
Αρμός διαστολής
Αρμός διαστολής
Ερευνητική τάφρος
εκρηκτικά
Εκρηκτική ύλη
Εκρηκτικό γέμισμα
Ηλιοφάνεια
σαφής, εκπεφρασμένος
απαλλοτριώνω,
απαλλοτρίωση
απαλλοτρίωση
Παράταση προθεσμίας
Παρατεταμένα Γεγονότα
Ανωτέρας Βίας
μηκυνσιόμετρα
Μηκυνσιόμετρο
αμβλύνω, μετριάζω
Εξωτερικός
Εξωτερική πίεση
εξόρυξη, λατόμευση,
μετάλλευση
Εξαγωγή (πασσάλων)
συσκευή απασφάλτωσης
Ανεμιστήρας εξαγωγής
(αναρρόφηση)
Εξωράχιο
εξόλκευση
Πέτρωμα εκχύσεως

Ex-works price
Face
Face shovel
Facing
Facing
factible
Factor of safety
failure
Failure load
Failure of dam
Fall in water level
False set
Fat clay
Fault
Fault gouge (material)
Feasibility report
Feasibility study
feasible
Feed regulator
Feeder
Feeed pipe
Fencing
Fencing
Fertilizer
Fetch

fiber reinforced concrete
Fibre reinforced concrete

Τιμή στο εργοστάσιο (τιμή
εξοπλισμού παραδοτέου στο
εργοστάσιο)
Παρειά, μέτωπο
Μηχανικό πτύο με
εμπρόσθιο κάδο
Επάλειψη ανάντη πρανούς
Επένδυση παρειάς
(μετώπου)
πραγματοποιήσιμος,
εφαρμόσιμος
Συντελεστής ασφαλείας
αστοχία
Φορτίο θραύσης (αστοχίας)
Αστοχία φράγματος
Πτώση, ταπείνωση στάθμης
νερού
Πρόωρη πήξη ή ψευδόπηξη
Παχειά άργιλος
Πήγμα
Υλικό πληρώσεως ρήγματος
Έκθεση σκοπιμότητας,
έκθεση τεχνικοοικονομικής
ευστάθειας
Μελέτη σκοπιμότητας,
μελέτη τεχνικοοικονομικής
ευστάθειας
εφικτός
∆οσομετρητής, ρυθμιστής
τροφοδοσίας
Τροφοδοτήρας
Σωλήνας τροφοδοσίας
Περίφραξη με
σηρματόπλεγμα
Περίφραξις δια
σηρματοπλέγματος
Λίπασμα
Ανάπτυγμα κυματισμού ή
απόσταση επενέργειας
ανέμου
ινοπλισμένο εκτοξευμένο
σκυρόδεμα
Σκυρόδεμα οπλισμένο με
ίνες

fiduciary
field boreholes
Fill
fill materials
Fill slope
Fill slope
Filler
filler extraction
Filling (action)
Filter; filter zone
Final acceptance
Final account
Final design
final lining
Final report
Final set
Financial provision for renewal
financing
Fine aggregate
Fine screen; fine rack (Am)
Finely laminated clay (marine or
lacustrine)
Fineness modulus
Finger drains
finisher
Finishing
Finishing coat
Finishing machine; finisher
Finite element method
Firing initiating
Firm capacity; firm power; dependable
capability (MW)

πιστωτικός,
καταπιστευματικός ???
πραγματοποίηση
γεωτρήσεων
Επίχωση
εδαφικά υλικά
Πρανές επιχώματος
Πρανές επιχώματος
Παιπάλη (Filler)
μείωση παιπάλης
Γέμισμα, πλήρωση
(ενέργεια)
Φίλτρο, ζώνη φίλτρου
Οριστική παραλαβή
Τελικό τίμημα, πιστοποίηση
Οριστική μελέτη, μελέτη
κατασκευής
επένδυση
Τελική έκθεση
Τέλος πήξης
Οικονομική πρόβλεψη για
ανανέωση
χρηματοδότηση, επιδότηση
ή επιχορήγηση
Λεπτόκοκκα αδρανή
Ψιλή εσχάρα
Λεπτοστρωματωμένη
άργιλος
Μέτρο λεπτότητας
Σειρά παραλλήλων ζωνών
αποστράγγισης
διαστρωτής
Μόρφωση τελικής
επιφάνειας
Τελική επίστρωση
Μηχανή διάστρωσης
σκυροδέματος
Μέθοδος πεπερασμένων
στοιχείων
Πυροδότηση
Πρωτεύουσα (Εγγυημένη )
ισχύς (MW)

Firm discharge; guaranteed flow;
dependable discharge
Firm output (GWh)
Firm peak capability (MW)
First stage concrete (Am)
Fish facility (Am)
Fish ladder
Fish lift
Fish lock
Fish pass; fishway (Am)
Fishery hatcherny
Fishery matters
Fishery requirements
Fishing
Fissured rock
Fixed arch
Fixed charges
Fixed wheel gate; fixed roller gate; fixed
axle gate(Am)
Fixed-crest weir
Fixing (means of fixing things to
concrete)

flakiness index
Flap gate
Flap valve
Flap(on a radial gate)
Flaring
Flash flood
Flash kerb
Flash set
Flashboards

Εγγυημένη παροχή ή
πρωτεύουσα παροχή
Πρωτεύουσα ενέργεια (Gwh)
Πρωτεύουσα ισχύς αιχμής
(MW)
Σκυρόδεμα 1ου σταδίου
Έργο για τη δίοδο των
ψαριών
Ιχθυόσκαλα (κλιμακωτή
διάβαση ψαριών)
Αναβατήρας ψαριών
Ιχθυοκλεισιάδα
∆ίοδος των ψαριών
Ιχθυοτροφείο
Θέματα αλιείας
Απαιτήσεις αλιείας
Ψάρεμα
Ρηγματομένος βράχος
Πακτωμένο τόξο
Πάγιες δαπάνες, πάγιο
κόστος
Κυλιόμενο θυρόφραγμα
Φράγμα εκτροπής με μόνιμη
στέψη
Στερέωση (μέσα στερέωσης
αντικειμένων στο
σκυρόδεμα)
δείκτης πλακοειδούς/
δοκιμές προσδιορισμού
σχήματος κόκκων
Κατακλινόμενο θυρόφραγμα
(σε κατώφλι ή άνοιγμα)
Κατακλινόμενη δικλείδα στο
άκρο αγωγού
Κλαπέτο (σε τοξωτό
θυρόφραγμα)
∆ιεύρυνση
Στιγμιαία πλημμύρα
κράσπεδο ισόπεδο
(ενσωματωμένο)
Στιγμιαία πήξη
Πρόχειρες δοκοί ανύψωσης

στέψης εκχειλιστή
Flat slab dam; ambursen dam; deck dam Φράγμα με αντηρίδες και
(Am)
επίπεδες πλάκες ανάντη
Flat wheel roller
Κυλινδροσυμπιεστής
(οδοστρωτήρας) με λείο
κύλινδρο
Flat-jack test
∆ομική επιπέδου γρύλλου
Flexure meter
Μετρητής κάμψης
Flight lines
Γραμμές(άξονες) πτήσης
Flight plan
Σχέδιο πτήσης
flintstone
κερατολιθικό πέτρωμα
Flip bucket; deflector bucket (Am)
Κατασκευή αναπήδησης (μη
βυθισμένη)
Float (see 103161)
Πλωτήρας
Float (see 84077)
Πήχης διάστρωσης
Float chamber
Θάλαμος πλωτήρα
Float measurament
Μέτρηση παροχής με
πλωτήρα, υδρομέτρηση με
πλωτήρα
Floated finish
Μόρφωση με πήχυ
Floating
Μόρφωση με πήχυ
Floating debris (see 85011); floating
Επιπλέοντα φερτά υλικά
material; trash(Am)
Floating debris pass (see 82029)
∆ίοδος εκκένωσης
επιπλέοντων φερτών υλικών
Floating ice
Επιπλέον πάγος
Floc
Θρόμβος, κροκίς
Flocculated clay
Κροκιδωμένη άργιλος
Flocculation
Θρόμβωση, κροκίδωση
flood
πλημμύρα
Flood
Πλημμύρα
Flood control
Έλεγχος πλημμύρων
Flood control dam
Φράγμα ελέγχου
πλημμύρων
Flood control outlet works (eg gated
Έργα ελέγχου
spillway, orifice spillway)
(παροχέτευσης) πλημμύρων
(εκχειλιστής)
Flood control reservoir
Ταμιευτήρας ελέγχου
πλημμύρων
Flood embankment; levee (Am); flood
Αντιπλημμυρικό ανάχωμα
bank
Flood flow
Πλημμυρική παροχή

Flood forecast
Flood fydrograph
Flood gate operating instructions
Flood irrigation
Flood marker
Flood peak
Flood plain
Flood prediction system
Flood probability
Flood protection
Flood records
Flood storage
Flood surcharge; surcharge
Flood wall
Flood warning
Flood wave
Flooded (permanently); inundated
Flooded (temporarily)
Floor
Floor covering
Flora
Flow
Flow deficiency
Flow duration curve
Flow expressed as a ratio of mean flow
Flow gauging
Flow gauging station
Flow gauging weir; measuring weir
Flow line; streamline
Flow measurament

Πρόβλεψη πλημμύρων
(πρόγνωση πλημμύρων)
Υδρογράφημα πλημμύρας
Οδηγίες λειτουργίας
θυροφραγμάτων εκχειλιστή
Άρδευση με κατάκληση
Ίχνος πλημμύρας
Αιχμή πλημμύρας
Κοίτη πλημμύρων
Σύστημα πρόβλεψης ή
πρόγνωσης πλημμύρων
Πιθανότητα πλημμύρας
Αντιπλημμυρική προστασία
Μετρήσεις (καταγραφές)
πλημμύρων
Όγκος προβλεπόμενος για
αποθήκευση πλημμυρικών
παροχών
Ανύψωση στάθμης κατά την
παροχέτευση πλημμύρας
Αντιπλημμυρικός τοίχος
Προαγγελία πλημμύρας
Πλημμυρικό κύμα
Πλημμυρισμένος (μόνιμα)
Πλημμυρισμένος
(πρόσκαιρα)
∆άπεδο
Επίστρωση δαπέδου
Χλωρίδα
Ροή, παροχή
Έλλειμμα ροής
Καμπύλη διάρκειας
παροχών
Παροχή εκφρασμένη σαν
ποσοστό της μέσης
παροχής
Μέτρηση ροής, καταγραφή
παροχής
Υδρομετρικός σταθμός
Εκχειλιστής μέτρησης
παροχής
Γραμμή ροής
Μέτρηση παροχής

Flow rating curve (for flow gauging
station)
Flow; discharge; yield
Fluctuation (of water level)
Fluid mechanics
Flume
Flume
Flume
Flume
Flush
Flush
Flushing channel; flushing canal (see 83)
Fly ash; pulverised fuel ash (P.F.A)
FOB (Free On Board) price
Focal distance
Focus; hypocentre
Fold
Foot of the ?????????
Foot way
Footbridge
Force
Force majeure
Force Majeure Events
Forced vibration
Forebay
Forebay
Forebay;head pond
foreman
Foreman
Foreshock
forfeiture of a bond
Fork
Forklift truck
Form hanger
Form of a tender
Form tie

Καμπύλη στάθμης παροχής σταθμού μέτρησης
παροχής
Ροή, παροχή
∆ιακύμανση στάθμης
ταμιευτήρα
Μηχανική των ρευστών
Υδατογέφυρα
Υδαταγωγός
Αρδευτικό καναλέτο
∆ιαφανής υδαταγωγός
εργαστηρίου
Επίπεδος και κοίλη
Επίπεδος και κοίλη
∆ιώρυγα έκπλυσης
προσχώσεων
Ιπτάμενη τεφρά
Τιμή FOB
Εστιακή απόσταση
Εστία, υπόκεντρο
Πτυχή
Πούς επιχώματος
Πεζοδρόμιο
Πεζογέφυρα
∆ύναμη
Ανωτέρα βία
Γεγονότα Ανωτέρας Βίας
Εξαναγκασμένη ταλάντωση
Στάθμη ανάντη (ενός Έργου)
Είσοδος διώρυγας ή
σήραγγας προσαγωγής
∆εξαμενή φόρτισης
εργοδηγός (ο επικεφαλής
των εργατών σε ένα έργο)
Εργοδηγός
Προσεισμός
κατάπτωση εγγύησης
∆ιακλάδωση
Περονοφόρος φορτωτής
Αναρτήρας ξυλότυπου
Τύπος προσφοράς
Συνδετήρας, ελκυστήρας

formally
Formation
Formation
formwork
Formwork vibrator
Formwork; form (Am)
forsee, anticipate
foundation level
Foundation of dam
Foundation rock
Foundation slab
Foundation treatment
Fracture
fractured
fraud
Frazil slush; slush of frazil
Frazil; frazil ice (Am)
free draining materials
Free eddy
Free fall weir
Free jet chute

Free surface flow
Freeboard
Friction
Friction
friction course
Friction losses
Front embankment
front loading shove
Frost
Frost
Frost action
Frost blanket
Frost blanket
frost heave

ξυλότυπου
τυπικά
Κατάστρωμα οδού
Κατάςτρωμα οδού
καλούπι
∆ονητής ξυλότυπου
Ξυλότυπος
προβλεφθείς
έδαφος έδρασης
Θεμελίωση φράγματος
Βράχος θεμελίωσης
Πλάκα θεμελίωσης
Προετοιμασία θεμελίωσης
Θραύση
κατακερματισμένο
απάτη
Γλοιώδης πάγος, παγόνερο
Παγόνερο
αποστραγιστικά υλικά
Ελεύθερος στροβιλισμός
Εκχειλιστής ελεύθερης
πτώσης
Κεκλιμένη διώρυγα (διώρυγα
πτώσης) με μηκοτομή που
αντιστοιχεί σε τροχιά
ελεύθερης δέσμης
Ροή με ελεύθερη επιφάνεια
Περιθώριο ασφαλείας (από
την ανώτατη στάθμη
λειτουργίας)
Τριβή
Τριβή
αντιολισθηρή στρώση
Απώλειες τριβής
Μετωπικό ανάχωμα
φορτωτής
Παγετός
Παγετός
∆ράση παγετού
Αντιπαγετική στρώση
Αντιπαγετική στρώση
διόγκωση εδάφους λόγω

Frost heave
Frozen soil
Fuel cost
full face excavation
Full face machine
fundamental
funds, money, finance
Fuse
Fuse plug spillway
Gabbro
Gabion dam
Gallery
Game birds
Gantry crane
Gap grading
Garage
Gate
Gate chamber; valve chamber
Gate champer; valve chamber
Gate control house
Gate shaft
Gauge, Track (of vehicle)
Gauge, Track (of vehicle)
Gauged flow
Gel
General arrangement of works
General Secretariat of Public Works
Generated data; synthetic data

παγετού
∆ιόγκωση, ανύψωση από
παγετό
Παγωμένο έδαφος
Κόστος καυσίμου
ολομέτωπη διάνοιξη
Μηχάνημα διάνοιξης
σηράγγων με ολομέτωπη
προσβολή
ουσιαστικός
κονδύλιο
Θρυαλλίδα
Εκχειλιστής με διαβρώσιμο
ανάχωμα
Γάβρος
Φράγμα από
συρματοκιβώτια
Στοά (στο σώμα μιας
κατασκευής)
Κυνηγετικά πουλιά
Πλαισιωτή γερανογέφυρα
Ασυνεχής διαβάθμιση
Σταθμός αυτοκινήτων
Θυρόφραγμα
Θάλαμος θυροφραγμάτων,
θάλαμος βαλβίδων
Χώρος χειρισμού
θυροφραγμάτων, χώρος
χειρισμού βαλβίδων
Θάλαμος χειρισμού
θυροφραγμάτων
Φρέαρ (πηγάδι)
Θυροφραγμάτων
Τροχιά
Τροχιά
Μετρούμενη,
καταγραφόμενη παροχή
Gel
Γενική διάταξη των έργων
Γενική Γραμματεία
∆ημοσίων Έργων (ΓΓ∆Ε)
Συνθετικές υδρολογικές
σειρές

Geodesy
Geodetic survey station
Geography
Geological profile; geological crosssection
Geophysical methods
geotechnical
geotechnical investigations
Gin; crab; derrick
give in
Glacial threshold
Glacial till
Glaciation
Glacier
Glass fibre reinforced concrete
Global calculations
Global coordinates
Gneiss
Gold joint
Good Industry Practice
Gorge; revine
Grace period; exemption period
Grader
grading analysis
grading results
Gradual transition
Gradually varied flow
Granding curve; particle size distribution
curve
Granging; particle size distribution
Granite
grant
Granular material

Γεωδαισία
Στάση γεωδαιτικών
παρατηρήσεων
Γεωγραφία
Γεωλογική τομή
Γεωφυσικές μέθοδοι
γεωτεχνία
γεωτεχνικές εργασίες/
έρευνες
Τρίποδο ανύψωσης
ενδίδω, υποχωρώ
Παγετωνικό κατώφλι
Μοραίνη
∆ιάβρωση & ιζηματογένεση
από δράση παγετώνων
Παγετώνας
Σκυρόδεμα οπλισμένο με
υάλινες ίνες
Σφαιρικοί υπολογισμοί (με
επιφάνεια αναφοράς τη
σφαίρα)
Γενικές συντεταγμένες
Γνεύσιος
Ψυχρός αρμός (αρμός
διακοπής εργασίας μη
προβλεπόμενος)
Κανόνες της Τέχνης και της
Επιστήμης
Φαράγγι, χαράδρα
Περίοδος χάριτος
Ισοπεδωτής, ισοπεδωτήρας
κοκκομετρική ανάλυση
αποτελέσματα διαβάθμισης
Βαθμιαία συναρμογή
Βαθμιαία μεταβαλλόμενη
ροή
Κοκκομετρική καμπύλη
Κοκκομετρική διαβάθμιση
Γρανίτης
χορηγώ
Κοκκώδες υλικό

Graphical derivation (of results from
data)
Graphical presentation of results
Grassed
Grassed
Grate (see 82024)
Gravel
Gravel pit
Gravel trap
Gravity abutment (not in common use)
Gravity dam
grease
Green belt
Green concrete
greenhouse
greenhouse effect
Greywacke
grid
Grid roller
Grievances
Grinder
Grip
Grip
Grippers
Groove; slot
Grooving tool
Gross head
Gross output (GWh)
Ground anchor; rock anchor
Ground line, natural ground
Ground line, natural ground
Ground moraine
Groundwater drawdown

Γραφική μέθοδος εξαγωγής
αποτελεσμάτων
Γραφική παράσταση
αποτελεσμάτων
Νήσιδα μετά χλόης
Νήσις μετά χλόης
Εσχάρα (βλ.82024)
Χαλίκια
∆ανειοθάλαμος αμμοχαλίκου
Εκχαλικωτής,
χαλικοσυλλέκτης
Αντέρεισμα βαρύτητας
Φράγμα βαρύτητας
γράσσο
Ζώνη πρασίνου
Νωπό σκυρόδεμα
θερμοκήπιο
φαινόμενο θερμοκηπίου
Γραουβάκης
κάνναβο
Κυλινδροσυμπιεστής
(οδοστρωτήρας) με εσχάρα
Παράπονα, διεκδικήσεις
Τριβείο
Εγκαρσία αποστράγγισις
Αποχετευτικό ρείθρο
Σφιγκτήρες, σιαγώνες
(παγιώσεως)
Εγκοπή
Φρέζα, εργαλείο κατασκευής
εγκοπών
Ολικό φορτίο ή ακαθάριστο
ύψος πτώσης
Ακαθάριστη παραγωγή
(Gwh)
Αγκύρωση βράχου,
αγκύρωση εδάφους (με
τένοντες ή ράβδους)
Γραμμή φυσικού εδάφους
Γραμμή φυσικού εδάφους
Μοραίνη ή λιθώνας πυθμένα
(βάθους)
Πτώση, ταπείνωση φρεάτιας

Groundwater flow
Groundwater lowering
Groundwater recharge
Groundwater; aquifer (saturated zone
below groundwater level)
Grout blanket
Grout cap
Grout cell; grout compartment
Grout cut off; grout curtain
Grout groove
Grout hole
Grout mixer
grout pull out tests
Grout pump
Grout; grout mix (Am)
grouted rock bolts
Grouting
Grouting equipment
Grouting gallery
grouting of rock anchorages
Growing season
Groyne (see 102045)
Guarantee
Guarantee Period of the Local Works or
GPLW
Guard gate; guard valve
Guard rail
guard rails

στάθμης (ύψος)
Παροχή υπόγειας ροής
Υποβιβασμός φρεάτιας
στάθμης (ενέργεια)
Εμπλουτισμός υδροφορέα
Υπόγεια νερά, υδροφορέας
(κορεσμένη ζώνη από τον
υπόγειο ορίζοντα)
Τάπητας ενέσεων
(τσιμεντενέσεων)
∆ιάκενο ενέσεων
∆ιάφραγμα τσιμεντόσεων,
κουρτίνα τσιμεντόσεων
Αυλάκωση ενέσεων
Οπή ένεσης (τσιμεντένεσης)
Αναμικτήρας ενέματος
δοκιμές εξόλκευσης
αγκυρίων
Αντλία ενέσεων
(τσιμεντενέσεων)
Ένεμα
ενεματωμένοι ήλοι
Ενέσεις, βελτίωση
υπεδάφους με ενέσεις
Εξοπλισμός ενέσεων
(τσιμεντενέσεων)
Στοά ενέσεων
(τσιμεντενέσεων)
εφαρμογή τσιμεντενέματος
σε αγκύρια
Περίοδος βλάστησης
Πρόβολος αλλαγής κοίτης
ποταμού
Εγγύηση
Περίοδος Εγγύησης
Τοπικών Έργων ή ΠΕΤΕ
Θυρόφραγμα προστασίας,
βαλβίδα προστασίας
Προστατευτικό κιγκλίδωμα,
μεταλλικό στηθαίο
ασφαλείας
μεταλλικά στηθαία

Guardrail, Flexbeam guardrail
Guardrail, Flexbeam guardrail
Guide post, Delineator
Guide post, Delineator
Gunite
Gutter
Gutter channel
Gutter channel
Gutter paved
Gutter paved
Gutter, chanel
Gutter, chanel
Gypsum
Hammer drill
Hammer mill
Hammer; ram; monkey
Hammer-grab
Hand placed rockfill; hand placed
riprap(Am)
Handling equipment
hangar
Hard steel
Hardening
Hardness test
Haunch
Haunches
Head gate
Head loss
Head losses
Head mast; headtower (Am)
headquarters
Headrace
Headrace canal
Headrace tunnel
Headwater level

ασφαλείας
Μετταλικόν στηθαίο
ασφαλείας
Μετταλικόν στηθαίον
ασφαλείας
Στυλίσκος καθοδηγήςεως
Στυλίσκος καθοδηγήςεως
Εκτοξευόμενη τσιμεντοκονία
Ρείθρο
Ρείθρο
Ρείθρο
Επενδεδυμένο ρείθρο
Επενδεδυμένο ρείθρο
Αποχετευτικό ρείθρο
Αποχετευτικό ρείθρο
Γύψος
Κρουστική σφύρα
Τριβείο με σφύρες
Σφύρα, κριός
Κρουστική αρπαγή
Χειρόθετη λιθένδυση
Εξοπλισμός διακίνησης
υπόστεγο
Σκληρός χάλυβας
Σκλήρυνση
∆οκιμή σκληρότητας
Ενίσχυση στη στήριξη δοκού
ή τόξου
έρεισμα πλευρικό
Θυρόφραγμα κεφαλής
Απώλεια φορτίου
Απώλειες φορτίου
Σταθερός πυλώνας
έδρα
∆ιώρυγα προσαγωγής ή
σήραγγα προσαγωγής
ελεύθερης ροής
∆ιώρυγα προσαγωγής
Σήραγγα προσαγωγής
ελεύθερης ροής
Στάθμη λίμνης ή στάθμη

Headwaters
Headwaters reservoir
Headworks
Health and Safety Regulations
Heat of hydration
Heavy equipment manifacturer
heavy soil compactors
Heel of dam (concrete dams); upstream
toe of dam (others)
Height above ground level
Height above lowest foundation of dam
Heightening of a dam; raising
High alumina cement
High bond reinforcing bars; deformed
bars
High early strenght cement
High explosive

High flood marker
High head scheme
High heat cement
High level intake
High lime fly ash
High speed mixer
High tensile steel
Hilltop reservoir
hinder
Hinged gate

ανάντη
Πηγές ποταμού
Ο πλέον ανάντη
ταμιευτήρας
Έργα κεφαλής ή έργα
υδροληψίας
Κανονισμοί Υγιεινής και
Ασφάλειας
Θερμότητα ενυδάτωσης
Κατασκευαστής του βαρέως
εξοπλισμού
βαρείς δονητικοί
οδοστρωτήρες
Ανάντη πόδι του φράγματος
Μέγιστο ύψος φράγματος
(από το φυτικό έδαφος)
Μέγιστο ύψος φράγματος
(απ’ τη θεμελίωση)
Υπερύψωση φράγματος
Τσιμέντο υψηλής
περιεκτικότητας σε αργιλικά
Ράβδοι οπλισμού με
νευρώσεις
Τσιμέντο υψηλής πρώιμης
αντοχής
Ακαριαία (∆ιαρηκτική )
εκρηκτική ύλη, εκρηκτική ύλη
μεγάλης ταχύτητας
εκτόνωσης
Ίχνος μεγάλης πλημμύρας
Έργο μεγάλου ύψους
πτώσης
Τσιμέντο υψηλής
θερμότητας ενυδάτωσης
Υψηλή υδροληψία
Ιπτάμενη τέφρα με υψηλή
περιεκτικότητα ασβεστίου
Ταχυαναμικτήρας
Χάλυβας υψηλής αντοχής
Ταμιευτήρας στην κορυφή
υψώματος
επιβραδύνω
Αρθρωτό θυρόφραγμα

Hired plant; hired equipment
Hoar frost
Hoisting equipment
Hollow block flooring
Hollow gravity dam; cellural gravity dam
Hollow jet valve; hollow core valve(Am)
Hollow stem auger
homogeneizar
Homogeneous earthfill dam
Honeycombing
Hoop strees
Horizontal axis mixer
Horizontal control network
Hornfels
hornstones
Hot pouring
Hot rolled deformed bars (ribbed)
Hot rolled deformed bars (twisted and
ribbed)
hotbins
Hours of sunshine
Howell-Bunger valve
howsoever
Humidity
Hunting
Hydraulic binder
Hydraulic fill dam
Hydraulic gradient
Hydraulic jump basin

Νοικιασμένα μηχανήματα,
νοικιασμένος εξοπλισμός
Πάχνη, παγετός
Ανυψωτικός εξοπλισμός
∆άπεδο από δομικά στοιχεία
Φράγμα βαρύτητας με
διάκενα
Βαλβίδα κυλινδρικής κοίλης
φλέβας
Ελικοφόρος εδαφολήπτης με
κάδο
ομογενοποιώ
Ομογενές χωμάτινο φράγμα
Εμφάνιση χαλικοφωλέων
στην επιφάνεια
Περιφερειακή τάση
Αναμικτήρας οριζόντιου
άξονα
Οριζοντιογραφικό δίκτυο
ελέγχου
Κεροστίλβη
κερατόλιθοι
∆ιάστρωση εν θερμώ
Ράβδοι με εγκάρσιες ορθές
νευρώσεις
Ράβδοι με λοξές νευρώσεις
θερμαινόμενες δεξαμενές
Ώρες ηλιοφάνειας
Βαλβίδα Howell-Bunger
(βαλβίδα κωνικής κοίλης
φλέβας)
οπωσδήποτε, με όποιο
τρόπο
Υγρασία (αέρα)
Κυνήγι (έφιππο)
Υδραυλική κονία
Χωμάτινο φράγμα
υδραυλικής διάστρωσης
Υδραυλική πίεση
Λεκάνη αποτόνωσης μέσω
υδραυλικού άλματος

Hydraulic jump basin with impact blocks
Hydraulic jump; standing wave
Hydraulic model
Hydraulic radius; hydraulic mean depth
Hydrodynamic pressure
Hydroelectric dam; power dam (Am)
Hydrograph
Hydrological cycle
Hydrological data
Hydrological records
Hydrometric station
Hydrostatic pressure
Hygrometer
Hypolimnion
Ice boom
Ice breaker
Ice chute
Ice control structure (Can)
Ice cover; consolidated ice cover
Ice escape channel
Ice formation around cables
Ice jam
Ice lens
Ice load
Ice run
Ice sheet
Igneous rock; magmatic rock
imbedding
Immersed
Immersion test
Immersion vibrator; poker vibrator

Λεκάνη αποτόνωσης μέσω
υδραυλικού άλματος με
προεξοχές πρόσκρουσης
Υδραυλικό άλμα
Υδραυλικό ομοίωμα
(μοντέλο)
Υδραυλική ακτίνα
Υδροδυναμική πίεση
Υδροηλεκτρικό φράγμα
Υδρογράφημα
Υδρολογικός κύκλος
Υδρολογικά στοιχεία
Υδρολογικές μετρήσεις
(καταγραφές), υδρολογικά
αρχεία
Υδρομετρικός σταθμός
Υδροστατική πίεση
Υγρόμετρο
Υπολίμνιο
Πλωτό ζεύγμα συγκράτησης
επιπλέοντος πάγου
Παγοθραυστικό
Άνοιγμα διέλευσης πάγου
Κατασκευή ελέγχου
επιπλέοντος πάγου
Στρώμα πάγου
∆ιώρυγα για την εκκένωση
πάγου
∆ημιουργία πάγου γύρω
από καλώδια
Φράγμα παγόνερων
Φακός πάγου
Φορτίο πάγου
Ρεύμα από πάγους
Στρώμα πάγου
Εκρηξιγενές (πλουτωνικό)
πέτρωμα
ενσωμάτωση
Βυθισμένος, εμβαπτισμένος
∆οκιμή εμβάπτισης
∆ονητής μάζας

Impact basin
Implementation (of a project, a stage)
Impounding reservoir

Imprevious soil
in fact
in its entirety
In operation; in service
In situ concrete
In situ volume
Inactive storage
Inauguration
Incident detection
inclination
Inclination of an earthslope or
embankment
incline/ slope
Inclined
Inclined arch
Inclined axis mixer
Inclined barrel arch; arch barrel (Am)
Inclinometer. Slope indicator
inconsistent
Increase in groundwater level
Incremental costs
Incremental method
incur
Indemnity

Λεκάνη αποτόνωσης με
πρόσκρουση (ίδιο με 81045)
Ολοκλήρωση,
αποπεράτωση (Έργου,
βαθμίδας ανάπτυξης)
Ταμιευτήρας
δημιουργούμενος από
κατασκευή φράγματος σε
κοιλάδα
Αδιαπέρατο εδάφους
ουσιαστικά
στο συνολό του
Σε λειτουργία
Επιτόπιο σκυρόδεμα
Όγκος υλικού επιτόπου,
Φυσικός όγκος υλικού
Νεκρός όγκος ταμιευτήρα
(από τον εκκενωτή πυθμένα)
Εγκαίνια
Ανίχνευση ανωμάλων
περιστατικών
επίκληση
Κλίσις πρανούς
πρανές
Κεκλιμένος
Κεκλιμένο τόξο
Αναμικτήρας κεκλιμένου
άξονα
Kεκλιμένος θόλος σταθερής
ακτίνας
Κλισιόμετρο
ασυνεπής
Ανύψωση φρεάτιας στάθμης
Μεταβλητές δαπάνες,
μεταβλητό κόστος
Μέθοδος των διαδοχικών
προσεγγίσεων
επιβαρύνομαι με,
υποβάλλομαι σε (δαπάνες
κτλ.)
Απαλλαγή (νομική) από
ευθύνη

Independent arch
Independent Engineer
Independent Engineer Agreement
independent materials report
Indirect effects
Induced effects
Industrial waste
Industrial waste dam
Infiltration
Inflatable dam
Inflatable packer
Inflow
Influenced flow
inherent
Initial measurement
Initial set
Initial strenght
Initial stress method
injection
Inlet
Input (GWh)
Insect
in-situ density tests
insofar as
Inspection
Inspection borehole
Inspection gallery
Inspection schedule
installation

Installed capacity (power station)

Ανεξάρτητο τόξο
Ανεξάρτητος Μηχανικός
Σύμβαση Ανεξάρτητου
Μηχανικού
έκθεση ποιοτικού ελέγχου
ανεξάρτητων υλικών
Έμμεσα αποτελέσματα
Προκαλούμενα
αποτελέσματα
Βιομηχανικά απόβλητα
Φράγμα βιομηχανικών
αποβλήτων
∆ιείσδυση, κατείσδυση
Φράγμα από φουσκωτό
διάφραγμα
∆ιογκούμενο παρέμβυσμα
Εισροή
Επηρεασμένη παροχή
ενυπάρχων, έμφυτος
Αρχική μέτρηση
Αρχή πήξης
Αρχική αντοχή
Μέθοδος αρχικών τάσεων
ένεμα
Είσοδος ή στόμιο εισόδου
Απορρόφηση ενέργειας
(Gwh)
Έντομο
επί τόπου δοκιμές
πυκνότητας
δεδομένου ότι.. στο μέτρο
που...
Επιθεώρηση
Γεώτρηση ελέγχου
Στοά επιθεώρησης
Πρόγραμμα επιθεωρήσεων
εγκατάσταση μεγάλων
μηχανημάτων (είναι
γενικότερα η θέση σε
λειτουργία ενός
μηχανήματος ή οργάνου)
Εγκατεστημένη ισχύς
(σταθμού παραγωγής)

Instantaneous flow
Instrantaneous cap
Instruction to commence work; notice to
proceed (Am)
Instructions to tenderers

Στιγμιαία παροχή
Στιγμιαίο καψύλλιο
Εντολή εκτέλεσης εργασιών

Οδηγίες στους
διαγωνιζόμενους
Instrument
Όργανο
Instrument panel
Πίνακας οργάνων
Instrumentation (of something)
Σύστημα οργάνων (σε μία
κατασκευή)
Insulation
Μόνωση (θερμική)
Insurance
Ασφάλιση
insurer
ασφαλιστής
Intact sample
Ακέραιο δείγμα
Intake
Υδροληψία
Intake gate; intake valve
Θυρόφραγμα ή βαλβίδα
υδροληψίας
Intake with automatic flushing
Υδροληψία με μηχανισμό
αυτόματης έκπλυσης
προσχώσεων
Intake works
Έργα υδροληψίας
Intellectual and Industrial Property Rights ∆ικαιώματα Πνευματικής και
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Intensity grade
Βαθμίδα έντασης
Intensity scale
Κλίμακα έντασης
Interbasin diversion
Εκτροπή νερού σε άλλη
λεκάνη Για εξάτμιση βλ. 2-1
Για στερεομεταφορά βλ. 2-2
Για λεμβοδρομίες
ψυχαγωγίας βλ. 12-1
Intercepted flow (m3/s)
Παροχή εκροής στροβίλου
(m3/s)
Intercepting ditch
Τάφρος συλλεκτήριος (άνω)
Intercepting ditch
Τάφρος συυλλεκτήριος
(άνω)
Interception curve
Καμπύλη χρησιμοποίησης
(εκμετάλλευσης) εισροών
(σαν συνάρτηση της
παροχής εκροής των
στροβίλων)
Interception factor
Συντελεστής
χρησιμοποίησης εισροής
Interceptor drain; chimney drain (Am)
Κατακόρυφο ή κεκλιμένο
στραγγιστήριο

interchange
interchange, junction
Interest during construction
Interest on overdue payments
Interest rate
interfacing
Interference
Interlocking
intermediary
Intermittent stream; ephemeral stream
Internal erosion
interpretation
Interpretation of results
Intersection
Intrados
intrusion
Intrusive rock
Inventory of water resources
invert
Inverted
investigative cuts
Invitation to tender
invoice
irrigation
irrigation duct
Irrigation network
Irrigation water outlet works
Isohyet
Isohyetal map
Isoparametric element
issue
ITS - Indirect Tensile Strength
ITT
Jack

ανισόπεδος κόμβος
διασταύρωση, ανισόπεδος
κόμβος
Τόκοι κατά την διάρκεια της
κατασκευής
Τόκοι για καθυστέρηση
πληρωμών, τόκος
υπερημερίας
Επιτόκιο
συναρμογή
Παρεμβολή, παράσιτα
Αλληλοεμπλοκή
μεσολαβητής, μεσάζων
Ρεύμα με χειμαρική δίαιτα
εφήμερο ρεύμα
Εσωτερική διάβρωση
ερμηνεία
Ερμηνεία αποτελεσμάτων
Εμπροσθοτομία
Εσωράχιο
εισπίεση
Πέτρωμα διεισδύσεως
Απογραφή υδάτινων πόρων
ανάστροφο τόξο
Ανεστραμμένος
διευρευνητικές τομές
∆ιακήρυξη (∆ιακήρυξη για
υποβολή προσφορών)
τιμολόγιο
άρδευση
αρδευτικός αγωγός
Αρδευτικό δίκτυο
Έργα απόληψης νερού για
άρδευση, έργα υδροληψίας
για άρδευση
Ισοϋετία
Χάρτης ισοϋετίων
Ισοπαραμετρικό στοιχείο
τεύχος
Έμμεση ∆ιατμητική Αντοχή
∆ιακήρυξη
Γρύλλος

Jaking test
Jaw crusher
Jet deflector
Jet diffusion
Jet flow gate

jet grouting
Jib; boom
job mix formula
joint
Joint
Joint
Joint face
Joint gauger; joint meter (Am)
Joint grouting; joint closure (Am)
joint venture
Joint Venture
Joint venture
Jumbo
Jumbo boom
junction
Junction box
Junction; confluence
Junction; confluent
Junctions
Karstic channel; solution channel
Karstic formation
Kinetic energy
Lacustrine clay
Laitance
Lake
Lake
Lake for recreational purposes
Laminar flow

∆ομική γρύλλου
Σιαγονοφόρος θραυστήρας
Εκτροπέας δέσμης
∆ιάχυση δέσμης
Κυλιόμενο θυρόφραγμα με
ανάντη ακροφύσιο ή
θυρόφραγμα πλήρους
δέσμης
ένεμα
Βραχίονας, μπούμα
(γερανού)
μελέτη σύνθεσης
από κοινού, συλλογικός
∆ιάκλαση
Αρμός
Επιφάνεια αρμού
Μετρητής ανοίγματος
διακλάσεων. Μέτρηση
παραμόρφωσης
Ενέσεις κλεισίματος αρμών
κοινοπραξία
κοινοπραξία
Κοινοπραξία
∆ιατρητικό φορείο, Jumbo
Μπούμα διατρητικού
φορτίου
κόμβος
Κιβώτιο διακλάδωσης
Συμβολή
Στόχος
Ενώσεις, σύνδεσμοι
Καρστικός δίαυλος
Καρστικός σχηματισμός
Κινητική ενέργεια
Λιμναία άργιλος
Έκχυση (τσιμεντοπολτού)
Λίμνη
Λίμνη (φυσική)
Λίμνη για ψυχαγωγικούς
(τουριστικούς) σκοπούς
Στρωμένη (στρωματώδης)
ροή

Land and compensation cost
Land drainage network
Land reclamation
land, ground, terrain
Landscaping
Landscaping (action)
Landslide
Lap joint
Lap lenght
Large dam
Largest recorded flood
Laser theodolite
latent defect
Lateral clearance, Side clearance
lateral formations
Lateral moraine
Laterite
Lava
Layer
laying of foundations
layout, floor plan, ground plan
layout, planning
LCS (Lane CXXX Sign)
Leakage
Lean clay
Lean concrete
Lenders
Lenght of buttress
Length of reservoir
lessor
Letter od intent
levelled ground
levelling

Κόστος απαλλοτριώσεων
και αποζημιώσεων
Υδρογραφικό δίκτυο
Έγγειες βελτιώσεις
έδαφος, πεδίο
Μορφή τοπίου
∆ιαμόρφωση τοπίου
Κατολίσθηση
Ένωση με υπερκάλυψη
Μήκος υπερκάκυψης
(ματίσματος)
Μεγάλο φράγμα
Μέγιστη καταγραμμένη
πλημμύρα
Θεοδόλιχος με ακτίνες laser
αφανές ελάττωμα
ελέυθερο πλευρικόν
δίακενον
πλευρικές διαμορφώσεις
Πλευρική μοραίνη,
πλευρικός λιθώνας
Λατερίτης
Λάβα
Στρώση
θεμελίωση
κάτοψη, η
χωροθέτηση
ΠΚΛΠ (Πινακίδα καθορισμού
λωρίδας κυκλοφορίας)
∆ιαρροή
Ισχνή άργιλος
Ισχνό σκυρόδεμα
∆ανειστές
Μήκος αντηρίδας
Μήκος ταμιευτήρα (στην
ανώτατη στάθμη
λειτουργίας)
ιδιοκτήτης, σπιτονοικοκύρης
Επιστολή πρόθεσης
ισοπέδωση, αποψίλωση
ισοπεδωτική στρώση/
εξωμάλυνση

Levelling
Levelling instrument
Levelling staff
liaise
Lift
Lifting beam
Lifting gate
Lifting rope
Light truck
Lime
limestone
limestone
limited partnership
Limiting discharge (minimum discharge
at which bed movement begins)
Limiting equilibrium
Line of seepage
Linear elasticity
linear meter
Lining (of canal, tunel, shaft etc)
Lip curb
Liquid limit (wL)
Liquidity index (IL)
List of sites
Live load
Live storage
load
Load
Load car
Load factor
Load head scheme
load plate tests
Loader
Loading island
Loading island
loadplate compaction control

Χωροστάθμηση
Χωροβάτης
Στάδια χωροστάθμησης
ενεργώ ως μεσολαβητής ή
σύνδεσμος
∆ιαφορά σταθμών νερού
∆οκός ανύψωσης
Ανυψούμενο θυρόφραγμα
Ανυψωτό συρματόσχοινο
Ελαφρό φορτηγό
Άσβεστος
ασβεστόλιθος
Ασβεστόλιθος
εταιρία περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Κρίσιμη παροχή
(μετακίνησης υλικών κοίτης)
Οριακή ισορροπία
Γραμμή διήθησης
Γραμμική ελαστικότητα
γραμμικό μέτρο
Επένδυση (διώρυγας,
σήραγγας, φρέατος κλπ)
κράσπεδο ισχυρώς
πεπλατυσμένο
Όριο υδαρότητας(wL)
∆είκτης υδαρότητας (IL )
Καταγραφή θέσεων
Ωφέλιμο (κινητό) φορτίο
Παροχετεύσιμος όγκος
ταμιευτήρα
φορτίο
Φορτίο
Βαγονέττο φόρτωσης
Συντελεστής φορτίου
Έργο μικρού ύψους πτώσης
δοκιμές πλάκας
Φορτωτής
Νησίδα επιβιβάσεως
νησίδα επιβιβάσεως
επιβεβαίωση συμπύκνωσης
με δοκιμή πλάκας

Loam
Loan
Local coordinates
Local staff
Local Works or LW
Local Works Work Completion Certificate
or WCCΒΠΕLW
Locally controlled power station
Location map of monitoring points
Location of dam
Lock chamber
Lock cut
Lock gate
Lock keeper
Lock lay-by
Lock sill
Lock wall
Lockage water
Locomotive
Log boom (Am)
Log pond (Can)
Logarithmic spiral arch dam
Logway; log chute
longitudinal
longitudinal drainage
longitudinal inclination
longitudinal profile

Πηλός
∆άνειο, δανεισμός
Τοπικές συντεταγμένες
Επιτόπιο προσωπικό
Τοπικά Έργα ή ΤΕ
Βεβαίωση Περάτωσης
Εργασιών Τοπικού Έργου ή
ΒΠΕΤΕ
Σταθμός παραγωγής με
επιτόπιο χειρισμό
Χάρτης με τις θέσεις
σημείων ελέγχου
Θέση φράγματος
Θάλαμος δεξαμενής
ναυσιπλοίας
∆ιώρυγα δεξαμενής
ναυσιπλοίας
Θυρόφραγμα δεξαμενής
ναυσιπλοίας
Φύλακας δεξαμενής
ναυσιπλοίας
Χώρος στάθμευσης
υδατοφράκτη (δεξαμενής
ναυσιπλοίας)
Κατώφλι δεξαμενής
ναυσιπλοίας
Πλευρικός τοίχος δεξαμενής
ναυσιπλοίας
Νερό λειτουργίας δεξαμενής
ναυσιπλοίας
Άμαξα έλξης
Πλωτό ζεύγμα συγκράτησης
κορμών
∆εξαμενή αποθήκευσης
επιπλέουσας ξυλείας
Τοξωτό φράγμα με τόξα
λογαριθμικής σπείρας
∆ιώρυγα διάπλευσης
ξυλείας
διαμήκης
κατά μήκος/διαμήκης
αποστράγγιση
κατά μήκος επίκληση
μηκοτομή/διαμήκης

Longitudinal profile
Longitudinal reinforcement
Loop
Loose soil
Lorry-mounted tower crane
Low alkali cement
Low explosive
Low heat cement
Low level intake
Low pressure tunnel
Low water; low flow
Lower reach
Lowest point of foundation
Lowest tender; lowest bid (Am)
Low-Voltage Field
Lumber
Lump sum contract
Machine hall
Machinery
Machinery components
Magnitude
Magnitude
Main branch
Main control gate (for a barrage)
Main reinforcement
Main spillway
Main works
Maintenance
Make-up concrete; fill concrete (Am)

Μηκοτομή
∆ιαμήκης οπλισμός
Βρόγχος
Χαλαρό έδαφος
∆ομικός γερανός επί
φορτηγού αυτοκινήτου
Τσιμέντο ανθεκτικό σε
προσβολή αλκαλικών
αλάτων
Βραδυδραστική εκρηκτική
ύλη
Τσιμέντο χαμηλής
θερμότητας ενυδάτωσης
Χαμηλή υδροληψία
Σήραγγα προσαγωγής
χαμηλής πίεσης, σήραγγα
φυγής (υπό πίεση)
Περίοδος χαμηλής στάθμης
Κάτω ρους
Βαθύτερο σημείο
θεμελίωσης
Χαμηλότερη προσφορά
ΓΠΧΤ (Γενικό Πεδίο
Χαμηλής Τάσης)
Πριστή ξυλεία
Σύμβαση με κατ΄ αποκοπή
τίμημα
Χώρος (αίθουσα)
γεννητριών (μονάδων)
Μηχανήματα
Τμήματα μιας μηχανής
Μέγεθος
Μέγεθος
Κύριος κλάδος
Κύριο θυρόφραγμα έλεγχου
(για ένα κινητό φράγμα)
Οπλισμός αντοχής
Κύριος εκτελεστής
Κύριες εργασίες, εργασίες
για μόνιμα έργα
Συντήρηση
Σκυρόδεμα πλήρωσης

Management, Exploitation and
Maintenance Centres" or "MEMC

Κέντρα ∆ιοίκησης,
Εκμετάλλευσης και
Συντήρησης ή ΚΕΣ
Manhole
Ανθρωποθυρίδα
Manifacturer
Κατασκευαστής (του
εξοπλισμού)
Manifold
Πολλαπλή διακλάδωση
Manometer
Μανόμετρο
Manometer
Μανόμετρο, πιεσόμετρο
Manpower; labour force
Εργατικό δυναμικό
Map (scale less than 1/5000)
Τοπογραφικός χάρτης (για
κλίμακα μικρότερη του
1/500)
Map projection system
Σύστημα χαρτογραφικής
προβολής
mapping
αποτύπωση
Marble
Μάρμαρο
Marginal strip
Λωρίδα- γραμμή
καθοδηγήσεως
Marine aggregate
Θαλάσσιο συσσωμάτωμα
Marine clay
Θαλάσσια άργιλος
Marker (any object used to indicate a
Τοπογραφική σήμανση
position e.g. boundary marker, fod
(κάθε αντικείμενο που
marker) (see 12065)
χρησιμοποιείται για να
καταδείξει μια θέση λ.χ.
δείκτης ορίων, δείκτης
πλημμύρας)
Marker post
Οριοδείκτης
Marker post
Οριοδείκτης
marking for lines
πικετάρισμα
Marl
μάργα
Marl
Μάργα
Masorny dam
Λιθόκτιστο φράγμα
Mass concrete
Μαζικό σκυρόδεμα
Mass flow curve; cumulative flow curve;
Αθροιστική καμπύλη
mass curve; summation curve; integrated παροχών
flow curve
Mass matrix
Mass output; cumulative output (GWh)
Massive rock
Mattress (see 46020)

Μητρώο μαζών
Αθροιστική παραγωγή
ενέργειας (Gwh)
Συμπαγής βράχος
Προστασία με
συρματοκιβώτια

Mattress of protection
Maximum aggregate size
Maximum cross-section of dam
Maximum gross head
Maximum input capacity (MW)
Maximum net head
Maximum output (one hour)
Maximum output capacity (MW)
Maximum utilizable flow
Maximum water level; top of joint use
(Am)
Mean depth
Mean flow
Mean gross head
Mean net head
Mean velocity
Meander
Measure and value contract
measurement
Measuring equipment
Measuring flume
mechanical loader
median
Median with blister
Median with blister
Median, center reserue
Median, center reserue
Median, central reserve
Median, central reserve
Medium head scheme

Στρώση προστασίας
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς
Μέγιστη διατομή φράγματος
Μέγιστο ολικό φορτίο,
μέγιστο ακαθάριστο ύψος
πτώσης
Μέγιστη απορροφούμενη
ισχύς (MW)
Μέγιστο καθαρό φορτίο
(ύψος πτώσης)
Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς
(σε μια ώρα)
Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς
(MW)
Μέγιστη χρησιμοποιήσιμη
παροχή
Μέγιστη στάθμη πλημμύρας
Μέσο βάθος
Μέση παροχή, μέση
υπερετήσια παροχή
Μέσο ολικό φορτίο, μέσο
ακαθάριστο ύψος πτώσης
Μέσο καθαρό φορτίο (ύψος
πτώσης)
Μέση ταχύτητα
Μαίανδος
Σύμβαση με βάση τιμές
μονάδας
μέτρο
Εξοπλισμός μετρήσεων
Υδαταγωγός μέτρησης
εξσκαφέας
νησίδα
Με κυρτή επιφάνεια
Με κυρτήν επιφάνειαν
Μεσαία Νησίδα, κεντρική
νησίδα
Μεσαία Νησίς, κεντρική
νησίς
Μεσαία (κεντρική) λωρίδα
Μεσαία (κεντρική) λωρίδα
Έργο μέσο ύψους πτώσης

Medium-Voltage Field
Mercury pollution
mesh
Mesh
Mesh
Metamorphic rock
Metamorphic rock
mezzanine
Mica schist
Micro-milling
Micro-organisms
micro-texture
Middle reach
Mild steel
Milestone
milled distress area
milling
Mine chamber; coyote hole
Mine tailings dam; tailings dam
Minimum flow
Minimum gross head
Minimum net head
Minimum operating level; top of inactive
storage (Am)
Minimum submergence for the runner
Minister
Ministry
Ministry for the Environment, Physical
Planning & Public Works
Ministry of Environment, Physical
Planning and Public Works

ΓΠΜΤ (Γενικό Πεδίο Μέσης
Τάσης)
Μόλυνση υδραργύρου
πλέγμα
Βροχίδα
Πλέγμα
Μεταμορφωσιγενές
πέτρωμα
Εκρηξιγενές (πλουτωνικό)
πέτρωμα
μεσοπάτωμα
Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος
Φρεζάρισμα
Μικροοργανισμοί
επιφανειακή υφή
Μέσος ρους
Μαλακός χάλυβας
Ορόσημα
φρεζαρισμένη περιοχή
ζημιών
φρεζάρισμα
Στοά για ανατίναξη μεγάλης
κλίμακας, λαγούμι
Φράγμα αποβλήτων
ορυχείων, φράγμα
αποβλήτων
Ελάχιστη παροχή
Ελάχιστο ολικό φορτίο ,
ελάχιστο ακαθάριστο ύψος
πτώσης
Ελάχιστο καθαρό φορτίο
(ύψος πτώσης)
Κατώτατη στάθμη
λειτουργίας
Ελάχιστη βύθιση για τον
δρομέα
Υπουργός
Υπουργείο
Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας & ∆ημοσίων
¨Εργων (ΥΠΕΧΩ∆Ε)
ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ministry of Finance
minutes
mitigate
Mitre gates
Mixing time
Mixing water
Mobile bed
Mobile crew
mobile equipment train
Modal superposition
Modall response; dynamic responce
(Am)
Mode shape; mode
Model
Modulus of elasticity; elastic modulus;
Young’s modulus
Modulus of subgrade reaction (Ks)
Moisture content (concrete)(see 53065)
Mole
Monitoring
Monitoring equipment
Monitoring point
Monitoring point for level (see 12038)
Monitoring scheme
Monitoring survey (not in commom use)
Monitoring survey scheme

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ και
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
Υπουργείο Οικονομικών
πρακτικά
αμβλύνω, απαλύνω,
μετριάζω
Λοξές πόρτες κεφαλής
Χρόνος ανάμιξης
Νερό ανάμιξης
Μετακινούμενη κοίτη
ποταμού
Μονάδα ταχείας επέμβασης,
κινητό συνεργείο
συρμός
Επαλληλία αποκρίσεων
ιδιομορφιών
Φασματική απόκριση,
απόκριση ιδιομορφών
Ιδιομορφή
Ομοίωμα (μοντέλο)
Μέτρο ελαστικότητας
∆είκτης εδάφους (Κς)
Περιεκτικότητα σε υγρασία
(σκυροδέματος) (βλ.53065)
Μηχάνημα διάνοιξης
σήραγγας, φρέζα
Έλεγχος συμπεριφοράς
(έργων)
Εξοπλισμός
παρακολούθησης
συμπεριφοράς
Σημείο παρακολούθησης
ελέγχου
Ρέπερ, σημείο ελέγχου για
χωροστάθμηση
(χωροσταθμική αφετηρία)
Σχήμα παρακολούθησης,
συμπεριφοράς ελέγχου
Τοπογραφία (μετρήσεις)
ελέγχου
Σχήμα γεωδαιτικού ελέγχου

Monitoring the performance of (drailnage
system, grout curtain)

Monthly payment
Monthly statement
Mortar
Mosquito
Motor grader
Motorist Service Stations - MSS
Mottled clay; variegated clay
mould

Mould
Mountain Road
Mountain Road
Movable Property
movable scaffolding system - MSS
Movement
Movement joint
Movement scale
Moving coil seismograph
mucking phase
Mud
Muffling; deep blasting
Multi-centred arch
Multi-centred arch dam
Multi-level drawoff tower
Multi-level outlet shaft spillway

Έλεγχος της συμπεριφοράς
(συστήματος
αποστραγγίσεως,
διαφράγματος
τσιμεντενέσεων)
Μηνιαία πληρωμή
Μηνιαίος απολογισμός
(μηνιαία πιστοποίηση)
Κονίαμα
Κουνούπι
Αυτοκίνητος ισοπεδωτήρας
Σταθμοί Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών – ΣΕΑ
Ποικιλόχρωμη άργιλος
καλούπι, ξυλότυπο,
καλουπώνω
(χρησιμοποιειται για να
φτιαχτει το σχημα μιας
κολώνας ή του δαπέδου σε
κτίρια από τσιμέντο)
Καλούπι
Ορεινή οδός
Ορεινή οδός
Κινητή Περιουσία
προωθούμενο ικρίωμα
Κίνηση
Αρμός (που επιτρέπει
μετακίνηση)
Κλίμακα μετακινήσεων
Σεισμογράφος κινητού
πηνίου
μέτωπο αποκομιδής
προιόντων εκσκαφής
Λάσπη
Βαθιά ανατίναξη
Τόξο πολλαπλών κέντρων
Τοξωτό φράγμα με τόξα
πολλαπλών κέντρων
Πύργος υδροληψίας με
στόμια σε διάφορες στάθμες
Φρεατοειδής εκχειλιστής με
στόμια διατεταγμένα σε
διάφορα επίπεδα

Multiple arch dam
Multiple dome dam
Multipurpose reservoir
Multipurpose reservoir (see 32027)
municipal
Mushroom valve; open chamber needle
valve
Mylonite
Name of dam
Nappe
Nappe interrupter
Narrow gauge railway
Natural flow
Natural resin
Nature reserve
Nature trail
Navigable channel
Navigable river
Navigable waters
Navigation
Navigation canal
Navigation lock
Near copmletion
Nearside lane, Right lane
Needle valve
Negotiated contract
Net head
Net output (GWh)
network
New plant (Am)
New plant; new equipment (Am)
niches

Φράγμα με πολλαπλά τόξα
Φράγμα με πολλαπλούς
θόλους
Ταμιευτήρας πολλαπλής
σκοπιμότητας (βλ.41030)
Ταμιευτήρας πολλαπλής
σκοπιμότητας
δημοτικός, δημαρχιακός
Μυκητοειδής βαλβίδα
Μυλωνίτης
Ονομασία φράγματος
Υδάτινη φλέβα
Προεξοχές (δόντια) για τον
αερισμό φλέβας
Σιδηροδρομική γραμμή
στενού εύρους Decauville
Φυσική παροχή
Φυσική ρητίνη
Φυσικό πάρκο, Εθνικός
δρυμός
Φυσικό μονοπάτι
Πλωτή διώρυγα
Πλωτός ποταμός
∆ιαπλεύσιμα (πλωτά) νερά
Ναυσιπλοία
∆ιώρυγα ναυσιπλοίας
∆εξαμενή ανύψωσης ή
κλεισιάδα ή υδατοφράκτης
(δεξαμενή ναυσιπλοίας)
Υπό αποπεράτωση
∆εξιά λωρίς κυκλοφορίας
Βελονοφόρος βαλβίδα
Σύμβαση με απευθείας
ανάθεση (διαπραγμάτευση)
Καθαρό φορτίο ή καθαρό
ύψος πτώσης
Καθαρή παραγωγή (Gwh)
δίκτυο
Καινούργια εγκατάσταση
Καινούργιος εξοπλισμός
φωλέες

Night shift premium
No English eqiuvalent
No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent

No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent
No English equivalent

επίδομα νυκτερινής
εργασίας
Εντοιχισμένα τεμάχια
(πλαίσια και οδηγοί)
Απόλυτη γεωδαιτική
μέτρηση
Σχετική γεωδαιτική μέτρηση
Φράγμα ανύψωσης στάθμης
Λοξή ράβδος προερχόμενη
από τον διαμήκη οπλισμό
Πυκνότητα
Ανιχνευτής στάθμης
αποθέσεως χαλίκων (ανάντη
μηχανισμού αυτόματης
έκπλυσης)
Φράγμα με διάκενα (που
επιτρέπουν ροή)
συγκράτησης φερτών υλών
Εργοταξιακά μηχανήματα
Βασικό τοπογραφικό
διάγραμμα
Τμηματική παραλαβή
∆οκοί έμφραξης
(μεμονωμένες)

No English equivalent (includes dowel
bars and nominal reinforcement)
No English equivalent (a cut off wall
extending for an appreciable distance
into the bank)
No English equivalent (all construction
equipment)
No English equivalent (area in which
hunting and shooting are forbidden)
No English equivalent (attendants’
housing estate or village)
No English equivalent (covered area for
aggregate stock piles)
No English equivalent (drawing for
concrete work)

Εξοπλισμός κατασκευής
Περιοχή απαγόρευσης
κυνηγιού
Οικισμός προσωπικού
εκμετάλλευσης
Χώρος (σιλό) αποθήκευσης
αδρανών
Σχέδιο ξυλότυπου
(σκυροδετήσεων)

No English equivalent (drawing showing
excavation work)
No English equivalent (first and
controlled filling)
No English equivalent (fixed installations
e.g. concrete batching plant)
No English equivalent (full face
excavation)
No English equivalent (nappe with
insufficient aeration)
No English equivalent (project design
and construction supervision)
No English equivalent (river channel with
steep bakns) (see 11008)
No English equivalent (see 122002)
No English equivalent (subglacial deep
narrow channel)
No English equivalent (supervision of
tender procedure)
No English equivalent (temporary hole
located at joint between blocks for
passage of river flow)
No English equivalent (that part of the
storage capacity filled with sediment)
No English equivalent (the economics of
water usage)
No English equivalent (the local
narrowing of a valley)
No English equivalent (to survey existing
conditions of land)
No English equivalent (vehicles, rolling
stock)
Nodal point; node (arches and corbels)
Nominal flow (turbine or pump)
Nominal net head (for a machine)

Σχέδιο εκσκαφών
Πλήρωση ταμιευτήρα
(πρώτη, ελεγχόμενη
πλήρωση)
Εργοταξικές εγκαταστάσεις
Εκσκαφή διατομής σε μία
φάση
Υδάτινη φλέβα μη επαρκώς
αεριζόμενη
∆εύθυνση του Έργου
(Μελέτη του Έργου και
Επίβλεψη της κατασκευής)
Κοίτη ποταμού με
βραχώδεις όχθες
Πρόγραμμα πλήρωσης
ταμιευτήρα (βλ.122002)
Υποπαγετωνικό φαράγγι
Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου κατά την
διαδικασία δημοπράτησης
Προσωρινή οπή στον αρμό
μεταξύ μονιλίθων για την
παροχέτευση της ροής του
ποταμού
Όγκος ταμιευτήρα
κατειλημμένος από φερτά
υλικά
Υδατική οικονομία
Στενωπός
Σύνταξη κτηματολογίου
Οχήματα έλξης
Κομβικό σημείο, κόμβος
(τόξων και προβολών)
Ονομαστική παροχή
(στροβίλου ή αντλία)
Ονομαστικό καθαρό φορτίο
(ύψος πτώσης)

Nominal reinforcement
Non destructive test
Non slip protection
Non uniform flow; varied flow
Non-overflow dam; non-spill dam
non-reinforced
Normal cross - section
Normal cross - section
Normal cross slope, gradient
Normal cross slope, gradient
Normal force
Normal load
Normal stress
Number of sets; number of units
Nutrient enrichment
objection
Observed flow
Offer
official
Off-peak hours
Ogee dam (Am)

Old Waste Disposal Area
one billion
onerous
On-site vehicles
Open face blasting
Open- graded bituminous concrete
Open shannel; free flow channel
Opening (for a barrage gate) (see
83014)
Opening (see 47004)
Opening of tenders; bid opening (Am)
Operating instructions
Operating rope; winding cable

Ονομαστικός οπλισμός
Μη καταστροφική δοκιμή
Αντιολισθηρή προστασία
Ανομοιόμορφη ροή,
μεταβαλλόμενη ροή
Μη υπερχειλιζόμενο φράγμα
άοπλο
Κανονική διατομή
Κανονική διατομή
Εγκάρσια κλίση
οδοστρώματος
Εγκάρσια κλίση
οδοστρώματος
Ορθή δύναμη
Κάθετο (ορθό) φορτίο
Ορθή τάση
Αριθμός μονάδων
Θρεπτικός εμπλουτισμός
αντίρρηση
Παρατηρημένη παροχή
Προσφορά
επίσημη
Ώρες εκτός αιχμής
Φράγμα υπερχείλισης με
διατομή μορφής S
Π.Χ.∆.Α - Παλαιός Χώρος
∆ιάθεσης Απορριμάτων
δισεκατομμύριο
δυσβάστακτος
Εργοταξιακά οχήματα
Ανατίναξη ελευθέρου
μετώπου
Ασφαλτικό σκυρόδεμα
ανοικτής διαβάθμισης
(ανοικτού τύπου)
Αγωγός ελεύθερης ροής
Άνοιγμα ( θυροφράγματος
κινητού φράγματος)
Άνοιγμα
Άνοιγμα προσφορών
Οδηγίες λειτουργίας
Συρματόσχοινο έλξης

Operating rules
Operation at full load
Operation at part load
Operation Period
Operation Period Commencement Date
Operational check
Operational site staff
ophiolites
Optical plumb; vertical collimator
optimisation, improvement, perfection
optimise, improve, perfect
Optimum size of power station
Optimum sizing of supply works
Ordnance bench mark
Organic clay
Orifice
Orifice
Orifice spillway (Am) (see 83004b)
Original ground; ground surface
ortho-aerial mapping
Oscillograph
Out of order
Out of use
Outage
Outcrop
Outdoor power station (no roof over
units)
Outer Separator
Outflow

Κανόνες λειτουργίας
Λειτουργία με πλήρες φορτίο
Λειτουργία με μερικό φορτίο
Περίοδος Λειτουργίας
Ημερομηνία Έναρξης
Περιόδου Λειτουργίας
Έλεγχος λειτoυργίας
Προσωπικό λειτουργίας
οφιόλιθοι
Οπτική κατακορύφωση
(κέντρωση) οργάνου
βελτιστοποίηση (οικονομική)
βελτιστοποιώ (οικονομικά)
Βέλτιστη διαστασιολόγηση
σταθμού παραγωγής
Βέλτιστη διαστασιολόγηση
των έργων προσαγωγής
(τροφοδοσία)
Ρέπερ Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού (κρατικό
δίκτυο)
Οργανική άργιλος
Στόμιο εκροής
Στόμιο
Εκχειλιστής με στόμιο υπό
πίεση
Αρχική επιφάνεια εδάφους
ορθοφωτοχάρτες
Παλμογράφος
Εκτός λειτουργίας, εκτός
υπηρεσίας
Εκτός λειτουργίας λόγω
βλάβης
Θέση μηχανής(μονάδα)
εκτός λειτουργίας
Επιφανειακή εμφάνιση
βράχου
Υπαίθριος σταθμός
παραγωγής (χώρος
γεννητριών υπαίθριος)
Λωρίδα διαχωριστική
εξωτερική
Εκροή

Outlet
Outlet
Outlet (from a lake)
Outlet gate; outlet valve
Outlet gate; outlet valve
Outlet works
Outlet works
Outline drawings
Output (GWh)
Overbreak
Overburden
Overdeepening
Overfall spillway
Overflow dam; overtoppable dam; spill
dam
Overflow section
Overflow spillway
Overflowing
Overhead travelling crane
Overheads
Overlap
overpass
overriding
Overturning momemt
Owner
Oxbow
P.S.V
Packer
Packer grouting
Packing (formation of continuous ice
cover)
Pallet

Έργα απόληψης
Εκκένωση
Εκροή ( από λίμνη)
Θυρόφραγμα ή βαλβίδα
υδροληψίας (απόληψης)
Θυρόφραγμα εκκένωσης,
βαλβίδα εκκένωσης
Έργα απόληψης
Έργα εκκένωσης
Γενικά σχέδια, σχέδια
διάταξης κατασκευής
Παραγωγή ενέργειας (Gwh)
Υπερεκσκαφή
Επικάλυψη, επιφανειακές
γαίες
Εκβάθυνση κοίτης
Εκχειλιστής ελεύθερης
πτώσης
Υπερχειλιζόμενο φράγμα
Υπερχειλιζόμενο τμήμα
Ανοικτός ή επιφανειακός
εκχειλιστής
Υπερχείλιση (ενέργεια)
Κινητός υπερκείμενος
γερανός
Γενικά έξοδα
Επικάλυψη
(αεροφωτογραφιών)
άνω διάβαση
έχω προτεραιότητα, προέχω
Ροπή ανατροπής
Ιδιοκτήτης του Έργου
Εγκαταλειφθείς μαίανδρος
δοκιμές προσδιορισμού
δείκτη αντίστασης σε
στίλβωση
Παρέμβυσμα
Ενέσεις (τσιμεντενέσεις) με
διογκούμενο παρέμβυσμα
Σχηματισμός συνεχούς
στρώματος πάγου
Ανυψωτική βάση

περονοφόρου φορτωτή
Pan evaporation loss
Απώλεια εξατμισιμετρικής
λεκάνης
Pan factor
Συντελεστής διόρθωσης
εξατμισιμετρικής λεκάνης
Pan mixer
Αναμικτήρας με τύμπανο
Parabolic arch dam
Τοξωτό φράγμα με
παραβολικά τόξα
parafin method
μέθοδος παραφίνης
Parapet wall; parapet
Προστατευτικό στηθαίο (από
σκυρόδεμα)
Parapet, Balustrade
Στηθαίον ολόσωμο
Parapet, Balustrade
Στηθαίον ολόσωμον
Parcels plan
Σχέδιο διανομής γης
Parent slurry
Πρωτογενές αιώρημα
Parking lanes
Λωρίδες Parking
Partial cut off
Μερικό διάφραγμα
Particle size
Μέγεθος κόκκων
Particle size analysis; size analysis (Am) Κοκκομετρική ανάλυση
pass
διέλευση
Passing place
Θέση παραμερισμού
Passing place
Θέσις παραμερισμού
Passive earth pressure
Παθητική ώθηση γαιών
μπαλώματα/ επισκευές
patching
αστοχιών
Patras Bypass
Ευρεία Παράκαμψη Πατρών
Paved flush
Επίπεδος οδοστρωμένη
Paved flush
Επίπεδος οδοστρωμένη
Paved surface, Pavement
Επιφάνεια οδοστρώματος
Paved surface, Pavement
Επιφάνεια οδοςτρώματος
Pavement widening
∆ιαπλάτυνσις εις καμπύλας
Pavement widening
∆ιαπλάτυνσις εις καμπύλας
Paving machine; slope paving machine; Μηχάνημα διάστρωσης
facing machine
σκυροδέματος ή επένδυσης
με σκυρόδεμα
Payment line
Γραμμή πληρωμής
Peak energy
Ενέργεια αιχμής
Peak hours
Ώρες ακραίας αιχμής
Peak hours
Ώρες αιχμής
Peak load (MW)
Φορτίο αιχμής (MW)
Peak load power station; peak plant (Am) Σταθμός αιχμής
Peat
Τύρφη

pecuniary
Pedestrian crossing
Pedestrian crossing
Pedestrian Guardrail
Pedestrian Guardrail
peeling -off
Peg
Penalty
Pendulum. Joint measurament; crack
opening measurement
Penetration resistance
Penetrometer
pen-grade
Penstock (see 84039)
Percentage of storage
Percolation water
Perennial stream
Perforated tube
Performance
Performance bond
Perimetrical joint
Permanent Constructions
Permanent works
Permeability coefficient; hydraulic
conductivity
Permeability test
Permeability to water
Permeameter
Permit
Personnel Organization Chart
Perspective drawing; artist’s impression
Pertography
Pervious zone
Photoelastic
Photoelestic coating
Photogrammetry
Photosynthesis

χρηματικός, οικονομικός
∆ιάβαση πεζών
∆ιάβασις πεζών
Θωράκειο ασφαλείας πεζών
Θωράκειον ασφαλείας
πεζών
αποκόλληση
Πάσσαλος
Ποινική ρήτρα
Εκκρεμές. Μέτρηση
ανοίγματος διακλάσεων.
Μέτρηση ανοίγματος
ρωγμών
Αντίσταση διείσδυσης
Πενετρόμετρο
Αγωγός πτώσης
Ποσοστό αποθήκευσης
∆ιηθούμενο νερό
Ρεύμα με συνεχή (μόνιμη)
ροή
∆ιάτρητος σωλήνας
Απόδοση
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Περιμετρικός αρμός
Μόνιμες Κατασκευές
Μόνιμα έργα
Συντελεστής διαπερατότητας
∆οκιμή διαπερατότητας
∆ιαπερατότητα σε νερό
∆ιαπερατόμετρο
Άδεια
οργανόγραμμα
Προοπτικό σχέδιο
Πετρογραφία
∆ιαπερατή ζώνη
Φωτοελαστικός
Φωτοελαστική επίστρωση
Φωτογραμμετρία
Φωτοσύνθεση

Phreatic surface; water table
Phyllite
Physiography (geomorphology,
climatology etc.)
pier
pier
Pier nose
Piezoelectric
Piezometer
Piezometer tube
Piezometric elevation
Piezometric hed
Piezometric height
Piezometric line; hydraulic grade line
(H.G.L) (Am); pressure grade line
(P.G.L) (Am)
pile
Pile
pile cap
pile load test
Piledriver
Pillar
pipe forepoling
Pipe laying machine; pipe layer
Pipework
Piping
Pitching
Placing concrete against natural ground
Placing nozzle
Placing of concrete; pouring concrete
Placing of the facing
plain
Plain reinforcing bars; hot rolled steel
bars (plain)
Plan (see 61020b); topographical plan

Φρεάτια στάθμη
Φυλλίτης
Φυσική Γεωγραφία
(γεωμορφολογία
κλιματολογία κλπ)
επαφή στήριξης κατά τα
άκρα, συμβολή στήριξης
μεσόβαθρο, το
Μέτωπο μεσοβάθρου
Πιεζομετρικός
Πιεζόμετρο
Πιεζομετρικός σωλήνας
Πιεζομετρική στάθμη
Πιεζομετρικό φορτίο
Πιεζομετρικό ύψος
Πιεζομετρική γραμμή

πάσσαλος
Πάσσαλος
κεφαλόδεσμος
δοκιμή φόρτισης πασσάλων
Πασσαλοπήκτης
Βάθρο, Πίλαστρο
δοκοί προπορείας
Μηχάνημα τοποθέτησης
σωλήνων
Σωληνώσεις
∆ιασωλήνωση
∆ιευθετημένη υπόβαση
χειροθέτησης λιθορριπής
∆ιάστρωση σκυροδέματος
χωρίς ξυλότυπο
Σωλήνας (στόμιο σωλήνα)
σκυροδέτησης
∆ιάστρωση σκυροδέματος
∆ιάστρωση της επίστρωσης
(επένδυσης)
πεδιάδα
Λείοι ράβδοι οπλισμού
Κάτοψη, τοπογραφικό

Plan of alert; contingency plan
Plan reference system
Planetable
Planimetry
plant
Plant
Plant consumption (GWh)
Plant equipment (Am)
Plant factor

Plant load factor
Plant operator
Plantation, Tree of road site planting
Plantation, Tree of road site planting
planting
planting soil
Plant-mixed concrete

Plastering (see 102066)
Plastic concrete
Plastic deformation; permanent set
Plastic limit (Wp)
Plastic yield
Plasticiser
Plasticity index
Plasticity index (Ip)
Plate bearing test
Plate tectonics
Pleasure boating

διάταγμα (βλ.61020β)
Σχέδιο επιφυλακής
Σύστημα αναφοράς χάρτη
(οριζοντιογραφίας)
Μετροτράπεζα,
Τοπογραφική πινακίδα
Εμβαδομετρία
παρασκευαστήρια
Σταθμός παραγωγής ή ΥΗ
εργοστάσιο
Εσωτερική κατανάλωση
(Gwh)
Κύριος Η/Μ εξοπλισμός
σταθμού παραγωγής
Συντελεστής
χρησιμοποίησης
(εγκατεστημένης ισχύος
σταθμού)
Συντελεστής φορτίου
σταθμού
Χειριστής εξοπλισμού
∆εντροφυτεία
∆εντροφυτεία
φύτευση
καλλιεργήσιμο έδαφος
Εργοταξιακό σκυρόδεμα,
σκυρόδεμα παραγόμενο σε
κεντρικό συγκρότημα
παραγωγής
Επίχρισμα, σοβάτισμα
Πλαστικό σκυρόδεμα
Πλαστική παραμόρφωση,
μόνιμη παραμόρφωση
Όριο πλαστικότητας (WP)
Πλαστική παραμόρφωση
Ρευστοποιητικό
∆είκτης πλαστικότητας
∆είκτης πλαστικότητας (IP )
∆ομική φόρτισης πλάκας
Τεκτονική των πλακών
Κρουαζιέρα, ναυσιπλοία
αναψυχής

Plotting
Plumb line
Plunge basin; plunge pool

Plywood
pneumatic roller
Pneumatic-tyred roller
Point load
points of conflict
Points to be monitored
Poisson’s ratio
Pole
Pollution
polygon
poor interlock
Pore pressure
Pore water
Porosity (n)*** (see 51128)
Porosity (see 53063a and 53063b)
Porous tip piezometer. Earthquake
measurament
Portland cement
Portland pozzolana cement
Post ( e.g. fence post)
Pot hole (in the rock bed of a river)
Pot hole; swallow hole
Potamology
Potential energy
Potential head
Potential site
Potentiometer

Απόδοση τοπογραφικού
διαγράμματος (με
φωτογραμμετρία)
Νήμα της στάθμης
Λεκάνη αποτόνωσης
(λεκάνη αποτόνωσης
ενέργειας μέσω διάχυσης
υδάτινης φλέβας
Κόντρα πλακέ
ελαστιχοφόρος
οδοστρωτήρας
Ελαστικοφόρος
κυλινδοσυμπιεστής
(οδοστρωτήρας)
Σημειακό βάρος
σημεία εμπλοκής
Σημεία ελέγχου
Συντελεστής Poisson
Ακόντιο ή πάσσαλος
Ρύπανση, μόλυνση
πολύγωνο
χαμηλή συνεκτικότητα
Πίεση πόρων
Νερό πόρων
Πορώδες (η)*** (βλ.51128)
Πορώδες (βλ. 53063α και
53063β)
Πιεζόμετρο πορώδους
κεφαλής. Σεισμική μέτρηση
Τσιμέντο τύπου ΠΟΡΤΛΑΝΤ
Ποζολανικό τσιμέντο
Πάσσαλος
Καταβόθρα ( στο βραχώδη
πυθμένα ποταμού)
Καταβόθρα
Ποταμολογία
∆υνητική ενέργεια ή
δυναμική ενέργεια ή
ενέργεια θέσης
Φορτίο δυναμικού ή φορτίο
θέσης
∆υνατή θέση
Ποτενσιόμετρο

potholes
Power boating
Power cut
Power economy (The econimics of
energy usage)
Power facilities

λακούβες
Ναυτικό ταξίδι με
μηχανοκίνητο σκάφος
∆ιακοπή ηλεκτρικού
ρεύματος
Ενεργειακή οικονομία

Έργα παραγωγής
υδροηλεκτρικής ενέργειας
power of attorney
πληρεξουσιότητα
Power station in cascade
Σταθμοί παραγωγής εν
σειρά
Power station incorporated in or adjacent Σταθμός παραγωγής
to a dam
ενσωματωμένος ή
παρακείμενος σε φράγμα
Power station supply canal
∆ιώρυγα τροφοδοσίας
σταθμού παραγωγής
Power station with annual storage
Σταθμός παραγωγής με
ταμιευτήρα υπερετήσιας
ρύθμισης
Power station with daily or weekly
Σταθμός παραγωγής με
storage
ταμιευτήρα ημερήσιας ή
εβδομαδιαίας ρύθμισης
Power station; station; powerhouse;
Σταθμός παραγωγής,
powerplant (Am); plant (Am)
υδροηλεκτρικός σταθμός,
σταθμός
Power tunnel
Σήραγγα προσαγωγής (υπό
πίεση)
Powerhouse building
Κτήριο σταθμού
παραγωγής, ΥΗ εργοστάσιο
Pozzolana
Ποζολάνη
PPC
∆ΕΗ
PPP
∆ΠΑ
pre-cast
προκατασκευαμένα
precast beans
προκατασκευασμένα
δοκάρια
Precast concrete
Προκατασκευασμένο
σκυρόδεμα
Precast dam (concrete)
Φράγμα με
προκατασκευασμένα
στοιχεία ( από σκυρόδεμα)
prefecture
νομαρχία
Preferentail path
Προτιμητέα διαδρομή
preferred bidder
προσωρινός ανάδοχος

preliminary cost
Preliminary design
Preliminary report
Preliminary studies; draft design (for a
structure)
preliminary works
Preliminary Works
Preliminary works
pre-milling/ pre-pulverisation
premium

Preparation of construction joint surface
Preparation of plan
prepayment
Prequalification
Prequalification notice
prerequisite
Present worth
Preservation (eg of wood)
Presplitting
press
Pressure cell; pressure meter (see
53107)
Pressure flow
Pressure gauge
Pressure grouting (foe watertightness)
Pressure meter (see 64054)
Pressure reducing valve
Pressure relief pipes
Pressure relief valve
Pressure shaft
Pressure tunnel
pre-stressed

προυπολογιστικό κόστος
Προμελέτη (Βασικός
σχεδιασμός του Έργου)
Τεύχη Προμελέτης
Προκαταρκτικές μελέτες,
Αναγνωριστική Έκθεση,
Μελέτη σε στάδιο Γενικού
Σχεδίου Ανάπτυξης
αρχικές εργασίες
Πρόδρομες Εργασίες
Προκαταρκτικές εργασίες
προάλεση
(καταβαλλόμενο ή
εισπραττόμενο) δώρο,
επιμίσθιο, πρόσθετη ή
έκτακτη αμοιβή, πριμ
Προετοιμασία επιφάνειας
αρμού κατασκευής
Τοπογράφηση, ετοιμασία
τοπογραφικού χάρτη
προπληρωμή
Προεπιλογή
Προκήρυξη προεπιλογής
προυπόθεση
Παρούσα αξία
∆ιατήρηση (ξυλείας)
Προρηγμάτωση
στριμώχνω, στύβω
Κύτταρο μέτρησης πίεσης
Ροή υπό πίεση
Μετρητής πίεσης
Ενέσεις (τσιμεντενέσεις)
πίεσης
Πιεσόμετρο (βλ.64054)
Βαλβίδα μείωσης πίεσης
Στραγγιστήρια εκτόνωσης
πιέσεων
Βαλβίδα ανακούφισης
πίεσης
Φρέαρ προσαγωγής
Σήραγγα υπό πίεση
προένταση

prestressed beams
Prestressed concrete
Prestressing reinforcement
Presttessed dam
Previous soil
Price level
Priced Bill of Quantities (see 61013)
Prices effective at (a given time)
Primary crusher
Priming
Priming depth
Priming level
Priming syphon
Principal stress
pro forma
procedure
profit
Profit
profitability
Progress report
Progressive failture
Prohibited area
Project
project
Project appraisal
Project approval
Project designed foe staged
development
Project Director
Project Engineer
Project Implementation Permit
Project manager; Engineer’s
Repressentative
Project organization
Project Site

προεντεταμένοι δοκοί
Προεντεταμένο σκυρόδεμα
Οπλισμός προέντασης
Προεντεταμένο φράγμα
∆ιαπερατό εδάφους
Επίπεδο τιμών
Προμέτρηση Προϋπολογισμός (Μελέτης ή
Προσφοράς)
Τιμές ισχύουσες σε
καθορισμένη ημερομηνία
Παγοθραυστήρας
Εκκίνηση
Φορτίο εκκίνησης
Στάθμη εκκίνησης
Σίφωνας εκκίνησης
Κύρια τάση
προφόρμα
διαδικασία
κέρδος
Κέρδος, όφελος
απόδοση
Έκθεση προόδου
Προοδευτική αστοχία
Απαγορευμένη περιοχή
Έργο
σχέδιο, πλάνο, μελέτη
Αξιολόγηση Έργου
Έγκριση Έργου για
κατασκευή
Έργο σχεδιασμένο για
ανάπτυξη σε στάδια
∆ιευθυντής Έργου
Μηχανικός Έργου
(Υπεύθυνος Μηχ/κος
Έργου)
Άδεια Εκτέλεσης Έργου
∆ιευθυντής Έργου,
Εντεταλμένος Μηχανικός
Οργάνωση του Έργου
(εργοταξίου)
Χώρος Εκτέλεσης του

projecting structural element
Prop (vertical)
Propable maximum flood; maximum
propable flood (MPF)(Am); maximum
possible flood (Am)

Έργου
προβολή
Υποστύλωση
Μέγιστη πιθανή πλημμύρα

proportional
αναλογικός
Propping (of a horizontal surace) (action) Υποστύλωση οριζόντιας
επιφάνειας (ενέργεια)
Protection (against deterioration)
Προστασία
Protective measures
Μέτρα προστασίας
Provision, delivery and erection of
Κατασκευή, μεταφορά και
εγκατάσταση
Provisional acceptance
Προσωρινή παραλαβή
Provisional report; interim report
Προσωρινή (ενδιάμεση)
έκθεση
Provisional sum.
Προσωρινό (μερικό )
άθροισμα
prudent
συνετός
Public Fiscal Authority (DOY)
∆ΟΥ
Public safety
∆ημόσια ασφάλεια
Public Utility Organisation – P.U.O.
Οργανισμός Κοινής
Ωφελείας – Ο.Κ.Ω.
pulverisation
άλεση
Pulvino (an element between an arch
Πουλβίνο, (βάρθρο
and it’s support)
θεμελίωσης)
Pumped storage reservoir
Ταμιευτήρας (δεξαμενή)
άντλησης-ταμίευσης
Pumped storage scheme
Έργο άντλησης - ταμίευσης
Purlin
Τεγίδα
pursuant to, in accordance
σύμφωνα
Quantity surveyor
Επιμετρητής
quarry
λατομείο
Quarry
Λατομείο
Quarry material
Υλικό λατομείου
quarrying
λατόμευση
Quarrying
Λατόμευση
Quatrzite
Χαλαζίτης
άμεση ανάληψη φορτίων
quick rock bearing
βραχομάζας
Quicksand (see 53007)
Ρευστοποιημένη άμμος
quorum
απαρτία

quotation
quotation, budget
Radial adjustment
Radial displacement
Radial gate; tainter gate
Radial stress
Raft
Rafter
Railway
Rain
Rain days
Rain gauger
Rain gauger station; rain gauger
Rainfall
Rainfall data
Rainfall recorder chart
Rainfall records
Rainfall-evaporation balance
Raised beach
Raised separator
Raised separator
raised, elevated
ramp
Random fill
Random rockfill; quarry run rock; pit-run
(Am)
Random vibration
Range
Range of head
Ranging rod
Rapid hardering cement
Raske (for cleaning a screen)
rate
Rate of internal return

τρέχουσα επίσημη τιμή
προυπολογισμός
Ακτινική διόρθωση
Ακτινική μετακίνηση
Τοξωτό θυρόφραγμα
Ακτινική τάση
Σχεδία
Καδρόνι
Σιδηροδρομική γραμμή
Βροχή
Βροχερές μέρες
Βροχόμετρο
Βροχομετρικός σταθμός
Βροχόπτωση
Στοιχεία βροχοπτώσεων
Βροχογράφημα
Μετρήσεις (καταγραφή)
βροχοπτώσεων
Ισοζύγιο βροχόπτωσης εξάτμισης
Ανυψωμένη παραλία
Λωρίδα υπερυψωμένη
διαχωριστική
Λωρίς υπερυψωμένη
διαχωριστική
ύψωση
ράμπα που σε οδηγεί στα
διόδια
Επίχωση με τυχαία υλικά
Τυχαίο υλικό λιθορριπής
(προϊόν λατομείου χωρίς
διαλογή)
Τυχαία ταλάντωση
Εμβέλεια (εύρος)
Εύρος διακύμανσης φορτίου
Πάσσαλος ευθυγραμμίας (η
καμπύλης)
Τσιμέντο ταχείας
σκλήρυνσης
Κτένι (καθαρισμού εσχάρας)
τιμή, δείκτης (αναλογία,
ποσοστό)
Επιτόκιο οριακής

Rated capacity (machine)
Reach
Reach forming a boundary (between two
countries)
Reading of piezometers
Ready-mixed concrete
real cost
Reamer
recall, withdraw
Receiving station
Reconnaissance of a site
record
Record drawings
Recording rain gauge; rainfall recorder
recovery ratio
Recreation area; leisure area
Recreation centre
Recreation; leisure
rectify, correct
re-drilling
Reel
Reference grid
Reference Interest Rate
Reference system (monitoring)(see
12011)
references
refinery bypass
Reflected wave
Reflux valve; not return valve
Refuge pedestrians island
Refuge pedestrians island
Refusal

ωφελιμότητας
Ονομαστική παροχή (μιας
μονάδας)
Ρους
Συνοριακός ρους
Αναγνώσεις των
πιεζόμετρων
Έτοιμο σκυρόδεμα
πραγματικό κόστος
∆ιευρυντήρας
ανακαλώ
Σταθμός λήψης
Αναγνώριση μιας θέσης
ρεκόρ
Σχέδιο «όπως
κατασκευάστηκε» και
επιμετρικό σχέδιο
Βροχογράφος, αυτογραφικό
βροχόμετρο
λόγος ανάκτησης
Περιοχή αναψυχής
(ψυχαγωγίας)
Κέντρο αναψυχής
(ψυχαγωγίας)
Αναψυχή, ψυχαγωγία
διορθώνω, επανορθώνω
επαναδιάτρηση
Τύμπανο περίελξης
Κάναβος αναφοράς
Επιτόκιο Αναφοράς
Σύστημα αναφοράς
συστάσεις
πράκαμψη διυλιστηρίου
Ανακλώμενο κύμα
Βαλβίδα αντεπιστροφής
προστατευτική, καταφύγιο
προστασίας πεζών
προστατευτική, καταφύγιον
προστασίας πεζών
Άρνηση, μη αποδοχή,
απόρριψη

refusal density point
Refusal pressure
Regime
regional
regional railway
Registration
Regulated flow
Regulating dam
Regulating gate; regulating valve
Regulating reservoir
regulation
Regulations
reinforced concrete
Reinforced concrete
Reinforced earth dam
Reinforced rockfill
Reinforcement
reinforcement bars
Reinforcement drawing
Reinforcing bar spacer
Reinforcing bar spacing (centre to
centre) (see 82027)
Reinforcing bars
Reinforcing gussets
reinsure
reinsurer
Rejection surge (induced by rapid
closure of a power canal)
reliable
Relief wells
relief/anaglyph/landscape
Remotely controlled power station

σημειο μη επιδεχόμενο
περαιτέρω συμπύκνωσης
Πίεση άρνησης
Καθεστώς ροής
περιφερειακός
προαστιακός
Καταγραφή, καταχώρηση
Ρυθμισμένη παροχή
Ρυθμιστικό φράγμα
Θυρόφραγμα ρύθμισης,
βαλβίδα ρύθμισης
Αναρρυθμιστικός
ταμιευτήρας
ρύθμιση
Κανονισμοί
σκυρόδεμα ενισχυμένο με
σίδηρο
Οπλισμένο σκυρόδεμα
Φράγμα από «οπλισμένο»
χώμα
Οπλισμένη λιθορριπή
Οπλισμός
σιδηροί οπλισμοί
Σχέδιο οπλισμού
Εξάρτημα εξασφάλισης
αποστάσεως ράβδων
Απόσταση ράβδων
οπλισμού (από κέντρο σε
κέντρο)
Ράβδοι οπλισμού
Αντηρίδες ενίσχυσης
αντασφαλίζω
αντασφαλιστής
Κύμα από απόρριψη
φορτίου
αξιόπιστος
Ανακουφιστικά φρέατα
(Φρέατα εκτόνωσης
πιέσεων)
ανάγλυφο
Τηλεχειριζόμενος σταθμός
με στοιχειώδη φύλαξη

Remotely controlled power station
remuneration
Repair
require
require
Resection
Reservoir area
Reservoir capacity; gross capacity of
reservoir; gross storage; storage
capacity
Reservoir flood routing
Reservoir for low flow augmentation
Reservoir for power generation
Reservoir impounded by front and side
enbankments
Reservoir level
Reservoir operration
Reservoir shore; area capacity curves;
reservoir banks
Reservoir surface
Reservoir surrounded by embankments
(or dikes)
Reservoir with natural inflow
Reservoir; man-made lake (Am)
Reservoirs in cascade
Residual clay
Residual flow
Residual stress
resilient modulus
resistance
resistors
Resolution of forces
Resonance

Τηλεχειριζόμενος σταθμός
με στοιχειώδη φύλαξη
ανταμοιβή, αντάλλαγμα
Επισκευή
ζητώ
χρειάζομαι
Οπισθοτομία
Έκταση (εμβαδόν)
επιφάνειας ταμιευτήρα
Συνολικός όγκος
(χωρητικότητα) ταμιευτήρα
Ανάσχεση πλημμύρας σε
ταμιευτήρα
Ταμιευτήρας για αύξηση
μικρών φυσικών παροχών
Ταμιευτήρας για παραγωγή
ενέργειας
Ταμιευτήρας
δημιουργούμενος από
μετωπικά και πλευρικά
αναχώματα
Στάθμη ταμιευτήρα
Λειτουργία ταμιευτήρα
Όχθη ταμιευτήρα
Επιφάνεια ταμιευτήρα
Ταμιευτήρας
δημιουργούμενος με
περιμετρικό ανάχωμα
Ταμιευτήρας με φυσικές
εισροές
Ταμιευτήρας ή τεχνητή λίμνη
Ταμιευτήρες σε σειρά ή
διαδοχικοί ταμιευτήρες
Αυτόχθων άργιλος
Απομένουσα παροχή
Παραμένουσα τάση
αντοχή, αντίσταση
αντιστάσεις
Ανάλυση δυνάμεων
Συντονισμός

Response spectra analysis
Rest area, lay-bay
Rest area, lay-bay
rest areas
restitution
Restricted tender
Resultant load
Resurgence (of underground river)
Resurrence interval
Retaining wall
Retaining wall
Retaining wall
retaining walls
Retarder
Retention of nutrients by reservoires;
entrapment of nutrients by reservoirs
(Am)
Retention water level elevation; normal
water level elevation
Retention water level; top water level;
normal top water level; full supply level;
normal water level (Am)
Return pipe
Re-use of excavated material
revenue
Reversed load
Reversible deformation
Rhyolite
Rich concrete
Richter scale
riding quality
Rift
Right bank tributary

Ανάλυση σε φάσματα
απόκρισης
Θέσις αναπαύσεως
Θέσις αναπαύσεως
Σταθμός Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ
παλινόρθωση,
αποκατάσταση
Κλειστός διαγωνισμός
Συνισταμένη των φορτίων
Περίοδος επανάληψης
Τοίχος αντιστήριξης
Τοίχος αντιστηρίξεως
Τοίχος αντιστήριξης
τοίχος αντιστήριξης
Επιβραδυντικό (πήξης)
Κατακράτηση θρεπτικών
ουσιών από τους
ταμιευτήρες
Ανώτατη στάθμη λειτουργίας
Ανώτατη στάθμη λειτουργίας

Σωλήνας επιστροφής
Επαναχρησιμοποίηση
προϊόντων εκσκαφής
έσοδο
Αντίστροφο φορτίο
Ανατρέψιμη παραμόρφωση
Ρυόλιθος
Σκυρόδεμα με μεγάλη
περιεκτικότητα τσιμέντου
Κλίμακα Richter
ποιότητα κύλισης
οδοστρώματος
Τεκτονικό βύθισμα
Παραπόταμος που
συμβάλλει στην δεξιά όχθη
του ποταμού, δεξιός
παραπόταμος

Right of Way or Rights of Way
Right of way, width
Right of way, width
rights of preemption
ring
Ring follower gate; ring seal gate;
paradox gate (Am)
Ringer crane
Ripper
Riprap
Risk allowance
River
River basin
River course
River flood routing
River gravel
River intake
River mouth
River network; strean drainage pattern
(Am)
River stage; river level
River training
Road cross-section in a cutting
Road cross-section in a cutting
Road cross-section on an embankment
Road cross-section on an embankment
Road limit
Road limit
Road or railway siversion; road oe
railroad relocation (Am)
road yard
Roadbed
Roadbed
Road-site

∆ικαίωμα Πρόσβασης ή
∆ικαιώματα Πρόσβασης
Ζώνη απαλλοτριώσεως
Ζώνη απαλλοτριώσεως
δικαίωμα τελευταίας
ένστασης-άρνησης
περιφερειακός
∆ακτυλιωτό θυρόφραγμα
(Ring-follower, ring seal,
paradox-gate)
Περιστρεφόμενος γερανός
Αναμοχλευτήρας
Λιθορριπή προστασίας, Riprap
Προσαύξηση για κάλυψη
απροβλέπτων (ρίσκου)
Ποταμός
Λεκάνη απορροής ποταμού
Ρεύμα ποταμού
∆ιάδοση πλημμύρας κατά
μήκος του ποταμού
Χαλίκια ποταμού
Ποτάμια υδροληψία
Εκβολές ποταμού
Υδρογραφικό δίκτυο
Στάθμη ποταμού
∆ιευθέτηση κοίτης ποταμού
∆ιατομή σε έκχωμα
∆ιατομή εν εκχώματι
∆ιατομή επιχώματος
∆ιατομή επιχώματι
Εύρος καταλήψεως, Όριο
Εύρος καταλήψεως, Όριον
Μετατόπιση
συγκοινωνιακών γραμμών
(δρόμου ή σιδηροδρομικής
γραμμής)
παράπλευρη οδός
Σώμα της οδού
Σώμα της οδού
έρεισμα ακραίο

roadway

κατάστρωμα οδού,
λεωφόρος
Roadway of dam
∆ρόμος στη στέψη του
φράγματος
Roadway, carriageway
Οδόστρωμα οδού
Roadway, carriageway
Οδόστρωμα οδού
roadway, road surface
οδόστρωμα
Rocjfill dam with concrete facing,
Λιθόρριπτο φράγμα με
membrane or diaphragm
ανάντη πλάκα από
σκυρόδεμα
Rock abutment
Βραχώδης αντέρεισμα
Rock bolt
Αγκύριο βράχου
rock cut area
περιοχή εκβραχισμού
rock mechanics
βραχομηχανική
Rock mechanics
Βραχομηχανική
Rock quality designation (R.Q.D) (total
∆είκτης ποιότητας βράχου
percentage of pieces of drill core within a (R.Q.D.) (συνολικό ποσοστό
drill run which exceed 10 cm in length)
τεμαχίων από τον πυρήνα
μιας γεώτρησης, που έχουν
μήκος μεγαλύτερο των 10
εκ.)
Rockfall
Καταπτώσεις βράχου
Rockfill dam
Λιθόρριπτο φράγμα
Rockfill dam with asphaltic concrete cone Λιθόρριπτο φράγμα με
wall
πυρήνα από ασφαλτικό
σκυρόδεμα
Rockfill dam with vertical (or inclined)
Λιθόρριπτο φράγμα με
clay core
κατακόρυφο (ή κεκλιμένο)
αργιλικό πυρήνα
Rod
Ράβδος (πάσσαλος)
Rolation firing
Ανατίναξη με
ανακυκλούμενες
πυροδοτήσεις
Roll wave
Κυλιόμενο κύμα ή
στροβιλιζόμενο κύμα
Rolled curb
κράσπεδο στρογγυλεμένο
οδοστρωτήρας/
roller
συμπυκνωτής
Roller
Κυλινδροσυμπιεστής,
οδοστρωτήρας
Roller bits
Περιστρεφόμενα βίδια
Roller drum gate; rolling gate
Κυλινδρικό θυρόφραγμα
Roller gate; stoney gate
Θυρόφραγμα Stoney
Roof gate; roof weir; bear trap gate (Am) Κεκλιμένο επίπεδο

Roof weir; bear trap dam (Am)
Rooter
Rotary crusher; cone crusher
Rotary island, roundabouts
Rotary island, roundabouts
Rotary servomotor
Rotary valve; sphere valve
rotating hammer drill
Rotating shovel
Rotation
Rough
Rough terrain crane

rough terrain model
roughness tests
Round head buttress dam
route
Routine maintenance
Routine overhaul; preventive
maintenance
Routing
Routing
Row shooting
Royghness
Rubble dam
Running costs; operating costs (Am)
Running sand; quick sand (Am) (see
11084)
Runoff
Runoff coefficient
Run-of-river power station
Rutting

κατακλινόμενο θυρόφραγμα
Φράγμα με κεκλιμένο
επίπεδο κατακλινόμενο
θυρόφραγμα
Εκριζωτήρας, εκσκαφέας
Κυλινδρικός θραυστήρας
Νησίδα κυκλικής
κυκλοφορίας
Νησίς κυκλικής κυκλοφορίας
Περιστροφικός
σερβομηχανισμός
Σφαιρική βαλβίδα
περιστροφικό κρουστικό
Περιστροφικό μηχανικό πτύο
Περιστροφή
Τραχύς
Γερανός με ικανότητα
κίνησης σε ανώμαλο έδαφος
δυσχερές τοπογραφικό
ανάγλυφο
δοκιμές ομαλότητας
Αντηριδωτό φράγμα με
στρογγυλές κεφαλές
χάραξη
Περιοδική κανονική
συντήρηση, συντήρηση
ρουτίνας
Προληπτική συντήρηση,
περιοδική συστηματική
συντήρηση
Στρογγύλευμα πρανούς
Στρογγύλευμα πρανούς
Ανατίναξη εν σειρά
Τραχύτητα
Φράγμα από ξηρολιθοδομή
Κόστος λειτουργίας
Ρέουσα άμμος
Απορροή
Συντελεστής απορροής
Σταθμός παραγωγής χωρίς
αναρίθμηση (ταμιευτήρα)
Τροχοαυλάκωση

Saddle
Saddle dam
Saddle spillway
Safety factor against shear failure
Safety factor against sliding
Safety fence, guard
Safety limit
Safety regulations
Safety space
Safety space
Safety zone
Safety zone
Sailing
Sand
Sand
Sand blasting
Sand drain
sand replacement method
Sand trap
Sand trap scour gate
Sandstone
sapping
Saturation curve
saw blade cutter
Scaffolding; falsework
Scale effect
Scale model study
Scale of aerial photograph
Scaling
scarified
Scenic route
Schedule of prices
Scheme; project
Schist

Αυχένας
Αυχενικό φράγμα
Αυχενικός εκχειλιστής
Συντελεστής ασφαλείας σε
διατμητική αστοχία
Συντελεστής ασφαλείας σε
ολίσθηση
Μετταλικό στηθαίο
ασφαλείας
Όριο ασφαλείας
Κανονισμοί ασφαλείας
∆ιάκενο ασφαλείας
οχήματος
∆ιάκενον ασφαλείας
οχήματος
Ζώνη ασφαλείας πεζών
Ζώνη ασφαλείας πεζών
Ιστιοπλοία
Άμμος
Άμμος
Αμμοβολή
Στραγγιστήριο άμμου
μέθοδος ισοδύναμου άμμου
Εξαμμωτής, αμμοσυλλέκτης
Θυρόφραγμα έκπλυσης
αμμοσυλλέκτη
Ψαμμίτης
υποσκάπτω
Καμπύλη κορεσμού
διαμαντοκόφτης
Ικρίωμα, σκαλωσιά
Επιρροή της κλίμακας
Μελέτη σε ομοίωμα
(μοντέλο) υπό κλίμακα
Κλίμακα αεροφωτογραφίας
Αποφλοίωση
αποξεσμένα/ φρεζαρισμένα
Μονοπάτια σε αξιοσημείωτο
φυσικό περιβάλλον
Τιμολόγιο
Έργο
Σχιστόλιθος

Schistosity
Sclerometer
Scope of the works
Scour culvert

Scour hole
Scour outlet; scour sluice
Scour pipe
Scour tunnel
Scouring (see 83010 to 83013)
Scouring of sediment at low water level
(see 8-3)
Scouring; undermining
scrape
Scraper
Screeded finish
Screen (see 103112); trashrack (Am)
Screen (see 82024)
Screen cleaning machine; trashtrack
rake gantry (Am)
Screening plant
Screenings
screw, bolt
Sealing coat
Sealing strip
Sealing with fines; silation
Sealing works
Searching for sites
Seasonal storage
Secant pile cut off

Σχιστότητα
Σκληρόμετρο
Αντικείμενο των εργασιών
Αγωγός έκπλυσης
προσχώσεων ή αγωγός
καθαρισμού (δια μέσου του
σώματος του φράγματος)
Κοίλωμα από διάβρωση
∆ιώρυγα (άνοιγμα)
έκπλυσης προσχώσεων ή
καθαρισμού
Αγωγός έκπλυσης ή αγωγός
καθαρισμού
Σήραγγα έκπλυσης
προσχώσεων ή σήραγγα
καθαρισμού
Υποσκαφή
Έκπλυση προσχώσεων σε
χαμηλές στάθμες νερού
Υποσκαφή
απόξεση
Scraper (αποξεστήρας,
χωματοσυλλέκτης)
Μόρφωση με τράβηγμα
Εσχάρα
Κόσκινο
Μηχάνημα (σύστημα)
καθαρισμού εσχάρας
Συγκρότημα, εγκατάσταση
κοσκινίσματος
Προϊόντα καθαρισμού
σχάρας
κοχλίας
Στεγανωτική επάλειψη
Μεταλλική στεγανωτική
ταινία
Σφράγισμα με λεπτόκοκκο
υλικό
Εργασίες στεγάνωσης
Έρευνα για θέσεις
Εποχιακή αποθήκευση
∆ιάφραγμα
αλληλοτεμνομένων

Secant piles
Second stage concrete (Am)
Secondary energy; non firm energy;
ssecondary power (Gwh)
Secondary reinforcement (prestressed
concrete)
Secondary reservoir and connecting
aqueduct
Secondary stress
Secondary weirs and intakes
Second-hand plant; second-hand
equipment
Sediment
Sediment transport; solids transport
Sediment; sediment deposit
Sedimentary rock
Sedimentation; silting (see 22128)
Seepage
Seepage collar
Seepage measurement
Seepage path
Seepage pattern
seismic fault
Seismic intensity
Seismic motion
Seismic wave; shoch wave
Seismograph
Seismometer
Seismoscope
Select tender list
Selected fill
Selected rockfill
Selective widthdrawal (from selected
depth in reservoir) (see 32076)

πασσάλων
Αλληλοτεμνόμενοι πάσσαλοι
Σκυρόδεμα 2ου σταδίου
∆ευτερεύουσα ενέργεια
(Gwh)
Χαλαρός (δευτερεύων)
οπλισμός (προεντεταμένου
σκυροδέματος)
∆ευτερεύων ταμιευτήρας και
συνδετήριος υδαταγωγός
(με τον κύριο ταμιευτήρα)
∆ευτερεύουσα τάση
∆ευτερεύουσες υδροληψίες
Μεταχειρισμένα
μηχανήματα, νοικιασμένος
εξοπλισμός
Προσχωματικά υλικά,
ιζήματα
Στερεομεταφορά
Απόθεση φερτών υλικών
Ιζηματογενές πέτρωμα
Προσχώρηση
∆ιήθηση
∆ιάφραγμα ανακοπής της
διήθησης
Μετρήσεις διαρροής
∆ιαδρομή διήθησης
∆ίκτυο διήθησης
σεισμικό ρήγμα
Σεισμική ένταση
Σεισμική κίνηση
Σεισμικό κύμα
Σεισμογράφος
Σεισμόμετρο
Σεισμοσκόπιο
Κατάλογος επιλογής
διαγωνιζομένων
Επίχωση από επιλεγμένα
υλικά
Επιλεγμένο υλικό
λιθορριπής
Επιλεκτική δειγματοληψία
(βλ.32076)

ήλοι με αυτοδιατρητική
κεφαλή
Αυτοκινούμενος γερανός
Ίδιο βάρος
Θυρόφραγμα ή βαλβίδα
αυτόματου κλεισίματος
Semi-base load power station; semi base Σταθμός κυμαινόμενου
load plant (Am)
φορτίου (ημιβάσης)
Semi-outdoor powerplant (Am)
Υμι-υπαίθριος σταθμός
παραγωγής (χώρος
γεννητριών στεγασμένος)
Sensitivity of the regulation
Ευαισθησία ρύθμισης
Sensor
Αισθητήριο
Separator
Λωρίδα διαχωριστική
Separator
Λωρίς διαχωριστική
septic tank
σηπτικός βόθρος
Series of power station; clain of
Σειρά σταθμών παραγωγής
powerplants (Am)
Service
Υπηρεσία
Service road
Οδός υπηρεσίας
Service valve
Θυρόφραγμα λειτουργίας,
βαλβίδα λειτουργίας
Serviceability
Επιτελεστικότητα
Set
Πήξη
Set of record drawings
Σειρά σχεδίων «όπως
κατασκευάστηκε» και
επιμετρικών Σχεδίων
Set of rollers (for roller gate)
Σύστημα τροχών (για
κυλιόμενο θυρόφραγμα)
Setting out (of the works)
Τοπογραφκή χωροθέτηση
(των έργων)
Setting out line
Γκαμπαρι, μοδίνα, περασιά,
γραμμή αναφοράς
Setting out line
Γραμμή αναφοράς
Setting time
Χρόνος πήξης
Settings (deep, shallow)
Βύθιση (στροβίλου ή
αντλίας), (ρηχή ή βαθιά)
Settlement
Καθίζηση
Settlement device
Συσκευή μέτρησης
καθιζήσεων (καθιζησίμετρο)
Settlement of disputes
∆ιακανονισμός διαφωνιών
(διαφορών)
Settling lagoon; settling basin; desilting
Λεκάνη (δεξαμενή)
self drilling rock bolts
Self propelled crane
Self weight
Self-closing valve

basin
severally and jointly
Sewer
Sewer
Sewer outfall
sewer system, sewerage
Shaft (see 90067)
Shaft (see 90069)
Shaft power station
Shaft sinking
Shaft spillway
Shaking screen
Shale
Shallow earthquake
Shape of reservoir basin
Shaping the foundation
share out, distribute
Sharp crested weir
Sharp edged orifice
Sharp transition
Shear force
Shear joint
Shear key; keyway (Am)
Shear strenght
Shear stress
Shear surface
Shear test
Sheep foot vibratory roller
Sheepsfoot roller Grid roller
sheer crack
Sheet pile

καθίζησης
νομ. από κοινού και εις
ολόκληρον
Αγωγός αποχετεύσεως,
υπόνομος
Αγωγός αποχετεύςεως,
υπόνομος
Έξοδος αποχετευτικού
αγωγού
αποχέτευση
Άξονας
Φρέαρ, πηγάδι
Σταθμός παραγωγής σε
φρέαρ
Εκσκαφή φρέατος
(πηγαδιού)
Φρεατοειδής εκχειλιστής
Παλινδρομικό κόσκινο
Αργιλικός σχιστόλιθος
(ιζηματογενής)
Αβαθής σεισμός (0-70χλμ)
Σχήμα του ταμιευτήρα
Μόρφωση επιφάνειας
θεμελίωσης
διανέμω, κατανέμω
Εκχειλιστής λεπτής στέψης
Στόμιο με αιχμηρά χείλη
Απότομη συναρμογή
∆ιατμητική δύναμη
∆ιατμητική διάκλαση
Αντιδιατμητική οδόντωση
αρμού
Αντοχή σε διάτμηση
∆ιατμητική τάση
Επιφάνεια διάτμησης
∆οκιμή σε διάτμηση
οδοστρωτήρας/
συμπυκνωτής με πόδια
αρνιού
Κυλινδροσυμπιεστής τύπου
κατσικοπόδαρου
διατρητική τομή
Πασσαλοσανίδα

Sheet pile cut off (see 102096)
Sheet pile wall (see 72020)
Sheet piling
Shell curves
Shield
Shift (two or three shift working)
Shifting of the bed; shifting of the main
channel (see 11039)
shipping note
Shooting
Shooting; blasting
Shore
Shoreline; bankline (Am)
Shoring (of a vertical surface) (action)
Shortage
shotcrete
shoulder
Shoulder, road site
Shoulder, road site
Shoulder; shell (Am)
Shovel
Shovel bucket
Shrinkage
Shrinkage limit (Ws)
Side
Side embankment
Side intake
Side psillway
Side strip, margin, verge
Side walks, Footway
Sieve
Sighing of the contract
signage

∆ιάφραγμα από
πασσαλοσανίδες
Τοίχος από
πασσαλοσανίδες
∆ιάφραγμα από
πασσαλοσανίδες
Χαρακτηριστικές καμπύλες
λειτουργίας στροβίλων
Ασπίδα διάνοιξης σήραγγας
Βάρδια ( εργασία με δύο ή
τρεις βάρδιες)
Μετατόπιση κοίτης
δελτίο αποστολής
Κυνήγι (με όπλο)
Ανατίναξη
Ακτή, παραλία
Περίγραμμα ή περίμετρος
ταμιευτήρα
Ξυλότυπος (σανίδωμα)
κατακόρυφης επιφάνειας
(ενέργεια)
Έλλειψη, ανεπάρκεια
εκτοξευμένο σκυρόδεμα
έρεισμα
Έρπισμα
Έρπισμα
Σώμα στήριξης
Μηχανικό πτύο
Κάδος μηχανικού πτύου
Συστολή
Όριο συρρίκνωσης(WS )
Πλευρά, όχθη
Πλευρικό ανάχωμα
Πλευρική υδροληψία
Πλευρικός εκχειλιστής
έρεισμα μη
σταθεροποιημένον
Λωρίς κυκλοφορίας πεζών
Κόσκινο
Υπογραφή σύμβασης
σήμανση

Signal ( any object visible from a long
distance for surveying e.g. beacon,
church spire)
significance, scope, extent
Sill
Sill (crest of spillway)
Sill (of gate, stoplog)
Silt
Silt
Silt sampler
Silt trap scour gate
Siltation; filling with mud
Silting (of a river or reservoir) (see
22112)
Similitude
Similitude criteria
Single bar
Single curvature arch dam
Single layer lining
Sink
Sink hole
Sinking fund
Site

Site
Site appraisal
Site clearance (see 101095)
Site huts; site accommodation
Site investigation; site exploration
Site office
Site railway

Σήμα ( κάθε αντικείμενο
ορατό από μεγάλη
απόσταση για χρήση
τοπογραφική λ.χ φάρος καμπαναριό)
ενδιαφέρον, σημασία
Κατώφλι
Στέψη εκχειλιστή
Κατώφλι, έδραση
(θυροφράγματος, δοκού
έμφραξης)
Ιλύς
Ιλύς
∆ειγματολήπτης ιλύος
Θυρόφραγμα έκπλυσης
ιλυοσυλλέκτη
Απόθεση ιλύος
Προσχώρηση
Ομοιότητα (προσομοίωση)
Κριτήρια ομοιότητας
(προσομοίωσης)
Μεμονωμένη ράβδος
Τοξωτό φράγμα διπλής
καμπυλότητας
Επένδυση με μία στρώση
Καταβόθρα
∆ολίνη
Τοκοχρεολυτικό κεφάλαιο
Επιλογή θέσης ή χάραξης
(χάραξη διώρυγας, δρόμου,
γραμμής ηλεκτρικής
μεταφοράς)
Θέση
Εκτίμηση της
καταλληλότητας μιας θέσης
Αποψίλωση και εκχέρσωση
(του χώρου των έργων)
Εργοταξιακά οικήματα
Επιτόπια έρευνα
(διερεύνηση, εξερεύνηση)
Εργοταξιακό γραφείο
Εργοταξιακή σιδηροδρομική

Site road
Siting (of a dam)
Sketch
Ski run; piste
Skijump spillway
Skimming wall; scum board
Skip;bucket
Sky-horse
slab
slab
Slab
Slate
Slave station. Operating principle
Sledge
Slices method (slope stability)
Sliding
Sliding floor
Sliding formwork; slip form (Am)
slip circle
Slip joint; dismantling flange; sliding
flange
Slope
Slope
Slope (of a hill or mounain)
Slope failure (embankment or cutting)
Slope failure (natural ground)
Slope of an embankment
Slope of an excavation

γραμμή
Εργοταξιακός δρόμος
Επιλογή θέσης του άξονα
φράγματος
Σκαρίφημα
Πίστα σκι
Εκχειλιστής με κατασκευή
εκτόξευσης
Τοίχος διαχωρισμού του
καθαρού νερού
Κάδος, μπένα
Sky-horses (κινητό αντίβαρο
γερανού)
πλάκα σκυροδέματος,
κατάστρωμα, το
πλάκα σκυροδέματος,
πλάκα πρόσβασης, η
Πλάκα
Σχιστόλιθος
(μεταμορφωμένος)
Αυτόματος σταθμός Αρχή
λειτουργίας
Σφύρα, βαριά
Μέθοδος κατακόρυφων
λωρίδων (ευστάθεια
πρανούς)
Ολίσθηση
Ολισθαίνον δάπεδο
Ολισθαίνοντες ξυλότυποι
Κύκλος ολίσθησης
Αρμός αποσυναρμολόγησης
Κλίση ( ως προς την
οριζόντια)
Πρανές
Κλιτύς, πλαγιά (λόφου ή
βουνού)
Αστοχία τεχνητού πρανούς
(αναχώματος ή εκσκαφής)
Αστοχία φυσικού πρανούς
Πρανές αναχώματος,
επιχώματος
Πρανές εκσκαφής

Slope of cutting
Slope of cutting
Slope protection; rerevetment
Slope stake; slope peg
Slope talus
slope, bank
Sloped curb
slopes in cuts
Sloping upstream face
Slotted bucket basin
Sloughing of an embankment; sloughing
of a cutting
Sluice gate; penstock (U.K) (see 90070);
slie gate (Am)
Sluice section (part of a structure
containing sluices)
Sluice; undersluice (see 90044)
Sluiceway (see 83015)
Slump
Slump cone
Slump test
slump tests
slurry
Slurry trench
Small valley; dale
Smooth
smooth drum vibrating roller
Smooth shooting
Smoothing tool
Snow
Snow cover; snow pack
Snow gauge
Snow records

Πρανές εκ’ χώματος
Πρανές εκ’ χώματος
Προστασία πρανούς
Πασσάλωση πρανούς
(φρυδιού εκσκαφής)
Κορήματα πλαγιάς
πλαγιά
κράσπεδο κεκλιμένο (λοξό)
όρυγμα, τo
Κεκλιμένο ανάντη μέτωπο
Λεκάνη αποτόνωση με
κυκλική σκάφη αναπήδησης
με δόντια , βυθισμένη
Αστάθεια αναχώματος ή
φυσικού πρανούς (από
εσωτερική διάβρωση)
Ολισθαίνον θυρόφραγμα
Τμήμα του φράγματος ή
εκχειλιστή εξοπλισμένο με
θυροφράγματα ή βαλβίδες
Άνοιγμα με θυροφράγματα ή
βαλβίδα
∆ιώρυγα απαγωγής (φυγής)
Κάθιση
Κώνος δοκιμής κάθισης
∆οκιμή κάθισης
δοκιμές κάθισης
αιώρημα
Τάφρος σκαμμένη με
αιώρημα μπετονίτη
Μικρή κοιλάδα
Λείος
δονητικός οδοστρωτήρας με
λείο τύμπανο
Απαλή μετάτμηση
Εργαλείο εξομάλυνσης,
εργαλείο λείανσης, σβουράκι
Χιόνι
Χιονοκάλυψη, κάλυμμα
χιονιού
Χιονόμετρο
Μετρήσεις (καταγραφή)

Snowfall
Snowmelt
Snowmelt storage
Soffit
Soft loan; low interest loan
softening point
soil anchors
soil mechanics
Soil mechanics
Soil pofile
Soil susceptible frost action
soil work
Soil-cement
Solid bucket basin; roller bucket basin
Solid head buttress dam
Solitary wave
sound barrier
Sounding
Sounding weight
soundness of aggregates
soundness test
Sowing grass seed
spalling
Spalling
span
Spare parts
Spare unit; standby unit
Special Conditions of Contract SCC
specialist
Specific energy
Specific heat
Specific yield (l/s/km2)

χιονοπτώσεων
Χιονόπτωση
Τήξη (λιώσιμο) του χιονιού
Χιονοαποθήκευση σε νερό
Κάτω παρειά δοκού
Χαμηλότοκο δάνειο
σημείο μέλθωσης
αγκύρια εδάφους
εδαφομηχανική
Εδαφομηχανική
Εδαφική τομή
Έδαφος υποκείμενο σε
δράση παγετού
χωματουργικές εργασίες
Μίγμα χώματος-τσιμέντου
Λεκάνη αποτόνωσης με
ολόσωμη κυκλική σκάφη
αναπήδησης, βυθισμένη
Αντηριδωτό φράγμα με
διευρυμένες κεφαλές
Μονήρες κύμα
ηχόφραγμα ή ηχομονωτικά
πετάσματα
Πειραματική διερεύνηση
ποιότητας υποβάθρου
Βάρος (έρμα)
βυθομέτρησης, (χελώνη)
ανθεκτικότητα αδρανών
δοκιμή υγέιας πετρώματος
Σπορά χλοοτάπητα
απόθραυση
Επιφανειακή θραύση και
απόσταση
άνοιγμα
Ανταλλακτικά
Εφεδρική μονάδα
Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων
ειδικός, ειδικευμένος
Ειδική ενέργεια
Ειδική θερμότητα
Ειδική παροχή (λ/δλ/χλμ2)

specification
Specification
Specifications
Spectrum
Spillage
Spillage loss
Spillway
Spillway bridge
Spillway capacity
Spillway channel
Spillway chute
Spillway culverrt
Spillway gate; flood gate
Spillway pier
Spillway tunnel
Splayed footing
Split ring; extractor (see 103200)
Splitter
spoil dumps
Sprayed concrete; shotcrete
Spreader (see 103149)
Spreader (see 103167a); stretcher
Spring
Springing
Springing line (of intrados or extrados)
Springing of extrados
Springing of intrados
Sprinkler irrigation
Sprocket chain
Spun concrete
Squared timber
Sreambed;river bed; main channel

προδιαγραφές
Προδιαγραφή
Προδιαγραφές
Φάσμα
Υπερχείλιση
Απώλεια υπερχείλισης
Εκχειλιστής, εκχειλιστής
πλημμύρων
Γέφυρα εκχειλιστή
Παροχετευτικότητα του
εκχειλιστή, μέγιστη
προχετευτικότητα εκχειλιστή
∆ιώρυγα εκχειλιστή
Κεκλιμένη διώρυγα (διώρυγα
πτώσης) εκχειλιστή
Αγωγός εκχειλιστή (στο
σώμα φράγματος)
Θυρόφραγμα εκχειλιστή
Μεσόβαθρο εκχειλιστή
Σήραγγα εκχειλιστή
Αμφίπλευρο πέδιλο
Εξολκέας
Τοιχείο διαχωρισμού
χωματερή
Εκτοξευμένο σκυρόδεμα
Αντηρίδα, τεντόξυλο, δοκός
αντιστήριξης
Αντηρίδα, τεντόξυλο, δοκός
αντιστήριξης
Πηγή
Γένεση τόξου
Γραμμή γενέσεων τόξων
(εσωραχίου ή εξωραχίου)
Γένεση εξωράχιου
Γένεση εσωράχιου
Άρδευση με καταιονισμό
(τεχνητή βροχή)
Αλυσίδα Galle
Σκυρόδεμα φυγοκεντρωμένο
Ορθογωνισμένη ξυλεία
Κοίτη ρεύματος, κοίτη
ποταμού

ΕΠ/ΠΟΑ - Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Προσβάσεων
και Οδικών Αξόνων
ΕΠ/ΟΑΛΑΑ -Ειδική
SS/RNPUD - Special Service for
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
managing Road networks, Ports & Urban Οδικών Αξόνων, Λιμανιών
Development
και Αστικής Ανάπτυξης
Stability of regulation
Ευστάθεια ρύθμισης
Stability of reservoire slopes
Ευστάθεια πρανών
ταμιευτήρα
Stabilized shoulder
έρεισμα σταθεροποιημένο
Stable channel; stable bed
Σταθερή κοίτη ποταμού
Stable grout
Σταθερό ένεμα
Staff gauge; depth gauge
Σταθμημετρική κλίμακα
Staff man; rodman (Am)
Στοχοφόρος
Stage grouting
Ενέσεις (τσιμεντενέσεις)
κατά στάδια
Staged development of a project
Ανάπτυξη σε στάδια ενός
Έργου
Stage-discharge curve
Καμπύλη στάθμης -παροχής
Staging
Πατάρι σκαλωσιάς
stainless steel
χάλυβας, ατσάλι
Stainless steel
Ανοξείδωτος χάλυβας
Stand pipe piezometer; open pipe
Σωληνωτό πιεζόμετρο
piezometer
Standard penetration test (SPT)
Πρότυπη δοκιμή διείσδυσης
(SPT)
Standard specification
Πρότυπη προδιαγραφή
Standing wave flume
Υδαταγωγός μέτρησης
στάσιμου κύματος
Stank; partial bulkhead
Πρόφραγμα ή διάφραγμα ή
πώμα έμφραξης (διώρυγας
ή σήραγγας)
Starter bars
Αναμονές
State
∆ημόσιο
state corporation
δημόσια επιχείρηση
State New Sections
Νέα Τμήματα ∆ημοσίου
State New Sections Acceptance Protocol Πρωτόκολλο Παραλαβής
Νέων Τμημάτων ∆ημοσίου
Statement of original conditions
Καταγραφή συνθηκών
statute (up to date)
καταστατικό (ενήμερο,
ενημερωμένο)
Steady flow
Μόνιμη (σταθερή) ροή
SS/RAN - Special Service for managing
Road Accesses & Networks

Steam curing
Steel fibre reinforced concrete
steel reinforced
Steel-concrete bond coefficient
steep
Steep-walled valley (see 11048)
Stereo pair
Stiffness matrix
Stilling basin; stilling pool

Stirrup; link
Stone pitching with filled joints (squared
masonry,precast blocks)
Stoplog storage site
Stoplogs
Stoppage for yearly overhaul
Storage
Storage
Storage
Storage capacity
Storage facilities
Storage facilities and collecting works
Storage rain gauger
Storage reservoir; conservation reservoir
Straight (section between meanders)
Strain
Strain at failure
Strain gauge

Συντήρηση με ατμό
Σκυρόδεμα οπλισμένο με
χαλύβδινες ίνες
ενισχυμένο με σίδηρο (δες
παραπάνω στο hormigon
armado lleva hierro dentro)
Συντελεστής συνάφειας
χάλυβα - σκυροδέματος
απότομος
Κοιλάδα με απότομα
αντερείσματα
Στερεοσκοπικό ζεύγος
(αεροφωτογραφιών)
Μητρώο ακαμψίας
Λεκάνη ηρεμίας, αποτόνωση
(καταστροφής) ενέργειας.
(Λεκάνη αποτόνωσης
ενέργειας μέσω υδραυλικού
άλματος)
Συνδετήρας
Αρμολογημένη λιθοτομή
Θέση αποθήκευσης δοκών
έμφραξης
∆οκοί έμφραξης
∆ιακοπή για ετήσια
επιθεώρηση και συντήρηση
Αποθήκευση
Αποθήκευση
Χωρητικότητα
Χωρητικότητα για
αποθήκευση
Έργα αποθήκευσης
Έργα αποθήκευσης και
συλλογής νερού
Αθροιστικό βροχόμετρο
Ταμιευτήρας αποθήκευσης
Ευθύγραμμο τμήμα (μεταξύ
μαιάνδων)
Ανηγμένη παραμόρφωση
Ανηγμένη παραμόρφωση
κατά τη θραύση
Μετρητής παραμόρφωσης,
μηκυνσιόμετρο

strained wire
Strand
Stratified flow

συρματόσχοινο
Κλώνος συρματόσχοινου
∆ιαστρωματωμένη ροή
(ρεύμα)
Stratigraphy
Στρωματολογία
Stratum; layer
Στρώμα
Stream
Ρεύμα, ρέμα
Streambed intake
Υδροληψία πυθμένα
Strength
Αντοχή
Strengthening of a dam
Ενίσχυση φράγματος
Stress
Τάση
Stress meter (Am)
Τασόμετρο
Stretch (of a river)
Τμήμα (ποταμού)
Strike
Απεργία
Strike; trend
Παράταξη
Stripped surface of concrete (without any Επιφάνεια σκυροδέματος
finishing treatment)
άγρια (χωρίς επεξεργασία
τελειώματος)
stripping
υδροφιλία
Stripping topsoil
Αφαίρεση φυτικής γης
Strong motion seismograph
Σεισμογράφος ισχυρής
δόνησης
Structural concrete
Σκυρόδεμα κατασκευών
Structural model
Στατικό ομοίωμα (μοντέλο)
Structural timber
Ξυλεία κατασκευών, δομική
ξυλεία
structure
τεχνικά στατικά, δομή,
σκελετός, πλαίσιο
Structure
Κατασκευή
Structure
Τεχνικό
Strut (horizontal)
Οριζόντια αντηρίδα,
αντιστήριξη
subbase
υποβάση
subcontract
σύμβαση υπεργολαβίας
subcontractor
υπεργολάβος
sub-contractor
υπεργολάβος
Sub-contractor
Υπεργολάβος
Subcritical flow; tranquil flow (Am)
Υποκρίσιμη ροή ή ποτάμια
ροή
Subglacial stream
Υποπαγετωνικό ρέμα
subject to
υποκείμενος, υπεξούσιος,
υποτελής

Submerged
Submerged area
Submerged intake
Submerged; drowned
Subsidiary generating set using
compensation water discharge

Βυθισμένος
Κατακλυσμένη περιοχή
Βυθισμένη υδροληψία
Βυθισμένος
Εξοπλισμός παραγωγής
ενέργειας από τις παροχές
για ύδρευση, άρδευση κλπ
substance
ουσία
Substantial completion
Ουσιαστική αποπεράτωση
substitute
αντικαταστάτης
substitute, deputy
αναπληρωτής,
αντικαταστάτης
Substratum
Υπόστρωμα
Subtended angle (angle of intersection of Άνοιγμα (γωνία) με κυκλικό
lines normal to tangents at the extemities τόξο
of a non-circular arc)
subtract, take away
Sudden shower
Sulphate resisting cement
Sump
Supercritical flow; rapid flow (Am)
Superelavation, banking
Superelavation, Cant
Superelavation, Cant
Supersulphated cement
Supervision
Supervisory Board
suplantar
Supplementary Land
supplier
Supplier
supply
Supply and installation; supply and
erection
Supply works (Am)
Supported excavation
Supporting layer; sub-base
Supporting rope; running cable
Surface creep

αφαιρώ
Ξαφνική μπόρα
Τσιμέντο ανθεκτικό στην
προσβολή θειικών αλάτων
Φρεάτιο άντλησης
Υπερκρίσιμη ροή ή
χειμαρρώδης ροή
Υπερήψωση σε καμπύλη
Υπερήψωση σε καμπύλη
Υπερήψωσις εν καμπύλη
Υπερθειϊκό τσιμέντο
Επίβλεψη
εποπτικό συμβούλιο
αντικαθιστώ
Συμπληρωματικοί Χώροι
προμηθευτής
Προμηθευτής
τροφοδοσία
Προμήθεια και εγκατάσταση
Έργα προσαγωγής (του
σταθμού)
Εκσκαφή υποστηριγμένη
Υπόβαση
Συρματόσχοινο κύλισης
Επιφανειακός ερπυσμός

Surface eddy
Surface flooding irrigation
Surface flow
Surface intake
Surface moisture
Surface texture
Surface water gally
Surface water gally
Surface wave
Surge chamber
Surge chamber; surge tank (above
ground)
Surge shaft
Surplus
surrounding
Surroundings (of a river) (not in common
use)
Surveillance (of works)
survey
survey
survey
Survey instruments
Survey marker; survey monument
Survey plan
Survey point; syrvey station
Survey station (see 113010 and 113013)
Survey station (see 12034)
Survey station (see12034)
Surveying
surveyor
Surveyor
Surveyor
Surveyor (using a surveying instrument);
(instrument man)

Επιφανειακός στροβιλισμός
Άρδευση με επιφανειακή
διάχυση
Επιφανειακή ροή
Επιφανειακή υδροληψία
Επιφανειακή υγρασία
Επιφανειακή υφή
Στόμιον εισροής υπονόμου
Στόμιον εισροής υπονόμου
Επιφανειακό κύμα
Θάλαμος εκτόνωσης
Πύργος ανάπλασης,
δεξαμενή ανάπλασης
(υπέργεια)
Φρέαρ ανάπλασης
Πλεόνασμα, περίσσευμα
που περιτυλίγει
Γειτονική περιοχή ποταμού
Έλεγχος συμπεριφοράς
(έργων)
έρευνα
τοπογραφικός ελεγχος μέτρηση
τοπογραφική μελέτη
Τοπογραφικά όργανα
Τοπογραφική σήμανση
Τοπογραφικό συνεργείο
(ομάδα)
Σημείο ή στάση
τοπογραφικών
παρατηρήσεων
Στάση παρατηρήσεων (βλ.
113010 & 113013)
Στάση παρατηρήσεων
Στάση τοπογραφικών
παρατηρήσεων
Τοπογραφία
επιθεωρητής, εκτιμητής
Τοπογράφος
Τοπογράφος
Χειριστής τοπογραφικού
οργάνου

Suspended load transport

Μεταφορά αιωρούμενων
υλικών
Suspended load; suspended sediment
Στερεοπαροχή
(Am)
αιωρούμενων υλικών
Suspended solids
Αιωρούμενα στερεά
Swell (long period)
Κύμα (μεγάλης περιόδου)
Swelling
∆ιόγκωση
Swelling clay; expanding clay
∆ιογκούμενη άργιλος
Swivel; injection nozzle
Στόμιο ενέσεως
Syphon mouth
Στόμιο εισόδου σίφωνα
Syphon spillway
Σιφωνοειδής εκχειλιστής
System load factor (for a certain period
Συντελεστής φορτίου
of time)
συστήματος (για μια
ορισμένη περίοδο)
System peak load (MW)
Φορτίο αιχμής του
συστήματος (MW)
T1 Period Constructions
Κατασκευές Περιόδου Τ1
T1 Period Work Completion Certificate or Βεβαίωση Περάτωσης
WCCΤ1
Εργασιών Περιόδου Τ1 ή
ΒΠΕΤ1
Tacheometer
Ταχύμετρο
tacit, unspoken, implied
σιωπηρός, εξυπακουόμενος,
υπονοούμενος
tack coat
συγκολλητική στρώση
Tail mast rail track
Σιδηροτροχιές κύλισης
κινητού πυλώνα
Tail mast; tailower (Am)
Κινητός πυλώνας
Tailbay
Στάθμη κατάντη (ενός
Έργου)
Tailbay; afterbay
Έξοδος διώρυγας ή
σήραγγας φυγής
Tailrace
Έργα φυγής
Tailrace canal
∆ιώρυγα φυγής
Tailrace tunnel
Σήραγγα φυγής
Tailwater level
Στάθμη διώρυγας φυγής ή
στάθμη κατάντη
Talus
Κορήματα
Tamp
Συμπιέζω, συμπυκνώνω με
επιφανειακό δονητή ή
κόπανο
Tangential adjustment
Εφαπτόμενη διόρθωση
Tangential displacement
Εφαπτομενική μετακίνηση
Tangential load
Εφαπτομενικό φορτίο

Tangential stress
taper
Tapping point
TCC
Tcickness of buttress
Tee head buttress dam
Telemetering rain gauge
Telemetering water level indicator
Tellurometer (for precise measurament
of distance by radio microwaves)
Templet
Temporary bench mark
Temporary Constructions
Temporary workers; casual workers
Temporary works
tender
Tender design
tender documents
Tender documents
Tender; bid (Am)
Tenderer; bidder (Am)
Tendons
tensile strain
Tensile strenght
tensile strength
tensile stress
Tensile stress
Tensile test
tension, voltage
Tensor
Terminal board
Terminal moraine

Εφαπτόμενη τάση
χοάνη
Σημείο ελέγχου ροής
Τεχνική Συγγραφή
Υποχρεώσεων
Πάχος αντηρίδας
Αντηριδωτό φράγμα με
αμφιπροέχουσες κεφαλές
Τηλεμετρικό βροχόμετρο
(βροχογράφος)
Τηλεμετρικό σταθμήμετρο
(σταθμηγράφος)
Τελλουρόμετρο (E.D.M.) (για
υψηλής ακρίβειας μέτρηση
αποστάσεων με χρήση
ραδιοκυμάτων)
Περίγγραμμα ελεύθερου
χώρου
Προσωρινό ρέπερ,
προσωρινή χωροσταθμική
αφετηρία
Προσωρινές Κατασκευές
Προσωρινό (έκτακτο)
προσωπικό
Προσωρινά έργα
πλειοδοσία, διαγωνισμός
Μελέτη δημοπράτησης
τεύχη δημοπράτησης
Τεύχη δημοπράτησης
Προσφορά
Μειοδότης, διαγωνιζόμενος
Τένοντες
παραμόρφωση εφελκυσμού
Αντοχή σε εφελκυσμό
αντοχή τάνυσης
τάση εφελκυσμού
Εφελκυστική τάση
∆οκιμή σε εφελκυσμό
χαμηλή τάση
Τανυστής
Τερματικός πίνακας
Μετωπική μοραίνη,
μετωπικός λιθώνας

Termination (of contract)
Termination Notice
Terms of reference
test
Test core
Test hole
Test pit
Test sample
testpits
Thalweg
Thaw
the first design
Theodolite
Thermal conductivity
Thermal expansion
Thermal expansion coefficient
Thermal pollution
Thermal shrinkage
Thermal stratification
Thermocline
Thermo-couple
Thich arch dam
Thick plank
thickness
thickness of beam
Thickness of dam
Thin arch dam
Third party claims
Third party insurance
Third party risks
thread
three phase
Three-dimensional analysis
Thrust
Tiltdozer
Tilting

∆ιακοπή, Τερματισμός
Γνωστοποίηση Καταγγελίας
Προδιαγραφή υπηρεσιών
(του Συμβούλου Μηχανικού)
δοκιμή, η
Πυρήνας (καρότο) για
δοκιμές
Ερευνητική γεώτρηση
Ερευνητικό σκάμμα
∆οκίμιο
Μισγάγγεια, Thalweg
Τήξη, λιώσιμο
αρχική πρόταση
Θεοδόλιχος
Θερμοαγωγικότητα
Θερμική διαστολή
Συντελεστής θερμικής
διαστολής
Θερμική μόλυνση
Θερμική συστολή
Θερμική διαστρωμάτωση
Μεταλίμνιο
Θερμοστοιχείο
Παχύ τοξωτό φράγμα
Μαδέρι
πάχος
πάχος δοκού
Πάχος φράγματος
Λεπτό τοξωτό φράγμα
Απαιτήσεις τρίτων
Ασφάλιση για ζημιές σε
τρίτους
Κίνδυνοι προς τρίτους
σπείρωμα
τριφασικό ρεύμα
Τρισδιάστατη ανάλυση
Επώθηση
Tiltdozer (Προωθητήρας,
μπουλντόζα) με κεκλιμένη
λεπίδα
Ανατροπή

Tilting drum mixer

Αναμικτήρας με
ανατρεπόμενο τύμπανο
Tilting gate; oscillating flashboars
Κατακλινόμενο θυρόφραγμα
Tilting skip
Περιστρεφόμενος
(ανακλινώμενος) κάδος
(μπένα)
Timber
Ξυλεία
Time cup
Καψύλλιο με επιβράδυνση
Time for completon (civil works)
Συμβατικός χρόνος
εκτέλεσης των εργασιών
(έργων Πολιτικού
Μηχανικού)
timetable
χρονοδιάγραμμα
To abstract water
Εκτροπή (απόληψη) νερού
to assess, to rate
εκτιμώ, βαθμολογώ
To be infested with
Ασθενώ από, προσβάλλομαι
από ασθένεια
To call for tenders
Πρόσκληση (∆ιακήρυξη) για
υποβολή προσφορών
to certify a copy of a document
επικυρώνω φωτοαντίγραφο
To choke water intakes; to obstruct water Φράζω υδροληψίες
intakes
To clean a screen
Καθαρίζω εσχάρα
To clear a slope
Καθαρισμός πρανούς
To concrete
Σκυροδετώ
To draw down
Υποβιβάζω τη στάθμη
To draw off; to withdraw
Απόληψη νερού από τον
ταμιευτήρα
To empty
Εκκενώνω (πλήρως)
To excavate
Εκσκάπτω, σκάβω
To excavate a tunnel
∆ιανοίγω μια σήραγγα
To fence land
Περίφραξη γης (χώρου)
To fill
Γεμίζω
to give an incentive to
δίνω κίνητρο
To indemnify
Αποζημιώνω
To indemnify
Απαλλάσσω (νομικά) από
ευθύνη
To install stoplogs; to lower stoplogs into Τοποθέτηση δοκών
place
έμφραξης
To make a closed traverse survey
Αποτύπωση (τοπογραφική)
με κλειστή όδευση
To make a snow survey
Καταγράφω, αποτυπώνω
την χιονοκάλυψη

To mature
To measure the dimensions
To order
To place an order with X
To pour (an arch, beam, floor, wall,
column, etc)
To prime
To pump
To pump against a head of
To ram a charge home
To scarify
To strip formwork
to take charge of sth, attend to sth
To timber a tunnel
To trench
To trim a slope
To turbine under a head of
Toe drain
Toe of dam (concrete dams);
downstream toe of dam others)
Toe wall; foot wall (Am)
Toe weight
Tolerance
tool
Tools; cutters
top heading base
Top of dam
Top soil
Top thickness
Top width
Topographical change
Topsoil

Εκπνέω, λήγω
Μέτρηση διαστάσεων
Παραγγέλλω
Αναθέτω παραγγελία σε
κάποιον
∆ιαστρώνω (τόξο, δοκό,
πλάκα, τοίχο, υποστύλωμα
κλπ)
Οπλίζω, ετοιμάζω για
ανατίναξη (συνδεσμολογίες
κλπ)
Αντλώ
Άντληση υπό φορτίο...
Συμπυκνώνω το εκρηκτικό
μέσα στο διάτρημα
Αναμοχλεύω
Αφαίρεση ξυλοτύπων
αναλαμβάνω
Υποστηρίζω μια σήραγγα με
ξυλεία
∆ιανοίγω τάφρο, σκάβω
όρυγμα
Ξεσκάρωμα πρανούς
εκσκαφής
Λειτουργία στροβίλου υπό
φορτίο...
Στραγγιστήριο κατάντη
ποδός φράγματος
Κατάντη πόδι του
φράγματος
Τοίχος ποδός φράγματος
Αντίβαρο ποδός φράγματος
Ανοχή
εργαλείο
Εργαλεία, κοπίδια, μακάπια
στέψη
Στέψη φράγματος
Φυτικές γαίες
Πάχος στέψης (στατικό, για
φράγματα από σκυρόδεμα)
Πλάτος στέψης
Μεταβολή της τοπογραφίας
Φυτοκάλυψη (υλικό)

Torrent
Torsional adjustment
tort
Total cut off
Total head
Total present worth
Total sediment load; total solids load
Tower crane
Tracer
Tracked crane; crawler crane
Tracked vehicles; crawler vehicles
Tractor
trading company
Traffic island
Traffic label
Traffic label
Trailer
Train
Training wall
Transformer compound
Transformer hall; transformer gallery
Transient calculation; time-history
analysis (Am)
Transit mixer; truck mixer (see 51065b)
Transition
transition link
transition slab
Transition zone; semi-pervious zone
Transit-mixed concrete; truck-mixed
concrete
Transmitting station
Transportation plant

Χείμαρρος
Στρεπτική διόρθωση
αδικοπραξία
Ολικό διάφραγμα
Ολικό φορτίο
Ολική παρούσα αξία
Συνολική στερεοπαροχή
(συρόμενα & αιωρούμενα)
∆ομικός γερανός, γερανός
με πυλώνα
Ανιχνευτής
Ερπυστριοφόρος γερανός
Ερπυστριοφόρα οχήματα
Ελκυστήρας, τρακτέρ
εμπορική εταιρία
Νησίδα κυκλοφορίας
Πινακίδες κυκλοφορίας
(γενικώς)
Πινακίδες κυκλοφορίας
(γενικώς)
Ρυμουλκούμενο όχημα
Τρένο, σιδηροδρομικός
σταθμός, αμαξοστοιχία
Καθοδηγητικός τοίχος
Χώρος μετασχηματιστών
Αίθουσα ή θάλαμος ή στοά
μετασχηματιστών
∆υναμικός υπολογισμός,
ανάλυση σε χρονοσειρές
Αναμικτήρας σε φορτηγό ,
αυτοκινούμενος αναμικτήρας
Συναρμογή
μεταβατικό επίχωμα
πλάκες μετάβασης
Μεταβατική ζώνη
(ημιδιαπερατή ζώνη)
Μεταφερόμενο και
αναμειγνυόμενο σε
αυτοκίνητο σκυρόδεμα
Σταθμός εκπομπής
Εξοπλισμός (μηχανήματα)
μεταφορών

Transported sediment
transversal
transverse drainage
Transverse reinforcement
Trap efficiency (of a reservoir); rate of
silting (in a reservoir)
Trash boom (Am)
Trash skip (Am)
Travelled way, Road surface
Travelling crane (see 84086)
Travelling formwork
Travelling gantry
Traverse
trench
Trench excavation
Trench, feather edged
Trench, feather edged
Trial blasting
Trial embankment
Trial load method
Triangulation survey station
Tributary
Trip mechanism (for self closing valve)
Trolley
Trowelled finish
Trowelling machine
Truck; lorry
Tsunami; seismically generated sea
wave
Tufa ( from a calcareous spring)
Tuff
tunnel
Tunnel

Μεταφερόμενα, φερτά υλικά
εγκάρσιος
εγκάρσια αποστράγγιση
Εγκάρσιος οπλισμός
Ρυθμός απόθεσης φερτών
σε ταμιευτήρα
Πλωτό ζεύγμα συγκράτησης
επιπλέοντων φερτών υλικών
Κάδος συγκέντρωσης
φερτών υλικών
Οδόστρωμα οδού
Κινητός γερανός
Κινητός ξυλότυπος
Κινητή γερανογέφυρα ή
κυλιόμενη γερανογέφυρα
Όδευση
τάφρος
Εκσκαφή τάφρου
Σκάφη οδού
Σκάφη οδού
∆οκιμαστική ανατίναξη
∆οκιμαστικό επίχωμα
Μέθοδος δοκιμαστικού
φορτίου, προσεγγιστική
μέθοδος
Σημείο τριγωνισμού ή
τριγωνομετρικό σημείο
Παραπόταμος
Σύστημα αυτόματου
κλεισίματος βαλβίδας
Μεταφορικό φορείο,
βαγονέτο
Μόρφωση με μύστρισμα
Μηχανή μυστρίματος
Φορτηγό αυτοκίνητο, καμιόνι
Τσουνάμι (θαλάσσιος
κυματισμός λόγω σεισμού)
Τραβερτίνης ( από
ασβεστολιθική πηγή)
Τόφφος (ηφαιστειακός)
σήραγγα
Υπόγεια στοά

Tunnel
tunnel entrance
Tunnel Exit
Tunnel face
tunnel invert
tunnel lining
Tunnel lining
Tunnel Risk Analysis Study

Οδική σήραγγα
στόμιο σήραγγας
Σήραγγες διαφυγής
Μέτωπο σήραγγας
δάπεδο σήραγγας
τελική επένδυση
Επένδυση σήραγγας
Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων
των Σηράγγων
Tunnel spoil
Προϊόντα εκσκαφής
σήραγγας
Tunnel support
Υποστήριξη σήραγγας
Tunneling machine
Μηχάνημα διάνοιξης
σηράγγων
Tunnelling plant
Εξοπλισμός διάνοιξης
σηράγγων
Tunnels Control Conter
ΚΕΣ (Κέντρο Ελέγχου
Σηραγγών)
Turbidity current
Ρεύμα στροβιλισμού
στερεών
Turbine bypass
Παράκαμψη στροβίλου,
σύστημα (παροχής αέρα)
περιορισμού υποπιέσεων
στο στρόβιλο
Turbulent flow
Τυρβώδης ροή
Turfing
Κατασκευή χλοοτάπητα
Turnbuckle
Συσφιγκτήρας
Turnkey contract
Σύμβαση με πληρωμή
απολογιστικά
turnover
τζίρος
Turnover
Τζίρος, κύκλος εργασιών
Two-dimensional analysis
∆ισδιάστατη ανάλυση
Typical Cross Section
Τυπική διατομή
Unaltered rock
Υγιές πέτρωμα
Unattended remotely controlled power
Τηλεχειριζόμενος σταθμός
station
χωρίς φύλαξη
unblock, secure progress in
βγαίνω από το αδιέξοδο
Uncompacted rockfill; loose rockfill
Ασυμπύκνωτη λιθορριπή
Unconfined compression test
∆οκιμή σε ανεμπόδιστη
θλίψη
Unconfined Compressive Strength (UCS) θλιπτική αντοχή
Uncontrolled spillway
Εκχειλιστής χωρίς
θυροφράγματα

Under construction
under pass
Underflow
Underground flow
Underground power station
Underground reservoir
Underground water; subsurface water
underpass
Underseepage
undertake
undertakings
Underwater blasting
Underwater excavation
Undisturbed sample
Uneconomic site
Uniform flow
Uniform slope
Uniform slope
Unit (or set or machine) operated as an
orifice
Unit bay; set bay
Unit prices
Unit undergoing maintenance
Unit undergoing repair
Unit weight (of soil) (γ)
Unit weight (of solid particles)(γs)
Unit weight of dry soil (γd)(formerly dry
unit weight)
Unit weight of saturated soil (γsat)
(formerly saturated unit weight)

Υπό κατασκευή
κάτω διάβαση
Ρεύμα πυθμένα
Υπόγεια ροή
Υπόγειος σταθμός
παραγωγής
Υπόγειος
ταμιευτήρας(υπόγεια
δεξαμενή)
Υπόγειο νερό
κάτω διάβαση
∆ιήθηση μέσω θεμελίωσης
αναλαμβάνω, αποδέχομαι
την ευθύνη
αναληφθέν έργο
Υποβρύχια ανατίναξη
Εκσκαφή κάτω από το νερό
Αδιατάρακτο δείγμα
Αντιοικονομική θέση
Ομοιόμορφη ροή
Μονοκλινής
Μονοκλινής
Μονάδα ή μονάδες
λειτουργούσες για εκκένωση
χωρίς σύνδεση με το
σύστημα
Χώρος μονάδας, ονόλιθος
μονάδας
Τιμές μονάδας
Μονάδα σε συντήρηση
Μονάδα σε επισκευή
Φαινόμενο βάρος (εδάφους)
(γ)
Φαινόμενο βάρος (στερεών
κόκκων) (γς)
Φαινόμενο βάρους ξηρού
εδάφους (γd) (πρώην ξηρό
φαινόμενο βάρος)
Φαινόμενο βάρος
κορεσμένου εδάφους (γsat)
(πρώην κορεσμένο
φαινόμενο βάρος)

Unit weight of submerged soil (γ’)
(formerly buoyant unit weight)
Unlined canal
Unofficial strike; wildcut strike (Am)
Unreinforced concrete
Unsteady flow
Upgrading
Uplilft
Upper or lower reservoir (pumped
strorage scheme)
Upper reach
Uppermost reservoir
Upstream
Upstream blanket
Upstream membrane; upstream
diaphragm
Upstream membrane; upstream
diaphragm
Urban sewage
Use
Usefulness of a project
utility (public)
Utilization factor of runoff
u-turn
Vacant Possession
Vacuum concrete
valid, in force, in effect
valley
Valley
value engineering
Valve
Valve (or gate) at inlet to penstock
Valve at pump inlet or pump outlet

Φαινόμενο βάρος εδάφους
υπό άνωση (γ΄) (πρώην
φαινόμενο βάρος)
Ανεπένδυτη διώρυγα
Ανεπίσημη απεργία
Άοπλο σκυρόδεμα
Μη μόνιμη (ασταθής) ροή
Επεμβάσεις
Άνωση
Άνω ή κάτω ταμιευτήρας
(δεξαμενή )(σχήμα
άντλησης-ταμίευσης)
Άνω ρους
Ο πλέον ανάντη ταμιευτήρας
Ανάντη
Ανάντη αδιαπέρατος
τάπητας
Ανάντη εύκαμπτη μεμβράνη
Ανάντη εύκαμπτη στεγανή
μεμβράνη
Αστικά λύματα
Χρήση, χρησιμοποίηση
Ωφελιμότητα ενός Έργου
Επιχειρήσεις Κοινής
Ωφέλειας (∆ΕΚΟ)
Βαθμός ή συντελεστής
χρησιμοποίησης της
απορροής
επιτόπου ανάκαμψη
Ελεύθερη Χρήση
Σκυρόδεμα χωρίς κενά (εν
κενώ)
ισχύουσα, ισχύων
κοιλάδα
Κοιλάδα
τεχνική μελέτη
Βαλβίδα
Θυρόφραγμα ή βαλβίδα
στην αρχή του αγωγού
πτώσης
Βαλβίδα στην είσοδο ή
έξοδο της αντλίας

Valve at turbine inlet
Valve gallery
Van
Vane appartus
Vane shear test
Variable curvature arch
Variable radius arch dam
Variable thickness arch dam
variant
Variation of rainfall (monthly, yearly)
Varve (fine cyclic lake deposit
Varved clay (lacustrine)
Vector
Vegetation growth, Soil (humus),
covering Planting
Velocity head; kinetic head
Velocity profile

Velocity seismograph
Vena contracta
Veneer
Vent pipe; air duct; air vent (see 103201)
Vent; orifice;opening
Versant
Vertical adjustment
Vertical clearance, Height clearance
Vertical clearance, Height clearance

Βαλβίδα στην είσοδο
στροβίλου
Θάλαμος βαλβίδων
Ημιφορτηγό
Συσκευή μέτρησης
διατμητικής αντοχής με
πτερύγια
∆οκιμή διάτμησης με
πτερύγιο
Τόξο μεταβλητής
καμπυλότητας
Τοξωτό φράγμα απλής
καμπυλότητας
Τοξωτό φράγμα μεταβλητού
πάχους
παραλλαγή
Μεταβολή της βροχόπτωσης
(μηνιαία, ετήσια)
Βάρβα (λεπτοστρωματώδης
περιοδική λιμναία απόθεση)
Άργιλος με λεπτές
κυκλοθεματικές ενστρώσεις
ιλύος
∆ιάνυσμα, άνυσμα
Φυτική γωνία επένδυσης,
φυτοκάλυψη
Φορτίο ταχύτητας ή
κινηματικό φορτίο
Καμπύλη ( διάγραμμα)
ταχύτητας (διάγραμμα
κατανομής ταχύτητας σε μία
διατομή)
Σεισμογράφος μέτρησης
ταχύτητας
Συνεσταλμένη φλέβα, vera
contrata
Καπλαμάς
Αγωγός εξαερισμού
Άνοιγμα ή στόμιο ή
εξαερισμός
Κλιτύς, πλαγιά
Κατακόρυφη διόρθωση
Ελεύθερο ύψος κυκλοφορίας
Ελεύθερον ύψος

Vertical control network
Vertical curb
Vertical gate
VFLS
via duct
Viable site
viaduct
Vibrated concrete
Vibrating compactor
vibrating padfoot roler
Vibrating roller
Vibrating screen
Vibrating wire (instrument)
Vibrating wire pendulum
Vibrator
viga
Vinyl resin concrete
Void ratio (e)** (see 51128)
volcanic sedimented rock formations
Volume of dam
Volume of runoff
Volume of voids
Volumeter
Vortex; whirlpool
Wadi
Wagon
Walks; footpaths
Wandering (of a river)
Wash drilling; water flush drilling
wash out coefficient
Wash water
Washed rockfill (see 53045)

κυκλοφορίας
Υψομετρικό δίκτυο ελέγχου
κράσπεδο κατακόρυφο
Κατακόρυφα ανυψωμένο
θυρόφραγμα
ΠΟΤ
κοιλαδογέφυρα
Οικονομική θέση
οδογέφυρα, κοιλαδογέφυρα
∆ονούμενο σκυρόδεμα
∆ονητικό συμπυκνωτικό
μηχάνημα
δονητικός οδοστρωτήρας με
κατσικοπόδαρα
∆ονητικός
κυλινδροσυμπιεστής
(οδοστρωτήρας)
∆ονητικό κόσκινο
∆ονούμενη χορδή
Εκκρεμές δονούμενης
χορδής
∆ονητής
δοκάρι
Σκύροδεμα με βυνιλική
ρητίνη
∆είκτης πόρων (e) **
ηφαιστειοϊζηματογενής
πέτρωμα
Όγκος φράγματος
Όγκος απορροής
Όγκος των πόρων
Ογκόμετρο
∆ίνη
Κοίτη ξεροπόταμου, wadi
Βαγόνι, σιδηροδρομικό
όχημα
Ατραποί, μονοπάτια
Μαιανδρισμός (ποταμού)
∆ιάτρηση με έκπλυση
συντελεστής απόπλυσης
Νερό έκπλυσης
∆ιαβρεγμένη λιθορριπή

Washing
Wash-out gate; scour gate
waste deposit pits
Waste water
Water cement ratio (W/C)
water conduit
Water content (concrete composition)
Water content (soil)
Water equivalent (of snow)
Water hammer
Water level indicator
Water level recorder
Water quality
Water reducing agent
Water regulator
Water repellent cement
Water resource managment
Water skiing
Water spraying of concrete (see 53045)
Water surface
Water surface area
Water surface slope
Water test
Water vapour
Water velocity
Watercourse
Watering; springing (for earthworks)
Watermilfoil
Watershed; divide (Am)
Waterstop; water bar
Waterway
Waterway (see 90034)
Waterway (see 85019 and 85023)

Απόπλυση
Θυρόφραγμα έκπλυσης
προσχώσεων
αποθεσιοθάλαμοι
Υδατικά απόβλητα
Λόγος νερού / τσιμέντου
αγωγός νερού
Περιεκτικότητα σε νερό
(Σύνθεση σκυροδέματος)
(βλ.53065)
Περιεκτικότητα σε νερό
(εδάφους)
Υδατοϊσοδύναμο του χιονιού
Υδραυλικό πλήγμα
Σταθμήμετρο
Σταθμηγράφος
Ποιότητα νερού
Ελαττωτικό ύδατος
∆οσομετρητής νερού,
ρυθμιστής νερού
Υδαταπωθητικό τσιμέντο
∆ιαχείριση υδάτινων πόρων
Θαλάσσιο σκι
Ψεκασμός σκυροδέματος με
νερό (βλ. 53045)
Επιφάνεια νερού (λίμνης)
Έκταση επιφάνειας νερού
Κλίση ελεύθερης επιφάνειας
νερού ή υδραυλική κλίση
∆οκιμή εισπίεσης
Υδρατμός
Ταχύτητα νερού
Υδατικό ρεύμα
∆ιαβροχή, ψεκασμός
Υδρόβιο Μυριόφυλλο
Υδροκρίτης
Στεγανωτική ταινία (αρμού)
Υδαταγωγός
Πλωτή διώρυγα, διώρυγα
ναυσιπλοίας
Πλωτή διώρυγα

Waterway (see 90034)
Wave
Wave
Wave action
Wave velocity. Arrangement
Wave wall

wax method of determining density
weaken, debilitate
Wearing course, base course
Wearing course, base course
Weathered rock
Weathering
Wedge analysis
Wedge gate valve; sluice valve
wedge shaped
Weigh-batcher
Weighbridge
Weighted net head
Weighting of a slope
Weir
Welded joint
Welded steel fabric
Well
Wet spell; rainy period
Wet year
Wetted area
Wetted perimeter
Wetting and drying test
Wheeled crane
Wheeled dozer; turnadozer
Width of carriagway

Υδαταγωγός, πλωτή
διώρυγα, διώρυγα
ναυσιπλοίας
Κύμα (γενικά)
Κύμα (μικρής περιόδου)
∆ράση των κυμάτων
Ταχύτητα κύματος. ∆ιάταξη
Τοίχος προστασίας από
κυματισμό
προσδιορισμός
συμπύκνωσης με τη μέθοδο
παραφίνης
αποδυναμώνω
Οδοστρωσία
Οδοστρωσία
Αποσαθρωμένος βράχος
Αποσάθρωση
Ανάλυση με τη μέθοδο των
σφηνών (διέδρων)
∆ικλείδα
σφηνοειδής
∆οσομετρητής με ζύγιση
Ζυγιστήριο
Σταθμικό καθαρό φορτίο ή
κεντροβαρικό καθαρό φορτίο
Επίχωμα αντιστήριξης
πρανούς
Εκχειλιστή, φράγμα
εκτροπής, αναβαθμός
εκτροπής
Ένωση με συγκόλληση
Συγκολλητό δομικό πλέγμα
Φρέαρ, πηγάδι
Βροχερή περίοδος
Υγρό έτος
Υγρή διατομή
Βρεχόμενη περίμετρος
∆οκιμή σε διαβροχή ξήρανση
Τροχοφόρος γερανός
Τροχοφόρος προωθητήρας
Πλάτος οδοστρώματος

Width of crown
Width of crown
Width of dam
Width of vehicle
Wildfowl
Wildfowling

Πλάτος καταστρώματος
Πλάτος καταστρώματος
Πλάτος φράγματος
Πλάτος οχήματος
Αγριοπούλια, νεροπούλια
Κυνήγι αγριοπουλιών,
νεροπουλιών
Wildfowling area
Περιοχή κυνηγίου
νεροπουλιών
Wildlife; fauna
Πανίδα
Winding drum; winch
Βαρούλκο
Wing cut off
Πλευρικό διάφραγμα
Wing wall
Πτερυγότοιχος
Withdrawal (from reservoir) (see 121049) Απόληψη νερού από τον
ταμιευτήρα
Woodland; forest
∆άσος, δρυμός
Workability
Εργασιμότητα
Working drawing; construction drawing
Σχέδιο εφαρμογής
Working life
∆ιάρκεια ζωής
Working platform
Εξέδρα (πλατφόρμα)
εργασίας
Works
Έργα
Works
Εργασίες
Works Price List
Τιμολόγιο Εργασιών
worksite
εργοτάξιο
Yachting
Ερασιτεχνική ναυσιπλοία
Year of average rainfall
Έτος μέσης βροχόπτωσης
Year of copmletion
Έτος αποπεράτωσης
Year to year reservoir
Ταμιευτήρας υπερετήσιας
ρύθμισης
Yearly flow; daily flow
Ετήσια παροχή, ημερήσια
παροχή
Zoned earthfill dam
Χωμάτινο φράγμα με ζώνες

