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1.

ΠΕΤΕΠ

04-04-03-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ αφορά στην συµπλήρωση της εγκατάστασης των
υδραυλικών υποδοχέων σε χώρους υγιεινής κοινούς και ΑΜΚ, στην τοποθέτηση του λοιπού
(βοηθητικού) εξοπλισµού και στην ενσωµάτωση σε αυτόν των κάθε σχήµατος και είδους ειδικών
τεµαχίων και εξαρτηµάτων καθώς και των απαιτουµένων υλικών σύνδεσης, στερέωσης κ.λπ., ώστε
να διαµορφωθεί πλήρως η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στην εγκατάσταση των βοηθητικών υλικών είναι τα παρακάτω:
•

Εταζέρες νιπτήρων

•

Καθρέπτες νιπτήρων

•

Άγκιστρα

•

Πετσετοκρεµάστρες (κρίκοι, ευθύγραµµες κ.λπ.)

•

Σαπωνοθήκες & Σαπωνοσπογγοθήκες

•

Χαρτοθήκες

•

∆οχείο υγρού σαπουνιού

•

Θήκες για χειροπετσέτες

•

∆οχείο αχρήστων χαρτιών υγείας

•

Βούρτσα καθαρισµού λεκάνης (µε την βάση της)

•

Βραχίονες στήριξης ΑΜΚ λεκάνης ή ντουσιέρας

•

Σταθερές χειρολαβές ΑΜΚ για χώρους υγιεινής

•

Καθίσµατα ρυθµιζοµένου ύψους ΑΜΚ

•

Καθρέφτες για ΑΜΚ

•

Βύσµατα και κοχλίες για επίτοιχη τοποθέτηση του βοηθητικού εξοπλισµού.

Όλος ο λοιπός αυτός εξοπλισµός νοείται πλήρης µε όλα τα παρελκόµενά του. Όλα τα εξαρτήµατα
θα είναι κατασκευασµένα από πορσελάνη, ανοξείδωτο χάλυβα ή επιχρωµιωµένο χυτό ορείχαλκο.
Οι βίδες, ροζέτες κ.λπ. θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο µε τελική
επιχρωµίωση και µε λουστραρισµένη επιφάνεια.
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2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που είναι αποδεκτά προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από φορέα της EQNET.
Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:

prEN 13151

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

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 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

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

(Σ.Ε.Π): Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήµανση CE της
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
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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, και θα φυλάσσονται στις εργοστασιακές συσκευασίες τους
µέχρι την τοποθέτησή τους. 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
∆εν απαιτείται εξειδικευµένο αλλά µόνο έµπειρο προσωπικό για την εγκατάσταση του λοιπού
εξοπλισµού.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο λοιπός εξοπλισµός ελέγχεται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση του σε
περιπτώσεις που παρουσιάζει ελαττώµατα τραυµατισµού ή αποκλίσεις από τις τυποποιηµένες
διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή του και γενικά την καλή λειτουργία του.
Η καταλληλότητα του λοιπού εξοπλισµού προϋποθέτει την κατασκευή του (υλικό και διαµόρφωση)
έτσι ώστε να πληρούνται κατ' ελάχιστον οι εξής όροι:
α. Να είναι ανθεκτικός στις µηχανικές φορτίσεις που από την χρήση του υφίσταται, ώστε να µην
θραύεται, ρηγµατώνεται ή παραµορφώνεται (ΕΛΟΤ 902 & ΕΛΟΤ 904).
β. Να έχει επιφάνειες λείες και όχι απορροφητικές, ώστε να µην κατακρατούνται υπολείµµατα
ακαθαρσιών και να καθαρίζεται εύκολα (EN ISO 8289:2001 & prEN 1224).
γ. Να έχει αντοχή στα οξέα και στα χηµικά προϊόντα οικιακής χρήσης στην θερµοκρασία του
περιβάλλοντος (EN 14483-1:2004& ΕΛΟΤ 906).

3.3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3.3.1. Γενικά
Ο λοιπός εξοπλισµός διαχωρίζεται στις εξής τρεις κατηγορίες σε σχέση µε την µέθοδο
τοποθέτησής του σε χώρους υγιεινής:
•

Εξοπλισµός που απαιτείται να ενσωµατωθεί κατά την φάση τελικής διαµόρφωσης της
επένδυσης του τοιχώµατος.

•

Εξοπλισµός που τοποθετείται επί της τελειωµένης επένδυσης του τοιχώµατος.

•

Εξοπλισµός που δεν χρειάζεται εγκατάσταση.
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3.3.2. Εξοπλισµός που ενσωµατώνεται κατά την φάση κατασκευής της επένδυσης
του τοιχώµατος
Εταζέρα νιπτήρα
Η εταζέρα νιπτήρα από λευκή υαλώδη πορσελάνη εντοιχίζεται κατά την φάση επένδυσης του
τοιχώµατος των χώρων υγιεινής µε κεραµικά πλακίδια.
Αντιστοιχεί µία εταζέρα ανά νιπτήρα.
Χαρτοθήκες, σαπωνοθήκες, σαπωνοσπογγοθήκες
Ο λοιπός εξοπλισµός που είναι από λευκή υαλώδη πορσελάνη εντοιχίζεται κατά την φάση
επένδυσης του τοιχώµατος των χώρων υγιεινής µε κεραµικά πλακίδια, έχοντας διαστάσεις
τουλάχιστον 15 x 15 cm, εκτός από τις σαπωνοσπογγοθήκες που είναι διαστάσεων τουλάχιστον 15
x 30 cm µε λαβή.
Οι χαρτοθήκες συνοδεύονται από πλαστικό, ξύλινο ή µεταλλικό άξονα, για την τοποθέτηση του
χαρτιού υγείας.
Αντιστοιχούν τουλάχιστον µία χαρτοθήκη ανά λεκάνη WC, µία σαπωνοθήκη ανά νιπτήρα και µία
σαπωνοσπογγοθήκη ανά λουτήρα (ντουσιέρα ή µπανιέρα).
Άγγιστρα, πετσετοκρεµάστρες
Οµοίως είναι από υαλώδη πορσελάνη και εντοιχίζονται κατά την φάση επένδυσης του τοιχώµατος
των χώρων υγιεινής µε κεραµικά πλακίδια. Οι πετσετοκρεµάστρες είτε έχουν δύο στηρίγµατα επί
των τοιχωµάτων και ένα οριζόντιο άξονα µεταξύ τους, είτε διαθέτουν έναν κρίκο.
Αντιστοιχούν τουλάχιστον ένα άγγιστρο ανά νιπτήρα και µία πετσετοκρεµάστρα ανά λουτήρα
(ντουσιέρα ή µπανιέρα).

3.3.3. Εξοπλισµός που τοποθετείται µετά την κατασκευή της επένδυσης του
τοιχώµατος
Εταζέρα νιπτήρα
Η εταζέρα νιπτήρα που είναι από επιχρωµιωµένα ή ανοξείδωτα χαλυβδοελάσµατα ή
επιχρωµιωµένο ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά, σε συνδυασµό µε τζάµι ή όχι, δεν εντοιχίζεται,
αλλά τοποθετείται µε την βοήθεια βυσµάτων και κοχλιών σε αντίστοιχη όπως πιο πάνω θέση.
Αντιστοιχεί µία εταζέρα ανά νιπτήρα.
Χαρτοθήκες, σαπωνοθήκες, σαπωνοσπογγοθήκες
Ο λοιπός εξοπλισµός, που είναι από επιχρωµιωµένα ή ανοξείδωτα χαλυβδοελάσµατα ή
ανοξείδωτο χυτοχάλυβα ή επιχρωµιωµένο ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά, δεν εντοιχίζεται αλλά
τοποθετείται µε την βοήθεια βυσµάτων και κοχλιών στις αντίστοιχες όπως πιο πάνω θέσεις.
Αντιστοιχεί µία χαρτοθήκη ανά λεκάνη WC, µία σαπωνοθήκη
σαπωνοσπογγοθήκη ανά λουτήρα (ντουσιέρα ή µπανιέρα).

ανά

νιπτήρα

και

µία

Άγκιστρα, πετσετοκρεµάστρες
Οµοίως όπως πιο πάνω, ο βοηθητικός εξοπλισµός που είναι από επιχρωµιωµένα ή ανοξείδωτα
χαλυβδοελάσµατα ή επιχρωµιωµένο ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά, δεν εντοιχίζεται αλλά
τοποθετείται µε την βοήθεια βυσµάτων και κοχλιών στις αντίστοιχες όπως πιο πάνω θέσεις.
∆οχείο υγρού σαπουνιού
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Οµοίως όπως πιο πάνω, ο βοηθητικός εξοπλισµός που είναι από ανοξείδωτα ή επιχρωµιωµένα
χαλυβδοελάσµατα ή επιχρωµιωµένο ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά, τοποθετείται µε την
βοήθεια βυσµάτων και κοχλιών.
Αντιστοιχεί ένα δοχείο ανά έναν ή δύο νιπτήρες.
Θήκες για χειροπετσέτες
Οι θήκες για χειροπετσέτες είναι από ανοξείδωτα ή επιχρωµιωµένα χαλυβδοελάσµατα ή
επιχρωµιωµένο ορείχαλκο ή πλαστικά κ.λπ. υλικά και τοποθετούνται µε την βοήθεια βυσµάτων και
κοχλιών. Αντιστοιχεί µία θήκη ανά χώρο υγιεινής.

3.3.4. Εξοπλισµός που τοποθετείται χωρίς εγκατάσταση
Βούρτσα λεκάνης WC
Σε κάθε λεκάνη WC αντιστοιχεί µία βούρτσα καθαρισµού µε την βάση της.
∆οχείο αχρήστων χαρτιών υγείας
Σε κάθε λεκάνη WC αντιστοιχεί ένα δοχείο αχρήστων χαρτιών υγείας.

3.3.5. Λοιπός Εξοπλισµός χώρων υγιεινής ΑΜΚ
Κινητοί Βραχίονες στήριξης ΑΜΚ λεκάνης WC ή πηγολουτήρα ή λουτήρα
Στους χώρους υγιεινής ΑΜΚ τοποθετούνται κινητοί βραχίονες στήριξης για τις λεκάνες WC, τους
πηγολουτήρες και τους λουτήρες (ντουσιέρες). Η τοποθέτησή τους γίνεται µετά από την
ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής επίστρωσης του τοιχώµατος. Οι βραχίονες στήριξης είναι
είτε ανακλινόµενοι, είτε ρυθµιζόµενου ύψους, είτε και τα δύο µαζί, ανάλογα µε τις προβλέψεις της
Τεχνικής Περιγραφής.
Τοποθέτηση κινητού βραχίονα ΑΜΚ
Ο βραχίονας ΑΜΚ τοποθετείται στην θέση εγκατάστασής του, ώστε να σηµαδευτούν µε µεγάλη
ακρίβεια τα σηµεία όπου θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή του. Η διάµετρός των οπών
αυτών θα είναι ίση µε αυτή των βυσµάτων. Στη συνέχεια αποµακρύνεται ο βραχίονας, ανοίγονται
οι τρύπες για την στερέωσή του και κατόπιν τοποθετείται και βιδώνονται οι βίδες στα βύσµατα.
Σταθεροί Βραχίονες στήριξης ΑΜΚ χώρων υγιεινής
Η τοποθέτηση των βραχιόνων στήριξης των ΑΜΚ σε χώρους υγιεινής γίνεται µετά από την
ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής επίστρωσης του τοιχώµατος. Οι βραχίονες στήριξης είναι
σταθεροί επιµήκεις σωλήνες, τοποθετηµένοι σε ύψος 80-85 cm από το δάπεδο, εντός ή εκτός των
λουτήρων.
Τοποθέτηση σταθερού βραχίονα ΑΜΚ
Ο βραχίονας ΑΜΚ τοποθετείται στην θέση εγκατάστασής του, ώστε να σηµαδευτούν µε µεγάλη
ακρίβεια τα σηµεία όπου θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή του. Η διάµετρός των οπών
αυτών θα είναι ίση µε αυτή των βυσµάτων. Στην συνέχεια αποµακρύνεται ο βραχίονας, ανοίγονται
οι τρύπες για την στερέωσή του και κατόπιν τοποθετείται και βιδώνονται οι βίδες στα βύσµατα.
Ρυθµιζόµενου ύψους καθίσµατα ΑΜΚ
Η τοποθέτηση των καθισµάτων ρυθµιζόµενου ύψους γίνεται σε χώρους υγιεινής ΑΜΚ, µε λουτήρες
δαπέδου (ντουσιέρες). Τα καθίσµατα αυτά µπορεί να έχουν ή όχι ανακλινόµενους βραχίονες
πλευρικής στήριξης, ανάλογα µε τις προβλέψεις της Τεχνικής Περιγραφής. Η τοποθέτησή τους
γίνεται µετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής επίστρωσης του τοιχώµατος.
Τοποθέτηση ρυθµιζόµενου ύψους καθίσµατος ΑΜΚ
ΠΕΤΕΠ:04-04-03-03
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Η βάση του καθίσµατος ΑΜΚ τοποθετείται στην θέση εγκατάστασής του, ώστε να σηµαδευτούν µε
µεγάλη ακρίβεια τα σηµεία όπου θα ανοιχθούν οι οπές για την στερέωσή του. Η διάµετρος των
οπών αυτών θα είναι ίση µε αυτή των βυσµάτων. Στην συνέχεια αποµακρύνεται η βάση και
ανοίγονται οι τρύπες για την στερέωσή του. Κατόπιν τοποθετείται και βιδώνεται µε τις βίδες στα
βύσµατα η βάση και συναρµολογείται επ' αυτής το υπόλοιπο κάθισµα.
Καθρέφτης ΑΜΚ
Σε χώρους υγιεινής ΑΜΚ τοποθετούνται καθρέφτες µε δυνατότητα ανάκλισης, ώστε να µπορούν να
τους χρησιµοποιούν και άτοµα που κάθονται σε αναπηρική καρέκλα. Η τοποθέτησή τους γίνεται
µετά από την ολοκλήρωση της κατασκευής της τελικής επίστρωσης του τοιχώµατος.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών.

•

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

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

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Λοιπός εξοπλισµός που εµφανίζει κακώσεις, τραυµατισµούς, ρηγµατώσεις ή διάβρωση δεν θα
γίνεται αποδεκτός και θα δίδεται εντολή αντικατάστασής του µε δαπάνες του Αναδόχου.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αποφυγή χρήσης γύψου για την στερέωση του βοηθητικού
εξοπλισµού.
Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα δίδεται εντολή αφαίρεσης του γύψου και νέας πάκτωσης µε
τσιµεντοειδή υλικά.

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής, ώστε να διαπιστωθεί
εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα είδη και εξαρτήµατα.
Οι 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
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-

Φορτοεκφορτώσεις υλικών

-

∆ιακίνηση βαρέων και ογκωδών αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου
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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.).
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
Ο λοιπός εξοπλισµός θα επιµετράται µετά την πλήρη τοποθέτησή του.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Ο λοιπός εξοπλισµός, 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.

•

Τις εργασίες διάνοιξης οπής κατά την περίπτωση που απαιτείται από την Τεχνική Περιγραφή
του Έργου.

•

Την εργασία τοποθέτησης του λοιπού εξοπλισµού.

•

Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφτεί κατά την εργασία τοποθέτησης του βοηθητικού εξοπλισµού.

•

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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