
Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός Τίτλος Αρθρου
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΠΕΤΕΠ
(Εγκύκλιος 17/07-09-2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης

ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

1 08-01-03-01

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

2

ΝΑΥΔΡ 4.09Ν Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

3

ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης
έως 50 cm

4 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου

5 08-01-03-02 08-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων*

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.47 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16
atm

6

ΝΑΥΔΡ 16.19.01 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος
έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού
τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110

7

ΝΑΥΔΡ 12.17.01 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές,
πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών
(οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από
τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

8

ΝΑΥΔΡ ΜΝ13.03Ν1
Δικλείδες χυτοσιδηρές ελαστικής έμφραξης ονομαστικής
διαμέτρου DN100 mm

9

Σελίδα 1 από 2* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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ΝΑΥΔΡ 12.12.11Ν Αντικατάσταση αγωγού παροχής ύδρευσης10

Σελίδα 2 από 2


		2018-11-20T10:45:20+0200




