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Γ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για συγκρότηση Μητρώου "Επιμελητών"/ Ειδικών -
Εμπειρογνωμόνων σχετικά με 

Προδιαγραφές Τεχνικών έργων 

Ημερομηνία δημοσιοποίησης : 2021-05-14 

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων: 2021-05-28 

1 Γενικές πληροφορίες 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του 
Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της 
Ελλάδας, θεσμοθετημένος και μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές και 

Διεθνείς Διαδικασίες και Οργανισμούς Τυποποίησης, με ευθύνη τη λειτουργία των 
διαδικασιών τυποποίησης στην Ελλάδα και την εκπόνηση και διαχεtριση των Ελληνικών 
Προτύπων και Προδιαγραφών. 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι τυποποιητικά έγγραφα που έχουν 
εκδοθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) κατόπιν σύμβασης μεταξύ 
ΕΛΟΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ (Αύγουστος 2009). Οι ΕΤΕΠ αναφέρονται στις μεθόδους κατασκευής και 

ποιοτικού ελέγχου συγκεκριμένων εργασιών διαφόρων κατηγοριών τεχνικών έργων και 
προήλθαν από τα κείμενα των Προσωρινών Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(Π.Ε.Τ.Ε.Π.), που είχαν ήδη προετοιμαστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι ΕΤΕΠ εκδόθηκαν από τον 

ΕΛΟΤ ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές τον Δεκέμβριο του 2009 και στις 30 Ιουλίου 

2012, με την Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273, εγκρίθηκαν τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα. Μετά 

την υποχρεωτική εφαρμογή τους, διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες ΕΤΕΠ υπήρχαν 

προβλήματα στο τεχνικό περιεχόμενο, κυρίως σε ότι αφορά συμβατότητα με ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Προβλήματα με τις ΕΤΕΠ εντοπίστηκαν και στη έκθεση του ΟΟΣΑ στον τομέα των 
δομικών προϊόντων και κατασκευών (OECD (2014), OECD Competition Assessment Reviews: 

Greece, OECD Publishing}. 

Ο ΕΛΟΤ στα τέλη του 2016, υλοποίησε με επιτυχία το έργο της αναθεώρησης 70 Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση 

χρονιζοuσών μνημονιακών δεσμεύσεων . Το εν λόγω έργο, πέραν της αναθεώρησης των 68 

ΕΤΕΠ και της εκπόνησης 2 νέων ΕΤΕΠ, περιλάμβανε και την εκπόνηση μελέτης ελέγχου 
τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) ΕΤΕΠ για τον προσδιορισμό αυτών που χρήζουν 

αναθεώρησης λόγω ασυμβατότητας με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα, την 
έκταση-κατηγοριοποίηση αναθεώρησης και τις προτεραιότητες αναθεώρησης. 
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2 Αναθεώρηση 1ης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ 

Το παρόν έργο αφορά στην αναθεώρηση της lης έκδοσης 314 ΕΤΕΠ, με σκοπό τον έλενχο 

και τη διασφάλιση της συμβατότητάς τους με το δLκαιο της Ένωσης, με τα ισχύοντα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα και όταν αυτά δεν υφίστανται, με τα Διεθνή Πρότυπα, τους 

Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η μεθοδολογία για την αναθεώρηση των ΕΤΕΠ είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό σύνταξης 

και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και τον Κανονισμό Σύστασης και 

Λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. 

Η Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 99 ιιΠροδιαγραφές Τεχνικών Έργων)), η οποία έχει συσταθει 

και ανασυγκροτηθεί με απόφαση του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, εισηγείται για θέματα που αφορούν στην 

υλοποίηση του έργου, εισηγε[ται για την έγκριση των αναθεωρημένων ΕΤΕΠ και είναι η 
μόνη αρμόδια, νια την ορθή και πλήρη σύνταξη του τεχνικού αντικειμένου των 

παραδοτέων. 

Στην υλοποίηση του έργου, συμμετέχουν επίσης: 

1. Ο «Ανάδοχος)), ο οποίος προετοιμάζει το εκάστοτε σχέδιο αναθεωρημένου

κειμένου ΕΤΕΠ, και

2. Οι ι<Επιμελητές>>, οι οποίοι ελέγχουν και αξιολογούν τα αναθεωρημένα κείμενα

ΕΤΕΠ και εισηγούνται την έγκρισή τους στην ΕΛΟΤ/ΤΕ 99

Η διαδικασία αναθεώρησης των 314 ΕΤΕΠ περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

1. Ο Ανάδοχος ο οποίος έχει επιλεγεί από τον ΕΣΥΠ ΕΛΟΤ κατόπιν κλειστού

διαγωνισμού προετοιμάζει και συντάσσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί των

κειμένων των εξεταζόμενων ΕΤΕΠ (Σχέδιο ΕΤΕΠ). Τα σχέδια των ΕΤΕΠ διαβιβάζονται

από τον ΕΛΟΤ στους αρμόδιους Επιμελητές και κοινοποιούνται στην ΕΛΟΤ/ΤΕ 99.

2. Οι Επιμελητές ελέyχουν τα Σχέδια ΕΤΕΠ και, αν τα αποδέχονται ως έχουν,

εισηγούνται την ανάρτησή τους για Δημόσια Κρίση. Διαφορετικά διατυπώνουν

παρατηρήσεις/ συστάσεις/ προσαρμογές με άλλα πρότυπα/ νομοθεσία, τις οποίες

ενσωματώνει στο κείμενο ο Ανάδοχος. Ακολούθως οι Επιμελητές, εφ' όσον κρίνουν

αποδεκτές τις διορθώσεις, εισηγούνται την υποβολή των αναθεωρημένων Σχεδίων

ΕΤΕΠ σε Δημόσια Κρίση.

3. Η ΕΛΟΤ /ΤΕ 99 διατυπώνει τυχόν παρατηρήσεις της επί του Σχεδίου ΕΤΕΠ,

διαφορετικά με τη θετική εισήγηση του Επιμελητή, υποβάλλεται σε Δημόσια Κρίση

προκειμένου να διατυπωθούν απόψεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη

4. Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχόλια κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Κρίσης.

5. Ο Ανάδοχος εξετάζει τα σχόλια της Δημόσιας Κρίσης, τεκμηριώνει την αποδοχή ή

απόρριψή τους και διαμορφώνει κατάλληλα το Τελικό Σχέδιο ΕΤΕΠ

6. Οι Επιμελητές αξιολογούν την αντιμετώπιση των σχολίων από τον Ανάδοχο,

ελέγχουν τα Τελικά Σχέδια ΕΤΕΠ και, αν τα αποδέχονται ως έχουν, εισηγούνται την

έγκρισή τους στην ΕΛΟΤ/ΤΕ 99. Διαφορετικά διατυπώνουν παρατηρήσεις/
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συστάσεις/ προσαρμογές με άλλα πρότυπα/ νομοθεσία, τις οποίες ενσωματώνει στο 

κείμενο ο Ανάδοχος. Ακολούθως οι Επιμελητές, εφ' όσον κρίνουν αποδεκτές τις 

διορθώσεις, εισηγούνται την έγκριση των αναθεωρημένων Τελικών Σχεδίων ΕΤΕΠ 

στην ΕΛΟΤ /ΤΕ 99 

7. Η ΕΛΟΤ /ΤΕ 99 αποφασίζει αν αποδέχεται το Τελικό Σχέδιο ΕΤΕΠ και τον τρόπο

αντιμετώπισης των εκάστοτε παρατηρήσεων

8. Το κείμενο μορφοποιείται ως Ελληνική Τεχνική Προδιαyραφή (ΕΤΕΠ) και

9. Η ΕΤΕΠ εκδίδεται από τον ΕΛΟΤ

Οι σχετικές αρμοδιότητες αποτυπώνονται ως εξής: 

Α/ Α Στάδιο ΕΤΕΠ Βήμα Αρμόδιος 

1 Σχέδιο ΕΤΕΠ Εκπόνηση Σχεδίου ΕΤΕΠ Ανάδοχος 

2 Σχέδιο ΕΤΕΠ Έλεγχος/Αποδοχή Σχεδίου ΕΤΕΠ Επιμελητής 

3 Σχέδιο ΕΤΕΠ Εξέταση /Έγκριση Σχεδίου ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 

4 Σχέδιο ΕΤΕΠ Δημόσια Κρίση Σχεδίου ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 

5 Τελικό Σχέδιο ΕΤΕΠ Προετοιμασία Τελικού Σχεδίου ΕΤΕΠ Ανάδοχος 

6 Τελικό Σχέδιο ΕΤΕΠ Έλεγχος/Αποδοχή Τελικού Σχεδίου ΕΤΕΠ Επιμελητής 

7 Τελικό Σχέδιο ΕΤΕΠ Έγκριση Τελικού Σχεδίου ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 

8 ΕΤΕΠ Μορφοποίηση/Εκδοτική επιμέλεια ΕΤΕΠ Ανάδοχος 

9 ΕΤΕΠ Έκδοση ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 

3 Συγκρότηση Μητρώου "Επιμελητών"/ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για την αναθεώρηση των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαyραφών 
(ΕΤΕΠ) που αναφέρονται παραπάνω, το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ προχώρησε σε Προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συγκρότηση Μητρώου ''Επιμελητών" / Ειδικών - Εμπεφογνωμόνωv 
σχετικά με Προδιαγραφές Τεχνικών έργων (Α' & Β'). Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων 
διαπιστώθηκε η ανάγκη προκήρυξης Γ' Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους 
Τομείς του Παραρτήματος Α. 

3.1 Απαιτούμενα προσόντα νια τους ''Επιμελητές" / Ειδικούς - Εμnειροyνώμονες 

Οι υποψήφιοι προς ένταξη στο Μητρώο, αξιολογούνται βάσει κριτηρίων επαγγελματικής 
επάρκειας και καταλληλόλητας που κατανέμονται σε απαιτήσεις για το γνωσιακό 
υπόβαθρο, εμπεφία και δεξιότητες. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
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� Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών 
Θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι στο αντικείμενο και σε 

εξειδικεύσεις των θεματικών πεδίων. 
� Τουλάχιστον 15 χρόνια επαγγελματική δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει τη 

σύνταξη ή εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών κατά την ανάληψη μελετών, 

επιβλέψεων, κατασκευών ή παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην 

παραγωγή τεχνικών έργων (δημόσιων ή ιδιωτικών) των Τομέων του Παραρτήματος 
Α 

� Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής. 
� Δυνατότητα χρήσης και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου 

� Ο Επιμελητής δεν μπορεί να είναι μέλος της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 

Για την ένταξη στο μητρώο θα ληφθούν υπόψη: 

Γνώση και εμπειρία: 

α) σε τουλάχιστον έναν από τους Τομείς του Παραρτήματος Α 

β) σε διαδικασίες τυποποίησης με επιθυμητή τη συμμετοχή σε όργανα αναγνωρισμένου 
εθνικού, περιφερειακού ή διεθνούς φορέα / οργανισμού τυποποίησης ή σε 

διαδικασίες τυποποίησης ή σε εφαρμογή προτύπων / τεχνικών προδιαγραφών και 

γ) σε συγγραφή τευχών δημοπράτησης/ σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών έργου το 

οποίο περιέχει αντικείμενο των συγκεκριμένων ΕΤΕΠ 

3.2 Προϋποθέσεις αξιοποίησης των ενταγμένων μελών 

Η αξιοποίηση των ενταγμένων μελών στο Μητρώο γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, τη γνώση και εμπειρία καθώς και τη διαθεσιμότητα των μελών του 
Μητρώου. 

Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο 
Μητρώο. Στη διακριτική ευχέρεια του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η 
σύναψη συμβάσεων καθώς και το αντικείμενο αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε 
αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ διατηρεί τη δυνατότητα επικαιροποίησης του Μητρώου σε τακτά 
διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

3.3 Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου 

Οι ''Επιμελητές" / Ειδικοί Εμπειρογνώμονες στους οποίους θα ανατεθεί έργο, θα 
υποβοηθήσουν την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ/ΤΕ 99) στη διαδικασία 
αναθεώρησης {βελτίωση - επικαιρσποίηση - συμπλήρωση) συγκεκριμένων ΕΤΕΠ. 

Οι εργασίες επιμέλειας που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο «Επιμελητής)), περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά: 
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α) την ορθή αναφορά των τυποποιητικώv παραπομπών και της σχετικής βιβλιογραφίας 
(εθνική, ευρωπαϊκή, διεθνής), προκεψέvου οι προκύπτουσες ελληνικές τεχνικές 
προδιαγραφές να έχουν ακριβείς παραπομπές, χρονολογημένες ή μη και ακριβή 
βιβλιογραφία. 

β) την επισήμανση τυχόν εμφανούς τεχνικού λάθους στα αναθεωρημένα κείμενα των ΕΤΕΠ 
και αιτιολόγηση της πρότασης για την διόρθωσή του, λαμβάνοντας υπόψη: 

1) το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ιδιαίτερα την Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις Δημόσιες
Προμήθειες, τον Κανονισμό 305/11/ΕΕ σχετικά με την θέσπιση εναρμονισμένων
όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, την οδηγία
2015/1535/ΕΕ σχετικά με την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον
τομέα των τεχνικών προδιαγραφών, την οδηγία 2001/95 /ΕΕ για την γενική
ασφάλεια προϊόντων, την οδηγία 85/374/ΕΟΚ σχετικά με την ευθύνη λόγω
ελαπωματικώv προϊόντων

2) Το Εθνικό Δίκαιο (όπως ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α'/2016) <<Δημόσιες Συμθάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ))) ) καθώς και οι ισχύουσες εθνικές κανονιστικές διατάξεις (ΚΤΣ, ΚΤΧ,

ΚΕΝΑΚ, ΚΑΝΕΠΕ, Εθνικό Προσάρτημα ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ, Κανονισμός Περιγραφικών

Τιμολογίων, Κανονισμός Πυροπροστασίας, Αντισεισμικός Κανονισμός, κ.λπ.)

3) τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα και Προδιαγραφές

4) τις αναλυτικές οδηγίες για την αναθεώρηση των κειμένων των ΕΤΕΠ από την
αρμόδια τεχνική Επιτροπή του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, ΕΛΟΤ ΤΕ 99

γ) την αξιολόγηση της αντιμετώπισης στα κείμενα των αναθεωρημένων ΕΤΕΠ των 
σχολίων/παρατηρήσεων επί των κειμένων αυτών 

Οι "επιμελητές" θα επιβλέψουν τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί των κειμένων των 
εξεταζόμενων ΕΤΕΠ, θα εισηγηθούν την αποδοχή και παράδοση των σχεδίων των 
τροποποιημένων κειμένων στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή και θα μεριμνήσουν για την 
ορθή ενσωμάτωση οποιοδήποτε σχολιων / τροποποιήσεων προκύψουν από την Τεχνική 
Επιτροπή έτσι ώστε να διαμορφωθεί το προς έγκριση τελικό κείμενο. 

Οι Επιμελητές ελέγχουν τα Σχέδια ΕΤΕΠ που παραδίδει ο Ανάδοχος, διατυπώνουν 
παρατηρήσεις/ συστάσεις/ προσαρμογές με άλλα πρότυπα/ νομοθεσία και εφόσον τα 
κρίνουν αποδεκτά, εισηγούνται την έγκρισή τους στην ΕΛΟΤ /ΤΕ 99. 

Ο Επιμελητής υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και να 

συνεργάζεται με τους λοιπούς συντελεστές, όπως τον Ανάδοχο, άλλους επιμελητές, μέλη 

της ΕΛΟΤ/ΤΕ 99 για την απρόσκοπτη παραλαβή των παραδοτέων καθώς και για την 

εκτέλεση δραστηριοτήτων ελέγχου και ποιοτικής παραλαβής, προκειμένου να συμβάλει 

στην εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση του έργου. 

Ειδικότεροι όροι σε ότι αφορά το αντικείμενο, τη χρονική διάρκεια, τις υποχρεώσεις και την 
αμοιβή των ''Επιμελητών"/ Ειδικών Εμπεψογvωμόvων θα καθορίζονται στη σύμβαση που 
θα υπογραφεί μεταξύ ΕΣΥΠ και "Επιμελητή"/ Ειδικού Εμπεφογvώμονα. 
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3.4 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά: 

α} Αίτηση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: 
«Δηλώνω ότι εν πλήρη ετrίvνωση, Βασιζόμενος σrην ελεύθερη και αvεμτrόδισrη 

ατrόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και τrαρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη 

συvκατάθεσή μου vια την ετrεξερvασία των προσωτrικών μου δεδομένων ατrό τον ΕΛΟΤ 
όπως αυτά δηλώνονται κατωτέρω, τη δια8l8αση αυτών, vια λόvους τrου anoppέouv 

ατrό τις διαδικασίες Τυτrοτrοίησης και vια χρονικό διάστημα 20 ετών από τη λήξη της 

συvερyασίας μου με οποιοvδήτrοτε τρόnο. Γνωρίζω δε το δικαίωμα τrρόσθασής μου σrα

τrροσωnικά μου δεδομtvα, το δικαίωμα σrη φορητότητα αυτών καθώς και το δικαίωμα 

εναντίωσής μου σrηv ετrεξεργασία τους.» 

β} Τομείς εξειδίκευσης βάσει του των Τομέων του Παραρτήματος Α αυτής της 
πρόσκλησης (π.χ. 01- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) 

γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο μεταξύ άλλων θα αναφέρονται: 

γ.1. τυχόν έργα ή εργασίες στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί πρότυπα ή/ και τεχνικές 
προδιαγραφές (και ποια) 

γ.2. τυχόν εμπειρία σε διαδικασίες τυποποίησης (π.χ. συμμετοχή σε τεχνικά όργανα 
τυποποίησης) 

γ.2. τυχόν εμπειρία σε σύνταξη τευχών δημοπράτησης τεχνικών έργων 

γ.3. έργα/ εργασίες / μελέτες από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία στους Τομείς 
εξειδίκευσης που έχουν δηλωθεί στο (β) 

δ) Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων της αίτησης 

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Δ ιεύθυνση Τυποποίησης, Λ. Κηφισού 50, 121 33 
Αθήνα (υπόψη κας. Αναστασίας Μπόρα τηλ. 210-2120115) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση 
ampora@elot.gr. 

Το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση στοιχείων του 
βιογραφικού σημειώματος κατά την κρίση του. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΣΥΠ 
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---------t�ΕΛΟΤ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ 

Τομέας 

01 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

03 - ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

04- Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

05 - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ι--------------------------------11
06 - ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ι------------------------------1 
07 - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ι--------------------------------1 
08 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ι--------------------------------1, 
09 - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ 

12 - ΣΗΡΑΓΓΕΣ 

ι--------------------------------1' 
13 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

14 - ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

15 - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 
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