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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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Πυροσβεστικοί Σταθµοί

1.

ΠΕΤΕΠ

04-05-08-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η εγκατάσταση Πυροσβεστικών Σταθµών, µε τον
εξοπλισµό που απαιτείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Πυροσβεστικός Σταθµός αποτελείται από µεταλλικό ερµάριο κατασκευασµένο από
χαλυβδοέλασµα ψυχρής ελάσεως (DKP), πάχους ≥ 1,5 mm, κατάλληλο για επίτοιχη ή εντοιχισµένη
εγκατάσταση.
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 ισχυρούς µεντεσέδες που συγκολλούνται στο εσωτερικό των πλαισίων
ερµαρίου-πόρτας, ώστε η πόρτα να εφαρµόζει χωρίς διάκενο στο πλαίσιο του ερµαρίου. Θα φέρει
επίσης χειρολαβή κατασκευασµένη από ανοδειωµένο αλουµίνιο.
Το ερµάριο αφού καθαρισθεί µε µεταβολή κατηγορίας Sa 2 1/2, θα βαφεί εσωτερικά και εξωτερικά
µε αντισκωριακό αστάρι και µε δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής κόκκινου χρώµατος (βλέπε
ΠΕΤΕΠ 03.10.03.00).
Ο Πυροσβεστικός Σταθµός θα περιλαµβάνει εργαλεία και ειδικά µέσα για την αντιµετώπιση των
αναγκών που θα παρουσιασθούν κατά την διάρκεια µιας πυρκαγιάς µέχρι την άφιξη των
πυροσβεστών.
Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί διακρίνονται σε “τύπου Α” και “τύπου Β”.
Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί “τύπου Α” θα περιέχουν:
• Έναν (1) λοστό διάρρηξης
• Έναν (1) πέλεκυ µεγάλο
• Ένα (1) φτυάρι
• Μία (1) αξίνα
• Ένα (1) σκεπάρνι
• Μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη)
• ∆ύο (2) φανούς χειρός
Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί “τύπου Β” θα περιέχουν:
• Μία (1) αναπνευστική συσκευή
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• ∆ύο (2) ατοµικές προσωπίδες µε φίλτρο
• ∆ύο (2) κράνη προστατευτικά

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Αποδεκτά υλικά προς εγκατάσταση είναι αυτά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που
εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο
φορέα πιστοποίησης.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά 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 τραυµατισµό στο ερµάριο ή
αδυναµία στήριξής του στα οικοδοµικά στοιχεία. Η απόθεση του ερµαρίου και του εξοπλισµού 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
φθορές 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
∆εν απαιτείται καµία συγκεκριµένη ειδικότητα.

3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
• Στην εγκατάσταση του πυροσβεστικού ερµαρίου περιλαµβάνεται η τυχόν διάνοιξη οπής (για
εντοιχισµένη τοποθέτηση) 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 δίνεται 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 σταθµών θα γίνεται κατά τρόπο τέτοιον ώστε να
εξασφαλίζεται το ευχερές άνοιγµα της πόρτας.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
• Έλεγχος πρωτοκόλλων παραλαβής των Πυροσβεστικών Σταθµών.
• Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων
ενσωµατούµενων υλικών.

(πιστοποιητικών,

βεβαιώσεων

κατασκευαστή

κ.λπ.)

• Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαµβανοµένου υλικού.
Ελαττωµατικά ή φθαρµένα ή διαβρωµένα ή παραποιηµένα υλικά δεν θα παραλαµβάνονται.
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Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της κατασκευής.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν
τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόµενα 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
• Φορτοεκφορτώσεις υλικών
• Χειρισµός αιχµηρών αντικειµένων (κίνδυνος τραυµατισµού)
• Χανδρώσεις (σκόνη, εκτινασσόµενα υλικά)

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:

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).
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6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί θα επιµετρώνται µετά την πλήρη τοποθέτηση τους.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί, ως Περαιωµένη Εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και
ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει:
• Την προµήθεια των υλικών και την µεταφορά τους επί τόπου του Έργου.
• Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών επί τόπου του Έργου µέχρι την τοποθέτησή τους στην
προβλεπόµενη θέση.
• Την εργασία τοποθέτησης.
• Τις εργασίες αποκατάστασης (µερεµέτια) των οικοδοµικών στοιχείων που πιθανόν έχουν
βλαφτεί κατά την εργασία τοποθέτησης του ερµαρίου.
• 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
τεκµηρωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους από τον έλεγχο παραλαβής.
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