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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Πρώτη έκδοση

05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Πυροσβεστικές Φωλεές

1.

ΠΕΤΕΠ

04-05-01-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση Πυροσβεστικών
Φωλεών, µε τον πλήρη εξοπλισµό τους, όπως αναφέρεται στην 3η Πυροσβεστική ∆ιάταξη.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η πυροσβεστική φωλεά θα περιλαµβάνει, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την Μελέτη, τα εξής:
• Μεταλλικό ερµάριο µε θύρα επίσης µεταλλική, κατάλληλη για εντοιχισµένη ή επίτοιχη
εγκατάσταση ανάλογα µε τα καθοριζόµενα στην Μελέτη.
Το ερµάριο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα ψυχρής ελάσεως (DΚP), πάχους 1,5
mm. Το πλαίσιο του ερµαρίου στο οποίο θα στηρίζεται η πόρτα, όπως και οι πλευρικές
ενισχύσεις της πόρτας, θα επιτυγχάνονται µε διπλό στραντζάρισµα της λαµαρίνας. Το πλαίσιο
της πόρτας θα είναι στο ίδιο επίπεδο µε το πλαίσιο του ερµαρίου.
Η πόρτα θα φέρει δύο βαρέως τύπου κρυφούς µεντεσέδες, που συγκολλούνται στο εσωτερικό
των πλαισίων ερµαρίου - πόρτας, ώστε η πόρτα να εφαρµόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο. Θα
φέρει επίσης χειρολαβή κατασκευασµένη από ανοδειωµένο αλουµίνιο.
Το ερµάριο θα καθαρισθεί και θα βαφεί εσωτερικά και εξωτερικά µε αντισκωριακό χρώµα
σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 03.10.03.00.
• Αποφρακτική δικλείδα µε κεκλιµένη έδρα και επιστόµιο χειρισµού εγκεκριµένου τύπου από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία διαµέτρου 2”, πίεσης δοκιµής 15 atm, µε ταχυσύνδεσµο Φ 1 ¾΄΄ από
αλουµίνιο ή ορείχαλκο (κορµός µε ηµισύνδεσµο STORZ).
• Εύκαµπτο καννάβινο σωλήνα (µάνικα) Φ 1 ¾΄΄ (45 mm) επενδεδυµένο εσωτερικά µε ελαστικό
πάχους τουλάχιστον 1 mm (TREVIRA) και µήκους 20 m. Ο σωλήνας θα φέρει και στα δύο άκρα
ταχυσυνδέσµους STORZ από ορείχαλκο ή αλουµίνιο Φ1 ¾΄΄.
• ∆ιπλωτήρα ή τυλικτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής κατασκευής για να δέχεται διπλωµένο
ή τυλιγµένο τον εύκαµπτο σωλήνα.
• Αυλό (ακροφύσιο) ορειχάλκινο ή αλουµίνιου, µε ρυθµιζόµενη διάµετρο οπής εξόδου, µε
δυνατότητα δέσµης και νέφους, βαρέως τύπου, ικανότητας 380 L/min υπό πίεση 4-6 atm, ο
οποίος θα φέρει στο άκρο ταχυσύνδεσµο STORZ από ορείχαλκο ή αλουµίνιο Φ 1 ¾΄΄. Σε
περίπτωση κινδύνου θα πρέπει να µπορεί να διακοπεί πλήρως η ροή του νερού, µε µία κίνηση
του χειριστή.
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2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι πυροσβεστικές φωλιές που είναι αποδεκτές για εγκατάσταση προέρχονται από βιοµηχανικές
µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
Τα ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων ΕΛΟΤ που αναφέρονται
παρακάτω:
EN 671-1:2001

Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with
semi-rigid hose -- Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε
εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 1 : Πυροσβεστικές φωλιές µε ηµιάκαµπτο
σωλήνα.

EN 671-2:2001

Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with
lay-flat hose -- Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης - Συστήµατα µε
εύκαµπτους σωλήνες - Μέρος 2 : Πυροσβεστικές φωλιές µε επίπεδους
σωλήνες.

Tα προσκοµιζόµενα υλικά θα πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις και θα φέρουν επισήµανση CE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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 που θα προκαλούσαν κατ’ επέκταση τραυµατισµό στο
ερµάριο και στον εξοπλισµό της φωλεάς, ή αδυναµία στήριξής της 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 υγρασίας και σκόνης, που θα τους προκαλούσαν διαβρώσεις και
φθορές.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η τοποθέτηση του ερµαρίου και η εγκατάσταση των υδραυλικών στοιχείων της Π.Φ. θα γίνεται από
Υδραυλικό.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΕΩΝ
• Στην εγκατάσταση του πυροσβεστικού ερµαρίου περιλαµβάνεται η τυχόν διάνοιξη οπής σε
οποιαδήποτε µη φέρουσα δοµική κατασκευή, η αποκατάσταση των τυχόν ζηµιών (µερεµέτια),
καθώς και η τοποθέτηση του πυροσβεστικού ερµαρίου. Απαγορεύεται ρητώς ο τραυµατισµός
του φέροντος οργανισµού του κτιρίου, εάν όµως συµβεί θα δίδεται εντολή άµεσης
αποκατάστασης των ζηµιών σύµφωνα µε τις οδηγίες ∆ιπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού.
Τέλος, εάν διαπιστωθεί ότι έχει χρησιµοποιηθεί γύψος για την στερέωση, θα δίδεται εντολή
αφαίρεσης αυτού και νέας στερέωσης µε τσιµεντοειδή υλικά.
• Η τοποθέτηση των πυροσβεστικών φωλεών θα γίνεται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να
εξασφαλίζεται το ευχερές άνοιγµα της πόρτας και η απρόσκοπτη εκτύλιξη του πυροσβεστικού
σωλήνα.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα παρακάτω συνεπάγεται απόρριψη της
κατασκευής.
• Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωµατούµενων υλικών.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

• Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαµβανοµένου υλικού.
Ενσωµατούµενα υλικά ή τµήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα
γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες του Αναδόχου.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Φορτοεκφορτώσεις υλικών.
• Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός, εργαλείων πεπιεσµένου αέρα (τροχοί κοπής, δράπανα κ.λπ.).
• Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (κίνδυνος τραυµατισµού).

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 επαρκή εµπειρία στις υδραυλικές /
σωληνουργικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

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).
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι πυροσβεστικές φωλεές, εντοιχισµένες ή επίτοιχες, θα επιµετρώνται µετά την πλήρη
διαµόρφωση και τοποθέτησή τους.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η Πυροσβεστική Φωλεά, ως Περαιωµένη Εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και
ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει:
• Την προµήθεια και την µεταφορά των υλικών επί τόπου του Έργου.
• Την αποθήκευση και την φύλαξη των υλικών επί τόπου του Έργου, εφ’ όσον απαιτείται.
• Τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια, σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
• Τις εργασίες διάνοιξης υποδοχής στην περίπτωση που απαιτείται από τα σχέδια και την Τεχνική
Περιγραφή του Έργου.
• Την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
• Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφτεί κατά την εργασία τοποθέτησης της Π.Φ.
• Τα πάσης φύσεως υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, διελεύσεως µέσω οικοδοµικών στοιχείων
κλπ, 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.

4/4

ΠΕΤΕΠ:04-05-01-01

