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  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

  01-01 
Παραγωγή σκυροδέματος - 
εργασίες σκυροδέτησης 

  

1 01-01-01-00 
Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος 

Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete batching 
plants 

5 01-01-05-00 
Δονητική συμπύκνωση 
σκυροδέματος 

Concrete compaction by 
vibration 

6 01-01-06-00 Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα Self compacting concrete 

7 01-01-07-00 
Σκυροδετήσεις ογκωδών 
κατασκευών 

Mass concrete 

  01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   

8 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete 

9 01-02-02-00 Προένταση σκυροδέματος Concrete post- & pre-tensioning 

  01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια   

10 01-03-00-00 Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

11 01-04-00-00 
Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι) 

Concrete formwork 

12 01-05-00-00 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 
έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final surfaces in 
cast concrete without use of 
mortars 

        

  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  02-01 
Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 
χωματουργικών 

  

13 02-01-01-00 
Καθαρισμός, εκχέρσωση και 
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης 
των εργασιών 

Works zone grubbing and 
clearing 

14 02-01-02-00 
Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος 
εδαφικού υλικού 

Removal of the top layer of the 
soil 

  02-02 κλπ Εκσκαφές   

15 02-02-01-00 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και 
υδραυλικών έργων 

General excavations for Road 
and Hydraulic works 

16 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 
General excavations for 
Buildings 

17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
Excavations for foundation 
works 

18 02-05-00-00 
Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και 
αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

Management of excavation 
materials and exploitation of 
dumping sites 

19 02-06-00-00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων 
και δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow areas 
development and exploitation 

  02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις   

20 02-07-01-00 
Κατασκευή επιχωμάτων με 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων 

Construction of embankments 
with suitable excavation or 
borrow materials 

21 02-07-02-00 
Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων 
τεχνικών έργων 

Refill of excavations for 
foundation works 

http://sate.gr/html/pdf/01-01-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-01-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-01-03-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-01-04-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-01-05-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-01-06-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-01-07-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-02-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-02-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-03%20%CE%BA%CE%BB%CF%80.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-03-00-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-04-00-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/01-05-00-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-01-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-01-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-02-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-03-00-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-04-00-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-05-00-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-06-00-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-07-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-07-02-00.pdf
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22 02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα transition embankments 

23 02-07-04-00 Οπλισμένα επιχώματα Reinforced embankments 

24 02-07-05-00 
Επένδυση πρανών - πλήρωση 
νησίδων με φυτική γή 

lining of road embarkment 
slopes and filling of road islands 
with horticultural soil 

25 02-07-06-00 
Λιθορριπές προστασίας πρανών 
οδικών έργων 

Rip-rap for road slope protection 

  02-08 Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών   

26 02-08-00-00 
Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις 
εκσκαφές 

Dealing with public networks 
during excavation works 

  02-09 
Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις 
εδαφών 

  

27 02-09-01-00 

Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις 
εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, 
υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και 
ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 

Soil improvement and 
stabilization using lime, 
pozzolans, cement and 
calcareous fly ash 

        

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   
  05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες   

100 05-01-02-01 
Προκατασκευασμένες 
προεντεταμένες δοκοί 

Prefabricated, post tensioned 
beams 

101 05-01-02-02 
Προβολοδόμηση γεφυρών με 
σπονδύλους σκυροδέματος επί 
τόπου 

Bridge construction with the 
balanced cantilever method 

102 05-01-02-03 
Κατασκευή φορέων γεφυρών με 
προκατασκευασμένους σπονδύλους 

Bridge construction with precast 
segments 

103 05-01-05-01 Ελαστομεταλλικά εφέδρανα Elastomeric bearings 

104 05-01-06-00 Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών Bridge deck joints 

105 05-01-07-01 
Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών 
με συνθετικές  μεμβράνες 

Bridge deck waterproofing with 
synthetic membranes 

106 05-01-08-00 Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών Bridge drainage systems 

107 05-01-09-02 
Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και 
ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή 
τοίχων 

Fixing of guard rails and lighting 
poles on bridge decks and walls 

  05-02 Λοιπά τεχνικά έργα   

108 05-02-01-00 
Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών 
επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

Kerbs, gutters and roadside 
concrete lined drainage ditches 

109 05-02-02-00 
Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 
πεζοδρομίων και πλατειών 

Paving slabs and cobblestones 
for pedestrian areas 

110 05-02-03-00 Αντιρρυπαντική επάλειψη Antigraffiti coatings 

111 05-02-04-00 Ηχοπετάσματα οδών Road sound barriers 

112 05-02-05-00 Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών Road anti-glare systems 

113 05-02-06-00 
Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και 
φρεάτια εισροής-εκροής αυτών 

Stepped slope gutters and their 
inflow - outflow shafts 

114 05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Rockfall protection barriers 

  05-03 Οδοστρώματα   

115 05-03-01-00 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος 
από ασύνδετα εδαφικά υλικά 

Road pavement subgrade layer 
with unbound soil 

116 05-03-02-01 
Στρώση έδρασης οδοστρώματος και 
επιχωμάτων από σταθεροποιημένα 
εδαφικά υλικά με υδράσβεστο 

Road pavement subgrade layers 
and embankment bedding layers 
with lime stabilized soil 

http://sate.gr/html/pdf/02-07-03-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-07-04-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-07-05-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-07-06-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-08-00-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/02-09-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-01-02-01.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-01-02-02.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-01-02-03.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-01-05-01.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-01-06-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-01-07-01.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-01-08-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-01-09-02.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-02-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-02-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-02-03-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-02-04-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-02-05-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-02-06-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-02-07-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-02-01.pdf
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117 05-03-02-02 

Στρώση έδρασης οδοστρώματος 
από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά 
με τσιμέντο και τσιμεντόδετα 
κοκκώδη υλικά 

Road pavement subgrade layers 
with cement stabilized soil and 
cement bounded granular 
materials 

118 05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά 

Road pavement layers with 
unbound aggregates 

119 05-03-05-01 
Στρώσεις οδοστρώματος από 
τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 

Road pavement layers with 
cement bounded aggregates 

120 05-03-07-00 
Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο 
σκυρόδεμα 

Roller compacted concrete 
pavement 

121 05-03-08-00 
Κατασκευή στρώσης ερείσματος από 
μίγμα αδρανών και φυτικής γής 

Road shoulders with horticultural 
soil and aggregates mixture 

122 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating 

123 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
Hot mixed dense graded asphalt 
concrete layers 

124 05-03-12-01 
Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 
σκυροδέματος 

Skid resistant asphalt concrete 
wearing course 

125 05-03-12-04 
Αντιολισθηρή στρώση από 
ασφαλτική σκυρομαστίχη 

Skid resistant asphalt slurry 
wearing course 

126 05-03-14-00 
Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος 

Milling of asphalt concrete 
pavements 

127 05-03-16-00 

Ανακατασκευή στρώσεων 
οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή 
ανακύκλωση και προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου (CIR) 

Full depth road pavement 
reclamation with cold in-situ 
recycling and addition of foamed 
asphalt 

128 05-03-17-00 

Στρώσεις οδοστρώματος από 
τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα 
φρεζαρισμένων ασφαλτικών και 
υποκείμενων στρώσεων 
οδοστρωσίας 

Road pavement layers with 
cement bound recycled 
materials resulting from asphalt 
concrete and underlying layers 
milling 

129 05-03-18-01 
Ασφαλτική επάλειψη προστασίας 
σταθεροποιημένων στρώσεων 
οδοστρώματος 

Asphalt emulsion coating for the 
protection of stabilized 
pavement layers 

  05-04 Σήμανση   

130 05-04-01-00 
Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας 
σήμανσης 

Removal of pavement markings 

131 05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 

132 05-04-04-00 Οριοδείκτες οδού Road delineators 

133 05-04-05-00 
Αφαίρεση πινακίδων και ιστών 
κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 
επανατοποθέτηση αυτών 

Removal and/or repositioning of 
traffic signs and webs 

134 05-04-07-00 
Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης 

Traffic signs mounting and 
support systems 

135 05-04-08-00 
Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων 
(ΠΜΜ) 

Changeable message signs 

  05-05 Ασφάλιση οδών   

136 05-05-05-00 
Δείκτες οριοθέτησης 
απαλλοτριωμένης ζώνης 

Expropriation zone markers 

137 05-05-06-00 Μόνιμη περίφραξη οδών Permanent road fences 

   05-07 Οδοφωτισμός κλπ   

138 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού Infrastructure for road lighting 

139 05-07-02-00 
Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά 
σώματα 

Road lighting columns and 
fixtures 

http://sate.gr/html/pdf/05-03-02-02.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-03-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-05-01.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-07-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-08-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-11-01.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-11-04.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-12-01.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-12-04.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-14-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-16-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-17-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-03-18-01.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-04-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-04-03-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-04-04-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-04-05-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-04-07-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-04-08-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-05-05-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-05-06-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-07-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/05-07-02-00.pdf
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140 05-07-04-00 Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών 
Infrastructure for road 
emergency telephones 

        

  08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

  08-01 
Χωματουργικά Υδραυλικών 
Έργων 

  

172 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations 

173 08-01-02-00 
Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης 
ποταμών, ρεμάτων και 
αποχετευτικών τάφρων 

Clearing, snagging and dredging 
of rivers, streams and drainage 
ditches 

174 08-01-03-01 
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων 

Trench excavations for utility 
networks 

175 08-01-03-02 
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων 

Underground utilities trench 
backfilling 

176 08-01-04-01 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 
εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του 
εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities installation 
with soil displacement methods 

177 08-01-04-02 

Εγκατάσταση υπογείων δικτύων 
χωρίς διάνοιξη ορύγματος με 
εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του 
εδαφικού υλικού 

Trenchless utilities installation 
with soil removal methods 

  08-02 
Έργα Προστασίας Κοίτης και 
Πρανών 

  

178 08-02-01-00 
Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωμάτων 
(Serasanetti) 

Wire-mesh gabions for slope, 
river bed and embankment 
protection 

179 08-02-02-00 
Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για 
την προστασία κοίτης και πρανών 

Rip-rap on geotextile for slope 
and river bed protection 

  08-03 
Στραγγίσεις και Βελτιώσεις 
Εδαφών 

  

180 08-03-02-00 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθμισμένα αδρανή 

Underdrain filters with graded 
aggregates 

181 08-03-03-00 Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων Geotextiles for underdrains 

182 08-03-04-00 
Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων 
διωρύγων επενδεδυμένων με 
σκυρόδεμα 

Drain relief valves (vents) in 
concrete lined channels 

183 08-03-06-00 
Αποστραγγίσεις επιφανειών με 
γεωσυνθετικά φύλλα 

Surface drainage with 
geosynthetics 

  08-04 Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα   

184 08-04-01-00 
Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής 
επενδύσεων διωρύγων και 
δεξαμενών 

Channels and reservoirs 
concrete lining. Porous concrete 
substrate 

185 08-04-02-00 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων 
με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 

Concrete casting using slipform 
pavers 

186 08-04-03-00 

Κατασκευές υδραυλικών έργων από 
σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις 
υδατοστεγανότητας και αντοχής σε 
επιφανειακή φθορά και χημικές 
προσβολές 

Concrete structures with special 
waterproofing, abrasion and 
chemical attack resistance 
requirements 

  08-05 
Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών 
Έργων 

  

187 08-05-01-02 
Στεγανοποίηση κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

Waterproofing of concrete 
structures using asphaltic 
membranes 

http://sate.gr/html/pdf/05-07-04-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-01-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-01-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-01-03-01.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-01-03-02.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-01-04-01.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-01-04-02.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-02-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-02-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-03-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-03-03-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-03-04-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-03-06-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-04-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-04-02-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-04-03-00.pdf
http://sate.gr/html/pdf/08-05-01-02.pdf


 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

188 08-05-01-04 
Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 
έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα 
κονιάματα 

Protective coatings of hydraulic 
concrete structures using in-situ 
or ready-mixed cement mortars 

189 08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 
Saw cutting joints in concrete 
slabs 

190 08-05-02-02 
Ταινίες στεγάνωσης αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα 
(Waterstops) 

Waterstops for concrete joints 

191 08-05-02-03 
Πλήρωση διάκενου αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα 

Concrete structures joint gap 
filling 

192 08-05-02-04 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 

Concrete structures joint sealing 
using asphaltic mastics 

193 08-05-02-05 
Σφράγιση αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

Concrete structures joint sealing 
using elastomeric materials 

194 08-05-03-01 
Υπόστρωμα στεγανοποίησης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από 
αργιλικά υλικά 

Clay barrier liners for ponds and 
landfills 

195 08-05-03-02 

Υπόστρωμα στεγανοποιητικής 
μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και 
ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο 
διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill membrane 
lining cushion layer of fine 
graded granular materials 

196 08-05-03-03 

Επίστρωση προστασίας/στρώση 
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 
στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες 
διαβαθμισμένο υλικό 

Pond and landfill membrane 
lining protection/filter layer of 
graded granular materials 

197 08-05-03-04 
Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 
με μεμβράνες πολυαιθυλενίου 
(HDPE) 

Pond and landfill lining with 
HDPE membranes 

198 08-05-03-05 

Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης - 
στερέωσης στεγανοποιητικής 
μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και 
ΧΥΤΑ 

Pont and landfill lining 
membrane ballast cylinders 

199 08-05-03-06 
Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών 
επένδυσης λιμνοδεξαμενών και 
ΧΥΤΑ 

Pond and landfill lining 
membrane vents 

  08-06 Σωληνώσεις - Δίκτυα   

200 08-06-02-01 
Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-
PVC 

pressurized u-PVC pipe 
networks 

201 08-06-02-02 
Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-
PVC 

pressurized u-PVC pipe 
networks for sewage 

202 08-06-06-01 

Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου 
πολυμερούς κατασκευασμένους με 
περιέλιξη του υαλονήματος (FW-
GRP) 

Glass-reinforced polyester 
produced by filament winding 
(FW-GRP) pipe networks 

203 08-06-06-02 
Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από 
σωλήνες ινοτσιμέντου 

Fibre cement pipe networks fro 
drainage and sewage 

204 08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Cast iron gate valves 

205 08-06-07-03 
Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου 
πεταλούδας 

Cast iron butterfly valves 

206 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 
Pipeline components 
dismantling joints 

207 08-06-07-06 Αντιπληγματικές βαλβίδες Pressure relief valves 

208 08-06-07-07 
Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής 
αέρα διπλής ενέργειας 

Double orifice air relief valves 

209 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί Irrigation hydrants 
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210 08-06-08-01 
Ταινίες σημάνσεως υπογείων 
δικτύων 

Warning tape above buried 
utilities 

211 08-06-08-03 
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

Retrofitting of concrete paving 
slabs along constructed 
underground utility 

212 08-06-08-04 
Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων 
στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων 

Retrofitting of kerbs and gutters 
along constructed underground 
utility 

213 08-06-08-06 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
σκυρόδεμα 

Prefabricated concrete 
manholes 

214 08-06-08-07 
Προκατασκευασμένα φρεάτια από 
πολυμερές σκυρόδεμα 

Prefabricated manholes made of 
polymer-reinforced concrete 
(PRC) 

  08-07 
Μεταλλικά Στοιχεία και 
Κατασκευές 

  

215 08-07-01-01 
Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 
χυτοσίδηρο 

Grey cast iron gully tops 

216 08-07-01-02 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροσυγκολλητές 

Hand welded gully tops 

217 08-07-01-03 
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

Press welded gully tops 

218 08-07-01-04 
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό 
χυτοσίδηρο 

Ductile iron gully tops 

219 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων Manhole steps 

220 08-07-01-06 
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων 
βιομηχανικής προέλευσης 

Factory produced floor drainage 
channels 

221 08-07-02-01 
Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών 
έργων 

Rust protection of steel 
structures used in hydraulic 
works 

222 08-07-02-03 
Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως 
ροής ανοικτών διώρυγων 

Installation of open channel flow 
level control gates 

223 08-07-03-01 
Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί 
αγωγοί από κυματοειδή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα 

Corrugated galvanized steel 
conduits 

  08-08 Αντλιοστάσια   

224 08-08-01-00 
Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης 

Pumps for water supply and 
irrigation pumping stations 

225 08-08-02-00 
Ηλεκτροκινητήρες αντλιών 
αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης 

Electric motor pumps for water 
supply and irrigation pumping 
stations 

226 08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 
Overhead cranes of pumping 
stations 

227 08-08-04-00 Αεροφυλάκια αντλιοστασίων Pumping stations air vessels 

228 08-08-05-00 
Σωληνώσεις και συσκευές 
αντλιοστασίων 

Pipelines and control devices for 
water supply and irrigation 
pumping stations 

  08-09 Έργα Υδρογεωτρήσεων   

229 08-09-01-00 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων Water wells drilling 

230 08-09-04-00 
Αντλητικά συγκροτήματα 
υδρογεωτρήσεων 

Pumps for water wells 

231 08-09-05-00 
Καθαρισμός και ανάπτυξη 
υδρογεώτρησης 

Water wells cleaning and 
development 

232 08-09-06-00 
Δοκιμαστικές αντλήσεις 
υδρογεώτρησης 

Water wells test pumping 
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  08-10 Αντλήσεις   

233 08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων Work-site water pumping 

234 08-10-02-00 Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων Wastewater and sludge pumping 

235 08-10-03-00 
Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου 
ορίζοντα με well points 

Dewatering with well points 

        

  11 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   
  11-01 Βαθιές Θεμελιώσεις   

305 11-01-01-00 Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι) Bored, in-situ cast concrete piles 

306 11-01-02-00 
Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως 
(εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) 

Driven piles 

307 11-01-03-00 Μικροπάσσαλοι Micro-piles 

  11-02 Έργα Αντιστηρίξεων   

308 11-02-02-00 
Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες 

Retaining structures with steel-
sheet piles 

309 11-02-03-00 Διαφραγματικοί τοίχοι Diaphragm walls 

310 11-02-04-00 Προεντεταμένες Αγκυρώσεις Prestressed anchors 

311 11-02-05-00 
Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη 
γη 

Retaining structures with 
reinforced earth 

  11-03 Βελτίωση Εδάφους   

312 11-03-01-00 Δυναμική συμπύκνωση εδαφών Dynamic soil compaction 

313 11-03-02-00 Δονητική συμπύκνωση εδαφών Vibratory soil compaction 

314 11-03-03-00 
Δονητική Αντικατάσταση εδαφών 
(Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 

Vibratory soil replacement 
(stone column construction) 

315 11-03-04-00 
Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση 
υψηλής πίεσης (jet grouting) 

Soil piles using jet grouting 

316 11-03-05-00 Ενεματώσεις εδάφους Soil grouting 

317 11-03-06-00 
Κατακόρυφα Συνθετικά 
Στραγγιστήρια 

Vertical wick drains 
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