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Είδη Υγιεινής, Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόµων µε
Μειωµένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)
1.

ΠΕΤΕΠ

04-04-03-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά στους υδραυλικούς υποδοχείς ΑΜΚ, στην εγκατάστασή τους σε
χώρους υγιεινής Ατόµων µε Μειωµένη Κινητικότητα (AMK), στην σύνδεσή τους µε τα δίκτυα
αποχέτευσης και ύδρευσης και στην ενσωµάτωση σε αυτά των κάθε σχήµατος και είδους ειδικών
τεµαχίων και εξαρτηµάτων καθώς και των απαιτούµενων υλικών σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ., ώστε
να διαµορφωθεί πλήρης εγκατάσταση για τους κάθε είδους υποδοχείς.
Σύµφωνα µε την ∆ΤΥ/Β/1215/29483 Απόφαση Υπουργείου Υγείας και Προνοίας και τις ∆ιεθνείς
Συστάσεις, για τους χώρους διαµονής και νοσηλείας αναπήρων ή ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα
απαιτούνται υδραυλικοί υποδοχείς ειδικού τύπου.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στην εγκατάσταση των υδραυλικών υποδοχέων AMK, είναι τα
παρακάτω:
•

Για τοποθέτηση επί του δαπέδου.
-

•

•

Για επίτοιχη τοποθέτηση.
-

Νιπτήρες.

-

∆οχεία πλύσεως λεκανών WC.

Για τοποθέτηση εντός του τοίχου.
-

•

•

Λεκάνες αποχωρητηρίου (WC) καθήµενου τύπου, χαµηλής πίεσης, πίσω ή κάτω
απορροής µε καπάκι.

∆οχεία πλύσεως λεκανών WC.

Για ενσωµάτωση εντός του δαπέδου.
-

Λουτήρες καθήµενου τύπου (µπανιέρες).

-

Λουτήρες δαπέδου (ντουσιέρες).

Ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, για σύνδεση των ειδών υγιεινής µε την εγκατάσταση της
ύδρευσης και της αποχέτευσης.
-

Εύκαµπτοι ενισχυµένοι σωλήνες σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης.

-

Ενσωµατούµενα σιφώνια.

Όλα τα είδη υγιεινής νοούνται πλήρη µε όλα τα παρελκόµενά τους. Όλα τα εξαρτήµατα θα είναι
κατασκευασµένα από επιχρωµιωµένο χυτό ορείχαλκο. Οι βίδες, ροζέτες, κ.λπ. θα είναι
κατασκευασµένα από ορείχαλκο µε τελική επιχρωµίωση και µε λουστραρισµένη επιφάνεια.
Τα είδη κρουνοποιίας αναφέρονται αναλυτικά στην αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ.

ΠΕΤΕΠ:04-04-03-02
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2.1.1

Λεκάνες ΑΜΚ

Οι λεκάνες W.C. θα είναι καθήµενου τύπου από πορσελάνη, λευκού χρώµατος. Οι λεκάνες θα
πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα εύκολης προσέγγισης από πρόσωπα µε αµαξίδια. Για τον
σκοπό αυτό θα η λεκάνη θα έχει:
-

Σχήµα µε όσο γίνεται πιο οµαλές καµπύλες.

-

Βάση στήριξης στο δάπεδο µε όσο γίνεται πιο µικρό µέγεθος και τοποθετηµένη στο πίσω
µέρος, ώστε να δίνει ένα τελικό σχήµα στην λεκάνη µε το πάνω µέρος της να εξέχει όσο γίνεται
περισσότερο.

Οι λεκάνες θα έχουν κατάλληλες διαστάσεις και θα τοποθετηθούν έτσι ώστε:
-

Το εµπρός µέρος της λεκάνης να απέχει από τον τοίχο τουλάχιστον 70 cm.

-

Το ύψος του καθίσµατος από το δάπεδο του χώρου να είναι περίπου 50 cm (χρήση λεκανών
ειδικής κατασκευής και ύψους 18" ή χρήση ειδικού καθίσµατος για εξασφάλιση ύψους του
καλύµµατος από το δάπεδο περίπου 50 cm).

Οι λεκάνες της κατηγορίας αυτής θα συνοδεύονται από τα παρακάτω εξαρτήµατα:
-

Βαλβίδα πλύσεως ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, µε µοχλό ή κοµβίο χειρισµού αυτόµατης
επαναφοράς, κατάλληλη για πίεση λειτουργίας 1,2 bar και χαµηλή στάθµη θορύβου (<20 db).
Επιθυµητή είναι η χρήση πνευµατικής βαλβίδας, σε αποµακρυσµένη από το δοχείο θέση, για
εύκολο χειρισµό από τον καθισµένο χρήστη.

-

Κάθισµα λεκάνης υπερβαρέως τύπου, αποδεδειγµένα ειδικής κατασκευής για αναπήρους,
ώστε να έχει την απαιτούµενη µηχανική αντοχή, σταθερότητα και στέρεη προσαρµογή στην
λεκάνη.

-

Πτυσσόµενους ή σταθερούς βραχίονες, ρυθµιζόµενου ύψους, για την υποστήριξη του
καθήµενου ατόµου.

2.1.2

Νιπτήρες ΑΜΚ

Οι νιπτήρες θα είναι λευκοί από πορσελάνη, θα έχουν κατάλληλο σχήµα µε µικρή εσοχή στο
πρόσθιο µέρος και στρογγυλεµένες γωνίες. Οι νιπτήρες θα πληρούν τις παρακάτω ειδικές
απαιτήσεις και θα παρέχουν τις παρακάτω διευκολύνσεις στους χρήστες:
(α) ∆υνατότητα εύκολης προσέγγισης του νιπτήρα από άτοµα µε αµαξίδια. Για τον σκοπό αυτό ο
νιπτήρας θα έχει:
-

Το µικρότερο δυνατό βάθος λεκάνης (όχι µεγαλύτερο των 12,5 cm), ώστε να αφήνει όσο
γίνεται περισσότερο χώρο από κάτω για τα πόδια του ατόµου που θα τον χρησιµοποιήσει.

-

Λεκάνη κατάλληλου σχήµατος που θα είναι πιο φαρδιά στην µπροστινή πλευρά, όπου θα
διαµορφώνεται εσοχή προς το στήθος του χρήστη.

-

Τοποθέτηση της βαλβίδας εκκενώσεως στο πίσω µέρος του νιπτήρα όσο γίνεται πιο κοντά
στον τοίχο.

(β) Σύστηµα ρύθµισης της κλίσης (από 0ο έως 15ο) σε µέσο ύψος 80 έως 85 cm από το τελικό
δάπεδο µέσω κατάλληλου µηχανικού ή υδροπνευµατικού µοχλισµού για χειρισµό µε ελάχιστη
δύναµη. H ανάρτηση και η στήριξή του αυτή, θα πρέπει να αντέχουν σε φόρτιση 113,5 kg (250
POUNDS) τουλάχιστον για 5 λεπτά χωρίς να υφίστανται µόνιµη παραµόρφωση επειδή τα άτοµα
µε µειωµένη κινητικότητα πολλές φορές µπορεί να στηριχθούν σ’ αυτόν.
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(γ) Σύνδεση όλων των υδραυλικών σωληνώσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης) µε εύκαµπτους και
θερµοµονωµένους κατά περίπτωση σωλήνες για την προστασία των ποδιών των ατόµων µε
αµαξίδια.

2.1.3

Λουτήρες καθηµένου τύπου (µπανιέρες) ΑΜΚ

Οι λουτήρες (µπανιέρες) θα είναι λευκοί από πορσελάνη και θα έχουν ορθογωνικό σχήµα µε
στρογγυλεµένες γωνίες. Οι λουτήρες θα πληρούν τις παρακάτω ειδικές απαιτήσεις και θα
παρέχουν διευκολύνσεις στους χρήστες, δηλαδή την δυνατότητα εύκολης προσέγγισης του
λουτήρα από πρόσωπα µε αµαξίδια. Για τον σκοπό αυτό ο λουτήρας θα έχει:
•

Πλευρικό άνοιγµα, για την πρόσβαση εντός του λουτήρα των ατόµων χωρίς υπερπήδηση του
άνω χείλους. Επίσης το εσωτερικό του λουτήρα θα είναι διαµορφωµένο ή θα έχει την
δυνατότητα να δεχθεί κάθισµα.

•

Θα έχει πτυσσόµενους ή σταθερούς ρυθµιζοµένου ύψους βραχίονες για την στήριξη του
χρήστη.

2.1.4

Λουτήρες δαπέδου (ντουσιέρες) ΑΜΚ

Οι λουτήρες δαπέδου (ντουσιέρες) θα είναι λευκοί από πορσελάνη και θα έχουν ορθογωνικό σχήµα
µε στρογγυλεµένες γωνίες. Οι λουτήρες θα πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις και θα παρέχουν την
δυνατότητα εύκολης προσέγγισης του λουτήρα από άτοµα µε αµαξίδια. Για τον σκοπό αυτό ο
λουτήρας θα έχει:
-

Εσωτερικό ειδικά διαµορφωµένο ή θα παρέχει την δυνατότητα να δεχθεί κάθισµα.

-

Εσωτερική επιφάνεια δαπέδου µε αντιολισθητική επεξεργασία, ώστε να προστατεύει από
γλιστρήµατα όσους χρήστες έχουν δυνατότητα όρθιας στάσης.

-

Πτυσσόµενους ή σταθερούς ρυθµιζοµένου ύψους βραχίονες για την στήριξη του χρήστη.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την εγκατάσταση προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που
εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία (πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000) από φορέα της EQNET.
Τα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή υδραυλικών υποδοχέων είναι τα
εξής:
Υλικά υαλώδους πορσελάνης
Η πορσελάνη ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις από πλευράς υγιεινής, αισθητικής και αντοχής της
εξωτερικής επιφάνειας. Είναι το συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο υλικό για τους υδραυλικούς
υποδοχείς.
Χυτοσίδηρος
Ο χυτοσίδηρος, υλικό υψηλής αντοχής στην διάβρωση, χρησιµοποιείται στην κατασκευή ειδών
υγιεινής ανθεκτικών στα αλκαλικά διαλύµατα. Οι χυτοσιδηροί υποδοχείς πρέπει να είναι
επισµαλτωµένοι.
Χαλυβδοελάσµατα
Οι υποδοχείς από µη ανοξείδωτα χαλυβδοελάσµατα πρέπει να είναι επισµαλτωµένοι για να
επιτευχθεί η απαιτούµενη αντοχή σε διάβρωση.

ΠΕΤΕΠ:04-04-03-02
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Ανοξείδωτα χαλυβδοελάσµατα
Υποδοχείς από εν ψυχρώ διαµορφωµένα ανοξείδωτα
χρησιµοποιούνται χωρίς άλλη επεξεργασία επιφανείας.

χαλυβδοελάσµατα

µπορεί

να

Συνθετικά υλικά – πλαστικά
Τα ακρυλικά θερµοσκληρυνόµενα υλικά αποτελούν την πρώτη ύλη για χύτευση σε καλούπια
µερικών υδραυλικών υποδοχέων σε προκατασκευασµένη µορφή. Είναι ανθεκτικά σε αλκαλικά
διαλύµατα και αραιωµένα οξέα, αλλά δεν παρουσιάζουν αντοχή σε ξυσίµατα.
Τα ενσωµατούµενα υλικά και οι υδραυλικοί υποδοχείς θα πληρούν τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:
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ΥΠΕΧΩ∆Ε

Οδηγίες σχεδιασµού για τους χώρους ∆ηµοσίων Αποχωρητηρίων για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες

prEN 13151

Sanitary Appliances - Terminology : WI 00163 018 -- Είδη υγιεινής.
Ορολογία.

ΕΛΟΤ 808-82

Λεκάνη αποχωρητηρίου από υαλώδη πορσελάνη, µε έκπλυση, στήριξη
στο δάπεδο και οριζόντια έξοδο - Υλικά, ποιότητα, κατασκευή και
διαστάσεις, εκτός από διαστάσεις συνδέσεως

ΕΛΟΤ 832-82 (Σ.Ε.Π.)

Πηγολουτήρας (µπιντέ) από υαλώδη πορσελάνη µε εξωτερική µόνο
παροχή νερού πάνω από το χείλος του - Ποιότητα, τεχνική κατασκευής
και λειτουργικές διαστάσεις, εκτός από διαστάσεις συνδέσεως

ΕΛΟΤ 837-82 (Σ.Ε.Π.)

Νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη µιας ή τριών οπών - Υλικά,
ποιότητα, µελέτη και κατασκευή εκτός από τις διαστάσεις συνδέσεως

ΕΛΟΤ 902-89

Είδη υγιεινής - ∆οκιµή αντοχής σε κρούσεις

ΕΛΟΤ 903-89

Είδη υγιεινής - ∆οκιµές αντοχής του σµάλτου στις µεταβολές της
θερµοκρασίας

ΕΛΟΤ 904-86 (Σ.Ε.Π.)

Είδη υγιεινής - Αντοχή των ειδών σε στατικά φορτία

EN 14483-1:2004

Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to
chemical corrosion - Part 1: Determination of resistance to chemical
corrosion by acids at room temperature -- Υαλοποιούµενα σµάλτα Προσδιορισµός της αντοχής στη χηµική διάβρωση - Μέρος 1:
Προσδιορισµός της αντοχής στη χηµική διάβρωση από οξέα σε
θερµοκρασία δωµατίου

ΕΛΟΤ 906-89

Είδη υγιεινής - ∆οκιµή αντοχής σε χηµικά προϊόντα οικιακής χρήσης και
σε κηλίδωση

EN ISO 8289:2001
(Σ.Ε.Π.)

Vitreous and porcelain enamels - Low voltage test for detecting and
locating defects (ISO 8289:2000) -- Υαλοποιούµενα σµάλτα - ∆οκιµή µε
ρεύµα χαµηλής τάσης για ανίχνευση και εντοπισµό ελαττωµάτων

ΕΛΟΤ 998-88

Προδιαγραφή καζανακιών για λεκάνες αποχωρητηρίου
(περιλαµβάνονται καζανάκια διπλής ροής και σωλήνες)

ΕΛΟΤ 1044-89

Προδιαγραφές καθισµάτων λεκανών αποχωρητηρίου (από πλαστικά
υλικά)

ΕΛΟΤ 1113-89

Είδη υγιεινής - Έλεγχος καταλληλότητας λεκανών αποχωρητηρίου

ΠΕΤΕΠ:04-04-03-02

ΕΛΟΤ 1115-89

Είδη υγιεινής – Νιπτήρες – Συνθήκες συναρµολόγησης και
εγκατάστασης για εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες

ΕΛΟΤ 1120-89

Είδη υγιεινής - Πηγολουτήρες (µπιντέ) από κεραµικά υλικά

ΕΛΟΤ 1134-91

Είδη υγιεινής - Λεκάνες αποχωρητηρίου από κεραµικά υλικά υγιεινής

ΕΛΟΤ 1144-91

Είδη υγιεινής - Νιπτήρες από κεραµικά υλικά κατάλληλα για είδη υγιεινής

ΕΛΟΤ 1147-91

Είδη υγιεινής - Έλεγχος της εµφάνισης των επισµαλτωµένων
επιφανειών - Μέθοδος δοκιµής

ΕΛΟΤ 1148-91

Επισµαλτωµένα κεραµικά υλικά κατάλληλα για είδη υγιεινής - Γενικές
προδιαγραφές

ΕΛΟΤ 1149-91

Είδη υγιεινής - Έλεγχος διαστάσεων - Μέθοδος δοκιµής

EN 198:1987

Specification for finished baths for domestic purposes made of acrylic
material -- Προδιαγραφή για λουτήρες οικιακής χρήσεως από ακρυλικά
υλικά.

ΕΛΟΤ 1235-90

Είδη υγιεινής – Ντουσιέρες από επισµαλτωµένα υλικά

ΕΛΟΤ 1243-90

Είδη υγιεινής - Επισµαλτωµένος χάλυβας - Γενικές προδιαγραφές

ΕΛΟΤ 1244-90

Είδη υγιεινής - Επισµαλτωµένος χυτοσίδηρος - Γενικές προδιαγραφές

EN ISO 15695:2001

Vitreous and porcelain enamels - Determination of scratch resistance of
enamel finishes (ISO 15695:2000, including Technical Corrigendum
1:2000) -- Είδη υγιεινής - Αντοχή σε απότριψη των επισµαλτωµένων
επιφανειών - Μέθοδος δοκιµής.

prEN 1224

Sanitary Appliances - Determination of Water Absorption -- Είδη υγιεινής
- Έλεγχος της απορρόφησης ύδατος

EN 33:2003

Pedestal W.C. pans with close-coupled flushing cistern - Connecting
dimensions -- Λεκάνες αποχωρητηρίου µε καζανάκι και στήριξη στο
δάπεδο - ∆ιαστάσεις συνδέσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 35-82

Πηγολουτήρες (µπιντέ) µε στήριξη στο δάπεδο και µε εξωτερική µόνον
παροχή νερού πάνω από το χείλος του - ∆ιαστάσεις συνδέσεως

EN 198:1987

Specification for finished baths for domestic purposes made of acrylic
material -- Προδιαγραφή για λουτήρες οικιακής χρήσεως από ακρυλικά
υλικά.

EN 232:2003

Baths - Connecting dimensions -- Λουτήρες - ∆ιαστάσεις συνδέσεως.

EN 251:2003

Shower trays - Connecting dimensions -- Λεκάνες καταιονιστήρων
(Ντουζιέρες) - ∆ιαστάσεις συνδέσεως.

EN 263:2002

Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic
purposes -- Χυτά φύλλα διασταυρούµενου ακρυλικού για διαµόρφωση
λουτήρων και λεκανών καταιονητήρων (ντουζιέρες) οικιακής χρήσης.

EN 274-1:2002

Waste Fittings for Sanitary Appliances - Part 1: Requirements (Together
with EN 274-2: 2002 and EN 274-3: 2002) (Supersedes EN 274: 1992,
EN 329: 1994 and EN 411: 1995) -- Εξαρτήµατα αποχέτευσης οικιακών
υδραυλικών υποδοχέων - Μέρος 1: Απαιτήσεις

EN 329

Sanitary Tapware - Waste Fittings for Shower Trays - General Technical

ΠΕΤΕΠ:04-04-03-02
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Specifications -- Υδραυλικά ειδών υγιεινής - Εξαρτήµατα αποχέτευσης
καταιονιστήρων - Γενικές τεχνικές προδιαγραφές
EN 411

Sanitary Tapware - Waste Fittings for Sinks - General Technical
Specifications -- Μπαταρίες ειδών υγιεινής - Εξαρτήµατα αποχέτευσης
για νιπτήρες - Γενικές τεχνικές προδιαγραφές.

EN 60335-2-60:2003

Safety of Household and Similar Electrical Appliances Part 2: Particular
Requirements for Whirlpool Baths IEC 60335-2-60: 1997 -- Ασφάλεια
ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόµοιας χρήσης- Μέρος 2:60
Ειδικές απαιτήσεις για λουτήρες υδροµασάζ και παρόµοιο

EN 60335-2-84:2003

Household and similar electrical appliances u Safety Part 2-84:
Particular requirements for toilets IEC 60335-2-84:2002 -- Ασφάλεια
ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Μέρος 2-84:
Ειδικές απαιτήσεις για τουαλέτες

DIN 18024-2:1996-1

Construction of accessible buildings - Part 2: Publicly accessible
buildings and workplaces, design principles -- Κατασκευή ευχερώς
προσπελασίµων κτιρίων. Μέρος 2: Αρχές σχεδιασµού κτιρίων και
εργασιακών χώρων ευχερώς προσπελασίµων στο κοινό.

Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήµανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προϊόντα από άλλα κράτη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρώτες ύλες από κράτη - µέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα τεχνική
προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναµα, συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών και ελέγχων που
διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν µε αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθµό επαρκώς η
απαιτούµενη µέθοδος προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα
χρήσης.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προς ενσωµάτωση υλικά θα µεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο µετά
προσοχής, για την αποφυγή κακώσεων, ρωγµών, φθοράς ή αδυναµίας στήριξής τους στα
οικοδοµικά στοιχεία. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε προστατευµένο χώρο
αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση µη εντεταλµένων προσώπων, ούτε άλλης
µορφής οικοδοµική δραστηριότητα, που θα προκαλούσε οµοίως κακώσεις στα ως άνω υλικά.
Επίσης, ο χώρος απόθεσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι επιδράσεων, που θα τους
προκαλούσαν διαβρώσεις και φθορές.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η κύρια ειδικότητα των εγκαταστατών είναι αυτή του Υδραυλικού.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ ΑΜΚ.
•

6/13

Οι στηρίξεις, σε συνδυασµό µε τις συνδέσεις, πρέπει να επιτρέπουν την δυνατότητα
παραλαβής των αξονικών συστολοδιαστολών από τις αυξοµειώσεις της θερµοκρασίας.
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•

Πρέπει να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία (αναµονές σύνδεσης αποχέτευσης και
ύδρευσης), προ της κατασκευής του τελικού δαπέδου, ώστε κατά την τελική φάση να
τοποθετηθούν και να συνδεθούν οι υδραυλικοί υποδοχείς.

•

Τα ειδικά τεµάχια – εξαρτήµατα ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η
χρησιµοποίησή τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώµατα τραυµατισµού ή
αποκλίσεις από τις τυποποιηµένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά
τη καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

•

Όλα τα είδη υγιεινής, πριν την τοποθέτηση τους στην εγκατάσταση ελέγχονται για να
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας.

•

Η τοποθέτηση των συσκευών θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ και τις
οδηγίες στερέωσης που καθορίζονται από τους κατασκευαστές.

•

Τα είδη µίας και της ιδίας κατηγορίας (π.χ. είδη πορσελάνης ή οι πάνω σ' αυτά δικλείδες κ.λπ.)
θα είναι προέλευσης του ιδίου εργοστασίου κατασκευής και της ίδιας ποιοτικής στάθµης.
Αποκλείεται η χρήση ειδών ακόµη και της ιδίας κατηγορίας αλλά διαφορετικής προέλευσης.

•

Ειδικά η εγκατάσταση και η προσαρµογή του στοµίου κάθε υποδοχέα προς τον οχετό
αποχέτευσης θα γίνει κατά τρόπο τέτοιο που να επιτρέπει την αφαίρεση του υποδοχέα χωρίς
τον κίνδυνο να σπάσει. Στους περισσότερους υποδοχείς τούτο επιτυγχάνεται µε την
χρησιµοποίηση ειδικών ελαστικών παρεµβυσµάτων-δακτυλίων, που εξασφαλίζουν και
συναρµογή και απόλυτη στεγανότητα.

•

Η καταλληλότητα των υδραυλικών υποδοχέων προϋποθέτει την κατασκευή τους (υλικό και
διαµόρφωση), έτσι ώστε να πληρούν κατ' ελάχιστον τους εξής όρους:
α. Να είναι ανθεκτικοί στις µηχανικές φορτίσεις που από την χρήση τους υφίστανται, ώστε να
µην θραύονται, ρηγµατώνονται ή παραµορφώνονται (ΕΛΟΤ 902 & ΕΛΟΤ 904).
β. Να έχουν επιφάνειες λείες και όχι απορροφητικές, ώστε να µην κατακρατούν υπολείµµατα
ακαθαρσιών και να καθαρίζονται εύκολα (ΕΛΟΤ 907 & ΕΛΟΤ 1250).
γ. Να έχουν αντοχή στα οξέα και στα χηµικά προϊόντα οικιακής χρήσης στην θερµοκρασία του
περιβάλλοντος (ΕΛΟΤ 905 & ΕΛΟΤ 906).
δ. Να έχουν τις τυποποιηµένες διαστάσεις σύνδεσης µε τα υποστηρικτικά τους δίκτυα σύµφωνα
µε τα αντίστοιχα πρότυπα (EN 33:2003, ΕΛΟΤ ΕΝ 35, EN 232:2003, EN 251:2003 κ.λπ.).

3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ
3.3.1

Γενικά

Οι υδραυλικοί υποδοχείς θα εγκαθίστανται µε τέτοιο τρόπο, ώστε η απορροή των προς
αποχέτευση υγρών και των στερεών που µεταφέρονται από αυτά να συντελείται έτσι, που να
αποκλείει την οποιαδήποτε απόθεση των στερεών υλών µέσα σ’ αυτούς.
Ειδικά συνδετικά τεµάχια απαιτούνται οπωσδήποτε στις συνδέσεις των ειδών υγιεινής µε τις
σωληνώσεις αποχέτευσης.
Εάν για την στήριξη χρησιµοποιηθούν οικοδοµικά υλικά, ως υλικά σταθεροποίησης επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται µόνο τσιµεντοειδή.
Σύνδεση µε σωληνώσεις ύδρευσης θα γίνεται µε εύκαµπτα τεµάχια.

ΠΕΤΕΠ:04-04-03-02
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3.3.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου καθήµενου τύπου ΑΜΚ

Η λεκάνη θα είναι καθήµενου τύπου όπως καθορίσθηκε προηγουµένως και θα φέρει σιφώνι που η
χάραξή του θα είναι τέτοια ώστε να διευκολύνει την έκπλυση. Το βάθος της οσµοπαγίδας (κόφτρα) θα
είναι τουλάχιστον 5 cm, ώστε να µην προξενείται κάθοδος της στάθµης ασφαλείας σε περιπτώσεις που
η χρήση είναι µικρή ή σε αραιά χρονικά διαστήµατα. Η λεκάνη θα συνοδεύεται από τους κοχλίες
στήριξής της, τα παρεµβύσµατα, το δοχείο πλύσης και πλαστικό κάλυµµα ισχυρής κατασκευής.
Για τις λεκάνες ΑΜΚ, ως προς την εγκατάστασή τους και την σύνδεσή τους µε τα υποστηρικτικά
δίκτυα ισχύουν τα ίδια όπως και στις κοινές λεκάνες καθηµένου τύπου.
Το πίσω µέρος των χειλών του καθίσµατος της λεκάνης θα είναι διαµορφωµένο σε στόµιο για τον
σωλήνα νερού έκπλυσης. Το νερό έκπλυσης, ερχόµενο από το δοχείο πλύσης που βρίσκεται
πάνω από στόµιο εκροής, πρέπει να κατευθύνεται κατά την µεγάλη του µάζα προς το σιφώνιο της
λεκάνης και µόνο µια µικρή ποσότητά του µε την βοήθεια λαιµού, προς τις παρειές της λεκάνης. Η
διάµετρος εξόδου του σιφωνίου θα είναι εσωτερικά τουλάχιστον 80 mm και εξωτερικά 100 mm. Το στόµιο
εξόδου του σιφωνίου µπορεί να είναι εξωτερικό (πίσω ή πλάγιο) ή κεκαµµένο (κατακόρυφο) ανάλογα
µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και θα φέρει στόµιο αερισµού.
Η τοποθέτηση της λεκάνης αποχωρητηρίου γίνεται µετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής του
τελικού δαπέδου. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
•

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση της λεκάνης κατά την διάρκεια της κατασκευής των
δικτύων αποχέτευσης και αερισµού. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται µε
σταθερά καπάκια αποκλειοµένων ως καλυµµάτων των χαρτιών, στουπιών, διογκωµένων
πολυστερινών, µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του δαπέδου.

•

Θα είναι γνωστή (από την Μελέτη) η θέση εκροής των υγρών, δηλαδή "πίσω" ή "κάτω"
απορροής, ώστε να κατασκευαστεί µε κατάλληλη διαµόρφωση (θέση και µήκος) η αναµονή
σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης.

Η λεκάνη θα τοποθετηθεί ελεύθερη και δεν θα εφάπτεται µε κανέναν τοίχο. Θα τοποθετηθεί
εγκάρσια και απόσταση 15 – 25 cm από τον τοίχο επί του οποίου θα στηριχθεί η βαλβίδα
πλύσεως, έτσι ώστε να µείνει χώρος για το εύκολο µοντάρισµά της µε τους αγωγούς που έρχονται
από την αποχέτευση και το δίκτυο για την πλύση.
Τέλος, σταθεροποιείται στο δάπεδο µε τους κοχλίες στήριξης που την συνοδεύουν και µε το
αντίστοιχο παρέµβυσµα, που τελικά επιχρίεται στον αρµό του µε τσιµεντοειδές ή πλαστικό υλικό
συγκόλλησης. Θα δοθεί προσοχή, ώστε οι βίδες να σφιχτούν οµοιόµορφα (όχι µονόπατα).
Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχτεί το τελικό σφίξιµο, γιατί αν οι τρύπες δεν είναι καλές ή γίνει
ανοµοιόµορφο σφίξιµο, µπορεί να δηµιουργηθούν τάσεις που δυνατόν να σπάσουν την λεκάνη.
Εφιστάται επίσης η προσοχή, κατά την τοποθέτηση των κοχλιών στήριξης να µην παραµένουν
"κρυφές" πλευρές τους, που δηµιουργούν προβλήµατα καθαρισµού και άρα υγιεινής.
Η στερέωση της λεκάνης µε τσιµεντοκονίαµα στο δάπεδο απαγορεύεται, διότι είναι δυνατόν να
σπάσει η λεκάνη εξ αιτίας της διαφορετικής διαστολής των δύο υλικών, πορσελάνης και
τσιµεντοκονιάµατος και των τάσεων που αναπτύσσονται.

3.3.3

Λουτήρες καθηµένου τύπου (µπανιέρα) ΑΜΚ

Οι λουτήρες θα έχουν στόµιο απορροής στον πυθµένα µε ελαστική τάπα, που θα συγκρατείται από
χρωµιωµένη αλυσίδα καθώς και στόµιο υπεχείλισης λίγο πιο κάτω από το άνω όριό της.
Το στόµιο υπερχείλισης θα συνδέεται µε τον αποχετευτικό σωλήνα του πυθµένα και οπωσδήποτε
προ της οσµοπαγίδας.
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Η τοποθέτηση του λουτήρα γίνεται πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του τελικού δαπέδου και
του τοίχου. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
•

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση του λουτήρα κατά την διάρκεια της κατασκευής των
δικτύων αποχέτευσης.

•

Θα έχει ελεγχθεί η στεγανότητα των υποστηρικτικών υδραυλικών δικτύων.

Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο των λουτήρων ΑΜΚ, είναι ότι η τοποθέτησή τους γίνεται µε τέτοιο
τρόπο ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση βοηθών του χρήστη από τις τρεις τουλάχιστον
πλευρές τους. Στην τέταρτη πλευρά τοποθετούνται τα είδη κρουνοποιίας για την παροχή κρύου και
ζεστού νερού.
Οι λουτήρες τοποθετούνται στην θέση εγκατάστασής τους µόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του
δικτύου αποχέτευσης και έχει ελεγχθεί η στεγανότητά του. Γίνεται η στήριξή τους επί του δαπέδου
µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µην φορτίζεται η αποχετευτικός σωλήνας που βρίσκεται στον
πυθµένα από το βάρος των ατόµων που θα τους χρησιµοποιούν. Παράλληλα, η στήριξη αυτή
πρέπει να είναι σταθερή και για τον λόγο αυτό αποκλείεται η απλή τοποθέτηση τούβλων, χωρίς
συνδετική τσιµεντοκονία.
Στην συνέχεια γίνεται η προσαρµογή της σωλήνωσης αποχέτευσης µε το στόµιο εκροής και της
υπερχείλισής της µέσω σταθερών σωλήνων και εύκαµπτων συνδέσµων. Στην αποχέτευση, εφ'
όσον οδηγείται άµεσα προς το αποχετευτικό δίκτυο, θα παρεµβάλλεται σιφώνιο που θα λειτουργεί
ως οσµοπαγίδα, αλλιώς θα οδηγείται σε σιφώνιο δαπέδου που διαθέτει οσµοπαγίδα. Θα δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανοποίηση των συνδέσεων, λόγω του ότι δεν θα µπορούν να
ελέγχονται κατά την διάρκεια λειτουργίας τους.
Τέλος, καλύπτεται το στόµιο εκροής µε σταθερό κάλυµµα και σκεπάζεται ολόκληρη η επιφάνεια του
λουτήρα µε κατάλληλο προστατευτικό κάλυµµα, ώστε να µην τραυµατιστεί ή καταστραφεί η
επιφάνειά του κατά την διάρκεια κατασκευής του περιτοιχίσµατος και του τελικού δαπέδου.
Εφιστάται η προσοχή στην στεγανοποίηση µεταξύ του λουτήρα και των περιµετρικών οικοδοµικών
στοιχείων (τοίχων, δαπέδων κ.λπ.) κατά την κατασκευή της τελικής επένδυσης.

3.3.4

Λουτήρες δαπέδου (ντουσιέρες) ΑΜΚ

Οι ντουσιέρες ΑΜΚ έχουν στόµιο απορροής στον πυθµένα και σε
θέση που εξασφαλίζεται η πλήρης αποχέτευση των υγρών.
Η τοποθέτηση της ντουσιέρας γίνεται πριν την ολοκλήρωση της
κατασκευής του τελικού δαπέδου και του τοίχου. Για τον λόγο αυτό θα
έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
• Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση της ντουσιέρας κατά την
διάρκεια της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης.
• Θα έχει ελεγχθεί η στεγανότητα των υποστηρικτικών υδραυλικών
δικτύων.
Η τοποθέτηση της ντουσιέρας ΑΜΚ γίνεται στην θέση εγκατάστασής
της, µόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης και
ελεγχθεί η στεγανότητά του. Γίνεται η στήριξή της επί του δαπέδου
όπου εδράζεται µε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µην φορτίζεται ο αποχετευτικός σωλήνας που
βρίσκεται στον πυθµένα από το βάρος των ατόµων που θα την χρησιµοποιούν. Παράλληλα, η
στήριξη αυτή πρέπει να είναι σταθερή, και για τον λόγο αυτό αποκλείεται η απλή τοποθέτηση
τούβλων χωρίς συνδετική τσιµεντοκονία.
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Στην συνέχεια γίνεται η προσαρµογή της σωλήνωσης αποχέτευσης µε το στόµιο εκροής της µέσω
σταθερών σωλήνων και εύκαµπτων συνδέσµων. Στην αποχέτευση της ντουσιέρας, εφ' όσον
οδηγείται άµεσα προς το αποχετευτικό δίκτυο, θα παρεµβάλλεται σιφώνιο που θα λειτουργεί ως
οσµοπαγίδα, αλλιώς θα οδηγείται σε σιφώνιο δαπέδου που διαθέτει οσµοπαγίδα. Θα δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανοποίηση των συνδέσεων, λόγω του ότι δεν θα µπορούν να
ελέγχονται κατά την διάρκεια λειτουργίας τους.
Τέλος, καλύπτεται το στόµιο εκροής µε σταθερό κάλυµµα και σκεπάζεται ολόκληρη η επιφάνεια της
ντουσιέρας µε κατάλληλο προστατευτικό κάλυµµα, ώστε να µην τραυµατιστεί ή καταστραφεί η
επιφάνειά της κατά την διάρκεια κατασκευής του περιτοιχίσµατος και του τελικού δαπέδου.
Εφιστάται η προσοχή στην στεγανοποίηση µεταξύ της ντουσιέρας και των περιµετρικών
οικοδοµικών στοιχείων (τοίχων, δαπέδων κ.λπ.) κατά την κατασκευή της τελικής επένδυσης.

3.3.5

Νιπτήρες ΑΜΚ

Η τοποθέτηση των νιπτήρων ΑΜΚ γίνεται µε παρόµοιο τρόπο όπως και των κοινών µε µόνη
διαφορά την ρυθµιζόµενου ύψους ανάρτηση και την εγκατάσταση εύκαµπτων υδραυλικών
συνδέσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης).
Η ρύθµιση του ύψους και της κλίσης του νιπτήρα ΑΜΚ επιτυγχάνεται µέσω µοχλισµού που είναι
είτε χειροκίνητης ρύθµισης είτε υδροπνευµατικός είτε ηλεκτροκίνητος. Η ρύθµιση µπορεί να γίνει σε
κλίσεις από 0ο έως 15ο τουλάχιστον.
Η τοποθέτηση γίνεται µετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής επένδυσης του
τοιχώµατος επί του οποίου θα εδράζονται. Για τον λόγο αυτό θα έχουν προηγηθεί οι εξής εργασίες:
•

Θα έχει οριστεί (χαραχθεί) η ακριβής θέση τους κατά την διάρκεια της κατασκευής των δικτύων
αποχέτευσης, αερισµού και ύδρευσης. Τα δίκτυα αυτά κατασκευάζονται και ταπώνονται µε
σταθερά καπάκια, αποκλειοµένων ως καλυµµάτων των χαρτιών, στουπιών, διογκωµένων
πολυστερινών, µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της επένδυσης του τοιχώµατος.

•

Εφ' όσον το τοίχωµα επί του οποίου εδράζονται οι υποδοχείς αυτής της κατηγορίας είναι από
γυψοσανίδα, θα έχει προβλεφθεί κατάλληλη µεταλλική βάση στήριξης (χαλύβδινη πλάκα επί
χαλύβδινων γωνιών), που θα µεταφέρει το κύριο βάρος στο δάπεδο. Επίσης, εφ' όσον το
τοίχωµα γίνεται µε διπλή γυψοσανίδα, η στήριξη µπορεί να είναι µία µεταλλική πλάκα µόνο για
τις περιπτώσεις που ο υδραυλικός υποδοχέας δεν πρόκειται να µεταβιβάσει µεγάλο φορτίο στο
τοίχωµα (π.χ. νιπτήρες, δοχεία πλύσεως κ.λπ.). Η βάση αυτή θα φέρει και τις αντίστοιχες οπές
για σύνδεση των υποστηρικτικών δικτύων (αποχέτευση, αερισµός, σωλήνωση για το νερό
έκπλυσης, ύδρευση κ.λπ.).

•

Θα έχουν προβλεφθεί και οι αναµονές κρύου και ζεστού νερού. Έτσι, το δίκτυο ύδρευσης θα
καταλήγει σε ευθεία ή γωνιακή σφαιρική βαλβίδα διακοπής (πεταλούδα ή καµπάνα) που θα
περιµένει µέχρις ότου συνδεθεί ο υδραυλικός υποδοχέας.

•

Οι υποδοχείς αυτοί θα τοποθετηθούν σε επαφή µε το τοίχωµα. Για τον λόγο αυτό, οι συνδέσεις
µε τα δίκτυα θα γίνουν "από µπροστά". Αυτό επισηµαίνεται διότι θα πρέπει να µείνει χώρος για
το εύκολο µοντάρισµά τους.

Μετά την ολοκλήρωση της τελικής επιφάνειας του τοιχώµατος επί του οποίου θα στηρίζεται ο
υποδοχέας, εφ όσον είναι τυπική τοιχοποιία µε τούβλα, για τους υποδοχείς που δεν φέρουν το
βάρος ατόµων (νιπτήρες, δοχεία πλύσεως κ.λπ.), θα προσαρµόζεται προσωρινά η βάση τους και
θα σηµαδεύονται µε µεγάλη ακρίβεια τα σηµεία που θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή τους.
Η διάµετρος των οπών αυτών θα είναι ίση µε αυτή των βυσµάτων. Αντί βυσµάτων µπορούν να
χρησιµοποιηθούν και φυτευτές βίδες. Στην συνέχεια αποµακρύνεται η βάση του υποδοχέα,
ανοίγονται οι τρύπες για την στερέωσή του και στερεώνεται η βάση του υποδοχέα επί του
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τοιχώµατος. Εφιστάται επίσης η προσοχή, κατά την τοποθέτηση των κοχλιών στήριξης να µην
παραµένουν "κρυφές" πλευρές τους, που δηµιουργούν προβλήµατα καθαρισµού και άρα υγιεινής.
Επί της βάσης τοποθετείται και στερεώνεται ο υποδοχέας και γίνεται η σύνδεση µε τις σωληνώσεις
των υποστηρικτικών δικτύων.
Οι νιπτήρες θα συνοδεύονται και από τα εξής παρελκόµενα:
(α) Βαλβίδα εκκενώσεως 1¼", ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, µε ελαστικό πώµα και επιχρωµιωµένη
αλυσίδα.
(β) Σιφώνι σχήµατος "U", 1¼" ορειχάλκινο, επιχρωµιωµένο, µε βάθος παγίδευσης του νερού (ύψος
οσµοπαγίδας) τουλάχιστον 5 cm.
(γ) Κατάλληλα στηρίγµατα για την στήριξή του.
Η προσαρµογή του δικτύου αποχέτευσης προς την βαλβίδα γίνεται µε την βοήθεια λυόµενου
συνδέσµου. Επίσης και προς το επίτοιχο τµήµα, οµοίως µε λυόµενο σύνδεσµο και εύκαµπτο σωλήνα.
Η σύνδεση των κρουνών εκροής µε το κρύο και το ζεστό νερό χρήσεως αντίστοιχα, θα γίνεται µε
ενισχυµένο εύκαµπτο σωλήνα, µέσω ρακόρ. Θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην στεγανότητα της
σύνδεσης, παράλληλα µε την ποιότητα του υλικού του σωληνίσκου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωµατούµενων υλικών.

•

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κατασκευαστή κ.λπ.)
ενσωµατούµενων υλικών.

•

Έλεγχος πρακτικών εκτέλεσης δοκιµών στεγανότητας στις συνδέσεις.

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της
κατασκευής.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ
Υδραυλικοί υποδοχείς που εµφανίζουν κακώσεις, τραυµατισµούς, ρηγµατώσεις ή διάβρωση δεν θα
γίνονται αποδεκτοί και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής τους µε δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή των εξής:
•

Τραυµατισµών του φέροντος οργανισµού του κτιρίου στις θέσεις τοποθέτησης των υδραυλικών
υποδοχέων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίνεται εντολή αποξήλωσης του υποδοχέα και άµεσης
αποκατάστασης των ζηµιών σύµφωνα µε τις οδηγίες ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού.

•

Χρήσης γύψου για την στερέωση ή στεγάνωση των υποδοχέων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης ή
στεγάνωσης µε τσιµεντοειδή υλικά.

•

Χρήσης τσιµενοκονίας αντί κοχλιών στις βάσεις στήριξης των λεκανών και πηγολουτήρων.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης της τσιµεντοκονίας και νέας
πάκτωσης µε τους κοχλίες και τα αντίστοιχα βύσµατα.
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4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια διάταξης της εγκεκριµένης µελέτης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα είδη και εξαρτήµατα.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ή/ και στην
Μελέτη του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

Φορτοεκφορτώσεις υλικών

-

∆ιακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειµένων σε συνθήκες στενότητας χώρου.

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Εφαρµόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων” και η Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.∆. 17/96,
Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν τεκµηριωµένη εµπειρία στις
υδραυλικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

6.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τεµάχιο (τεµ.).

6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα είδη υγιεινής θα επιµετρώνται µετά την πλήρη διαµόρφωση του δικτύου και την τοποθέτησή
τους.
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6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Τα είδη υγιεινής, ως Περαιωµένη Εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και
ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει:
•

Την αγορά των υλικών.

•

Την µεταφορά και την ασφάλεια µεταφοράς.

•

Την εκφόρτωση και ασφάλιση των υλικών επί τόπου του Έργου, στην θέση απόθεσης και
µέχρι την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση της ολοκληρωµένης εγκατάστασης.

•

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια, σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Τις εργασίες διάνοιξης αύλακος κ.λπ. κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική
Περιγραφή του Έργου.

•

Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφθεί κατά την εργασία τοποθέτησης των Ειδών Υγιεινής.

•

Τα πάσης φύσεως υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κ.λπ., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από
την παρούσα ΠΕΤΕΠ.

•

Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.
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