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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΙΚ) 

ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ) ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΤΕΠ 

 

(κατ’ εφαρμογή της υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221/30-07-2012) Απόφασης, της υπ. αρ. 

ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524/Β/2016) Απόφασης και της σχετικής Εγκυκλίου 17/2016 (αρ. πρωτ. 

ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) και των υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), 

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014) και ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-

2014) Αποφάσεων και των σχετικών Εγκυκλίων 30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013), 22/2014 

(ΔΙΠΑΔ/οικ/658/24-10-2014), 26/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ/154/11-12-2014). 
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ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΑ 
ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-ή 

ΠΕΤΕΠ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΟΜΑΔΑ Ι: Χωματουργικά - Αντιμετώπιση υδάτων - Αντιστηρίξεις (σύμφωνα με την Ομάδα Α της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466 –ΦΕΚ1956/07.06.17)  

1 Εκσκαφή και αποκατάσταση 
ορύγματος για την κατασκευή αγωγού 
αποχέτευσης ακαθάρτων, από 
πλαστικούς σωλήνες PVC-U, 
συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, 
έτοιμου προς λειτουργία μετά την 
τοποθέτηση του αγωγού, για βάθος 
ορύγματος έως και 4,00 m. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΠΤΥΕ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών, αμμοχαλίκων ή ασφαλτικών ή 
πλακοστρώσεων, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

-   

 ΠΤΥΕ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

-  

 ΠΤΥΕ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

 ΠΤΥΕ 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 
μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα 

 ΠΤΥΕ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

-   

 ΠΤΥΕ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

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

 ΠΤΥΕ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 
 
 

ΠΤΥΕ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΕΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη -  

2 Εκσκαφή και αποκατάσταση 
ορύγματος για την κατασκευή αγωγού 
αποχέτευσης ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες PVC-U, 
συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, 
έτοιμου προς λειτουργία μετά την 
τοποθέτηση του αγωγού, για βάθος 

ΠΤΥΕ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών, αμμοχαλίκων ή ασφαλτικών ή 
πλακοστρώσεων, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

-   

 ΠΤΥΕ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

-  
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ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΑ 
ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-ή 

ΠΕΤΕΠ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ορύγματος μεγαλύτερο των 4,01 μ. 
έως και 6,00 m. 
  

ΠΤΥΕ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

 ΠΤΥΕ 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 
μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα 

 ΠΤΥΕ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

-   

 ΠΤΥΕ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

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

 
 
 
 
 

ΠΤΥΕ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΥΕ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΥΕ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΕΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη -  

3 Εκσκαφή και αποκατάσταση 
ορύγματος για την κατασκευή δίδυμου  
καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων, 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598, για οποιοδήποτε 
βάθος ορύγματος. 
  
  
  

ΠΤΥΕ 2.01 

 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών, αμμοχαλίκων ή ασφαλτικών ή 
πλακοστρώσεων, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

-   

 ΠΤΥΕ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

-  

 ΠΤΥΕ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

 ΠΤΥΕ 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 
μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα 
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ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΑ 
ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-ή 

ΠΕΤΕΠ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

   ΠΤΥΕ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

-   

  ΠΤΥΕ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

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

   ΠΤΥΕ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

   ΠΤΥΕ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 
 

  
  

ΠΤΕΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη -  

4 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με 
μεταλλικά πετάσματα (krings), 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
εκσκαφών, εγκιβωτισμών, 
επανεπιχώσεων και αποκαταστάσεων, 
για οποιοδήποτε βάθος εκσκαφής. 

ΠΤΥΕ 2.01 
 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών, αμμοχαλίκων ή ασφαλτικών ή 
πλακοστρώσεων, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

-   

 ΠΤΥΕ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

-  

 ΠΤΥΕ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

 
 

  
  
  

ΠΤΥΕ 4.01 
Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 
μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα 

ΠΤΥΕ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

-   

  ΠΤΥΕ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

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

  ΠΤΥΕ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

   ΠΤΥΕ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

   ΠΤΥΕ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

   ΠΤΥΕ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα -   

   
  

ΠΤΕΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

 ΠΤΕΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 
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ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΑ 
ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-ή 

ΠΕΤΕΠ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΤΕΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη -  

5 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπόγειων δικτύων για την 
αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών 
από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ. 

ΠΤΥΕ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 
διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

-   

6 Κατασκευή αποχετευτικής σύνδεσης 
(εξωτερικής διακλάδωσης) ακινήτου 
δι΄ εκσκαφής και τομής του εδάφους 
μήκους μέχρι και 7,00 μ. ανεξαρτήτως 
πλάτους και βάθους. 

ΠΤΥΕ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών, αμμοχαλίκων ή ασφαλτικών ή 
πλακοστρώσεων, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

-   

ΠΤΥΕ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

-  

ΠΤΥΕ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΥΕ 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΥΕ 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό 
συνθήκες στενότητος χώρου. 

-  

ΠΤΥΕ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

ΠΤΥΕ 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 
μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλεία κλπ). 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 
μηχανικά μέσα 

ΠΤΥΕ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. -  

ΠΤΥΕ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. -  

ΠΤΥΕ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

-   

ΠΤΥΕ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

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

ΠΤΥΕ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΥΕ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΥΕ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΥΕ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 
ελαφρού τύπου 

-   

ΠΤΥΕ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 01-03-00-00 Ικριώματα 
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ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΑ 
ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-ή 

ΠΕΤΕΠ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

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

ΠΤΥΕ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΠΤΥΕ 9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα 

-  

ΠΤΥΕ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

01-02-01-00 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων 

ΠΤΥΕ 11.01 Καλύμματα φρεατίων -  

ΠΤΥΕ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος 

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

ΠΤΥΕ 12.12 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC – U, σαμάρι με 
μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων 
από πλαστικούς σωλήνες PVC – U της σειράς 41. 

-  

ΠΤΥΕ 16.11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου προσαρμογής / 
φρεατίου παροχής ύδρευσης 

- 
 

 

ΠΤΕΟ Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00 Ικριώματα 

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

01-05-00-00 Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα 
χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

ΠΤΕΟ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβριων καταστρώματος 
οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

ΠΤΕΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη -  

ΟΜΑΔΑ ΙΙ: Κατασκευές από σκυρόδεμα (κατασκευή φρεατίων επίσκεψης αποχέτευσης ακαθάρτων και φρεατίων πιεζόθραυσης) (σύμφωνα με την Ομάδα Β της αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466 –ΦΕΚ1956/07.06.17) 

7 Κατασκευή νέου έγχυτου φρεατίου 
επίσκεψης ή πτώσης αγωγού ή και 
συμβολής αγωγών, τύπου Ε1-Α, Π1, σε 
διάφορα βάθη ορύγματος, 

ΠΤΥΕ 2.01 
 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 
ημιβραχωδών, αμμοχαλίκων ή ασφαλτικών ή 
πλακοστρώσεων, με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

-  
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ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΑ 
ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-ή 

ΠΕΤΕΠ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 περαιωμένου και έτοιμου προς 
λειτουργία. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΠΤΥΕ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με τη μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

-  

 ΠΤΥΕ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες. 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες. 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΤΥΕ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

-   

ΠΤΥΕ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

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

ΠΤΥΕ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΥΕ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

ΠΤΥΕ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών. 01-03-00-00 Ικριώματα 

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

ΠΤΥΕ 9.02 
  

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών. 
  

01-03-00-00 Ικριώματα 

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

ΠΤΥΕ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος. 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

    01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

     01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

     01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

     01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 ΠΤΥΕ 9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα. 

-   

 ΠΤΥΕ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων. 

01-02-01-00 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων 

 ΠΤΥΕ 11.01 Καλύμματα φρεατίων. -   

 ΠΤΥΕ 11.04 Χαλύβδινες βαθμίδες με επένδυση από συνθετικά υλικά. 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων 

  ΠΤΕΟ Β-33 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών 08-05-01-04 ’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με 
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’ 

   ΠΤΕΟ Β-34 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και 
φρεατίων, πάχους 2,0 cm 

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

 

 

ΠΤΕΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη -   

ΠΤΕΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

ΠΤΕΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη -  
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ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ-

ΝΟΜΕΝΑ 
ΑΡΘΡΑ ΝΕΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-ή 

ΠΕΤΕΠ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΤΟΕ 77.62 Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαριστών επιφανειών με 
εποξειδικά συστήματα δύο συστατικών 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

8 Κατασκευή φρεατίου πέρατος 
καταθλιπτικού αγωγού αντλιοστασίου 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΠΤΥΕ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες 

02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

 ΠΤΥΕ 3.18 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

 ΠΤΥΕ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

-   

 ΠΤΥΕ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

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

 ΠΤΥΕ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 ΠΤΥΕ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 01-03-00-00 Ικριώματα 

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

 ΠΤΥΕ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

     01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

     01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

     01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

     01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 ΠΤΥΕ 9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα 

-   

 ΠΤΥΕ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

01-02-01-00 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων  

 ΠΤΥΕ 11.01 Καλύμματα φρεατίων -   

ΠΤΥΕ 11.04 Χαλύβδινες βαθμίδες με επένδυση από συνθετικά υλικά 08-07-01-05 Βαθμίδες φρεατίων 

 ΠΤΥΕ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος 

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

 ΠΤΥΕ 12.17 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 

-  

 ΠΤΕΟ Β-33 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών 08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με 
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’ 

 ΠΤΕΟ Β-34 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και 
φρεατίων, πάχους 2,0 cm 

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

 ΠΤΕΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη -   

 ΠΤΕΟ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

 ΠΤΕΟ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 

 ΠΤΕΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη -   
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ΠΤΟΕ 77.62 Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαριστών επιφανειών με 
εποξειδικά συστήματα δύο συστατικών 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

ΟΜΑΔΑ ΙΙΙ: Σωληνώσεις - Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων (σύμφωνα με την Ομάδα Γ της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466 –ΦΕΚ1956/07.06.17) 

9 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41, συμπαγούς 
τοιχώματος 

ΠΤΥΕ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος 

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

10 Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου (ductile iron) 

ΠΤΥΕ 12.16 Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
(ductile iron) 

-  

11 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
(ductile iron) 

ΠΤΥΕ 12.17 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 

-  

ΟΜΑΔΑ IV: Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων (σύμφωνα με την Ομάδα Ε της αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466 –ΦΕΚ1956/07.06.17) 

12 Έργα ΠΜ Αντλιοστασίου Ακαθάρτων 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ΠΤΥΕ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων 

 ΠΤΥΕ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες 

02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

 ΠΤΥΕ 3.18 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

 ΠΤΥΕ 5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά -  

 ΠΤΥΕ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 01-03-00-00 Ικριώματα 

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

 ΠΤΥΕ 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 01-03-00-00 Ικριώματα 

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

 ΠΤΥΕ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

 01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

 01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 ΠΤΥΕ 9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο 
σκυρόδεμα 

-  

 ΠΤΥΕ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

01-02-01-00 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων 

 ΠΤΥΕ 10.10 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος 

-  

 ΠΤΥΕ 11.01 Καλύμματα φρεατίων -  

 ΠΤΥΕ 11.02 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής -  

 ΠΤΥΕ 11.04 Χαλύβδινες βαθμίδες με επένδυση από συνθετικά υλικά 08-07-01-05   Βαθμίδες φρεατίων 
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 ΠΤΥΕ 11.05 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου 

-   

 ΠΤΥΕ 11.12 Περίφραξη με συρματόπλεγμα -   

 ΠΤΥΕ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος 

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 

 ΠΤΥΕ 12.17 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) 

-  

 ΠΤΥΕ 13.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 08-06-07-02 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

 ΠΤΥΕ 13.11 Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο -  

 ΠΤΥΕ 13.15 Χαλύβδινες εξαρμώσεις 08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 

ΠΤΟΕ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 

02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

ΠΤΟΕ 20.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 02-03-00-00 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 

ΠΤΟΕ 20.06 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 
2,00 m 

-  

ΠΤΟΕ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων 

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

ΠΤΟΕ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου -  

ΠΤΟΕ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα -   

ΠΤΟΕ 32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

    01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

    01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

    01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

    01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

ΠΤΟΕ 35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την 
μόνωση δωμάτων 

  

ΠΤΟΕ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

ΠΤΟΕ 46.10 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm 

03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 

ΠΤΟΕ 62.30 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού 03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα 

ΠΤΟΕ 65.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική βαφή 

03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 

ΠΤΟΕ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί 
τόπου 

ΠΤΟΕ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί 
τόπου 

ΠΤΟΕ 73.16 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου -  
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ΠΤΟΕ 73.31 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) 
ή οξύμαχα (γκρέ) 

03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές 

ΠΤΟΕ 73.37 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή 
με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις 

-  

ΠΤΟΕ 77.62 Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαριστών επιφανειών με 
εποξειδικά συστήματα δύο συστατικών 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

ΠΤΟΕ 77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

ΠΤΟΕ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 08-05-01-02 Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με 
ασφαλτικές μεμβράνες 

ΠΤΟΕ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από 
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

03-06-02-02 Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 

ΠΤΕΟ Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00 Ικριώματα 

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

01-05-00-00 Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα 
χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

ΠΤΕΟ Β-33 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών 08-05-01-04 ’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με 
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’ 

ΠΤΕΟ Β-34 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και 
φρεατίων, πάχους 2,0 cm 

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

ΠΤΕΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη -   

13 Έργα ΗΜ Αντλιοστασίου Ακαθάρτων - - - - 
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