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Σύστηµα Αγωγών Καθόδου

1.

ΠΕΤΕΠ

04-50-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την διαµόρφωση του συστήµατος των αγωγών καθόδου.
Οι αγωγοί τοποθετούνται εξωτερικά στις επιφάνειες του κτιρίου ή εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεµα
των υποστυλωµάτων ή των τοιχίων του κτιρίου.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στην κατασκευή του συστήµατος αγωγών καθόδου, ανάλογα µε τα
προβλεπόµενα από την Μελέτη, είναι:
• Αγωγοί καθόδου
-

χάλκινοι,

-

χάλκινοι επικασσιτερωµένοι,

-

χαλύβδινοι θερµά επιψευδαργυρωµένοι,

-

κράµατος αλουµινίου,

-

ανοξείδωτοι, κ.λπ.

• Στηρίγµατα αγωγών
-

χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα,

-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωµένα,

-

ανοξείδωτα,

-

πλαστικά κ.λπ.

• Εξαρτήµατα σύνδεσης όπως σφιγκτήρες (για την σύνδεση αγωγών µεταξύ τους), ακροδέκτες
γεφύρωσης (για την σύνδεση αγωγών µε µεταλλικές εγκαταστάσεις), περιλαίµια (για την
σύνδεση αγωγών µε µεταλλικούς σωλήνες) κλπ.
-

χάλκινα,

-

χάλκινα επικασσιτερωµένα,

-

χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα,

-

κράµατος αλουµινίου,

-

ανοξείδωτα κλπ.
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Η επιλογή του υλικού θα γίνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 1 κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ
1197-Ε2:2002 (ΠΙΝΑΚΑΣ 6, ΣΕΛ.28).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Χρήση
Υλικό

Χαλκός

Χάλυβας
γαλβανισµένος
εν θερµώ
Ανοξείδωτος
χάλυβας
Αλουµίνιο

Στον αέρα

Στο έδαφος

Συµπαγής

Συµπαγής

Πολύκλωνος

Πολύκλωνος

Ως
περίβληµα

Ως
περίβληµα

Συµπαγής
Πολύκλωνος
Συµπαγής
Πολύκλωνος
Συµπαγής
Πολύκλωνος

Μόλυβδος

∆ιάβρωση
Στο
σκυρόδεµα

Συµπαγής

Αντοχή

Κίνδυνος σε
-

Μεγάλη
συγκέντρωση
χλωριδίων

-

Θειϊκές
ενώσεις

Έναντι
πολλών
υλικών
-

Ηλεκτρολυτική
µε

-

Οργανικά
υλικά

Συµπαγής

Συµπαγής

Καλή
ακόµα και
σε όξινα
εδάφη

Συµπαγής

-

Έναντι
πολλών
υλικών

Νερό µε
διαλυµένα
χλωρίδια

-

-

-

-

Βασικά εδάφη

Χαλκό

-

Σε εδάφη
µε µεγάλη
συγκέντρω
ση σε
σουλφίδια

Όξινα εδάφη

Χαλκό

Συµπαγής

Συµπαγής

Ως
περίβληµα

Ως
περίβληµα

-

Χαλκό

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 ενσωµατούµενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:

ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002

Προστασία κατασκευών από κεραυνούς. Μέρος 1: Γενικές αρχές.

EN 50164-2

Lightning protection components (LPC) Part 2: Requirements for
conductors and earth electrodes -- Εξαρτήµατα αντικεραυνικής
προστασίας (LPC) - Μέρος 2: Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια
γείωσης

prEN 50164-3

Lightning Protection Components (LPC) Part 3: Requirements for
Isolating Spark Gaps -- Εξαρτήµατα αντικεραυνικής προστασίας (LPC)
- Μέρος 3: Απαιτήσεις για σπινθηριστές αποµονώσεως.

pr EN 50164-3

Εξαρτήµατα αντικεραυνικής προστασίας (LPC) – Μέρος 3: Απαιτήσεις
για σπινθηριστές αποµονώσεως.
Καθορίζονται οι δοκιµές ελέγχου των ηλεκτρικών και µηχανικών
χαρακτηριστικών των σπινθηριστών αποµόνωσης.
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Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει τα ∆ελτία Αποτελεσµάτων ∆οκιµών προερχόµενα από διαπιστευµένο
εργαστήριο (σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO IEC 17025 “General requirements for the
competence of testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των
εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων” και τις ισχύουσες διατάξεις περί διαπίστευσης
εργαστηρίων).
Τα προσκοµιζόµενα υλικά εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας δεν εµπίπτουν στις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σήµανση CE.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα προς ενσωµάτωση υλικά και µικροϋλικά θα µεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο
µετά προσοχής. 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, εντός της εργοστασιακής συσκευασίας τους, ώστε να µην έρχονται σε επαφή
εξαρτήµατα από διαφορετικά µέταλλα.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η εγκατάσταση του συστήµατος θα γίνεται από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο µε αποδεδειγµένη εµπειρία
σε παρόµοιας φύσης έργα ή από τεχνικούς του εργοστασίου παραγωγής των υλικών.

3.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΘΟ∆ΟΥ
3.2.1.

Γενικά

Οι αγωγοί καθόδου θα οδεύουν είτε κατακόρυφα εξωτερικά του κτιρίου είτε θα εγκιβωτίζονται στο
σκυρόδεµα των υποστυλωµάτων και των τοιχίων του. Οι µεταξύ τους αποστάσεις θα καθορίζονται
από την Μελέτη.
Ως φυσικοί αγωγοί καθόδου µπορούν να θεωρηθούν στοιχεία των κατασκευών, όπως είναι:
-

οι µεταλλικές εγκαταστάσεις,

-

ο χαλύβδινος οπλισµός,

-

ο µεταλλικός σκελετός,

εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ 1197.
Ενδεικτικά, δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί οι τυπικές αποστάσεις µεταξύ των αγωγών
καθόδου, ανάλογα µε την στάθµη προστασίας του κτιρίου.
Στάθµη προστασίας

Αποστάσεις (m) αγωγών καθόδου

I

10

II

15

III

20

IV

25
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Το υλικό, η µορφή και η ελάχιστη διατοµή των αγωγών καθόδου θα είναι σύµφωνα µε τον Πίνακα 2
(από το πρότυπο ΕΝ 50164-2: 2002, page 7, table 1).
Υλικό

Μορφή

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ελάχιστη διατοµή1

Σηµειώσεις

Ταινία
Χαλκός

Χαλκός
επικασσιτερωµένος 2

Αλουµίνιο

Κράµα Αλουµινίου

Χάλυβας θερµά
επιψευδαργυρωµένος3

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

5

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου 1,7
mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

Ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

5

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

Ταινία

70 mm²

ελάχιστο πάχος 3 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Ταινία

50 mm ²

ελάχιστο πάχος 2,5 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

Ταινία

50 mm²

ελάχιστο πάχος2,5 mm

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ 8 mm

Πολύκλωνος

50 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

Ταινία
Ανοξείδωτος Χάλυβας4
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8

50 mm²

ελάχιστο πάχος 2 mm

8

Στρογγυλός

50 mm²

διαµέτρου Φ8 mm

Πολύκλωνος

70 mm²

ελάχιστη διάµετρος συρµατιδίου
1,7 mm

Στρογγυλός6,7

200 mm²

διαµέτρου Φ16 mm

1

Επιτρεπτή ανοχή: - 3 %.

2

Εν θερµώ ή ηλεκτρολυτικά, µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 1µm.

3

Η επιφάνεια της επιψευδαργύρωσης πρέπει να είναι λεία και συνεχής µε ελάχιστο πάχος 50 µm.

4.

Ανοξείδωτος χάλυβας µε περιεκτικότητα Χρωµίου : ≥ 16 %, Νικελίου ≥ 8 %, Άνθρακα ≤ 0,07 %.

5

50 mm² (Φ8 mm) που µπορεί να µειωθεί σε 28 mm² (Φ6 mm) σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει απαίτηση
µηχανικής αντοχής. Στις περιπτώσεις αυτές στηρίγµατα αγωγού τοποθετούνται κάθε 40-50cm.

6

Για χρήση µόνο ως ακίδες σύλληψης. Όταν οι µηχανικές καταπονήσεις ( π.χ. από άνεµο) δεν είναι σηµαντικές,
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία ακίδα διαµέτρου Φ10mm και µήκους 1,0m.

7

Για χρήση ως ράβδου σύλληψης (ακίδες) µόνο.

8

Για εγκιβωτισµό σε σκυρόδεµα η σε επαφή µε εύφλεκτες επιφάνειες, χρησιµοποιείται στρογγυλός αγωγός 78
mm² (Φ10 mm) ή ταινία75 mm² (ελάχιστου πάχους 3 mm).
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3.2.2.

Ορατοί αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου θα οδεύουν εξωτερικά του κτιρίου, ακολουθώντας κατά το δυνατόν
ευθύγραµµη κατακόρυφη διαδροµή και θα αποτελούν, όπου αυτό είναι εφικτό, προέκταση των
συλλεκτήριων αγωγών.
Ο αριθµός των αγωγών θα είναι άρτιος, οι δε αποστάσεις από πόρτες, παράθυρα και λοιπά
ανοίγµατα θα ακολουθούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1197-Ε2:2002. Η στήριξή τους,
ανάλογα µε την επιφάνεια καθόδου, ακολουθεί του κανόνες που διέπουν και τους αγωγούς του
συλλεκτηρίου συστήµατος.
Τα στηρίγµατα θα είναι από το ίδιο υλικό µε εκείνο των αγωγών για την αποφυγή ηλεκτροχηµικής
διάβρωσης. Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση ιδίου υλικού, τότε θα παρεµβάλλεται διµεταλλικό
εξάρτηµα µεταξύ των δύο διαφορετικών υλικών ή θα χρησιµοποιείται εξάρτηµα από υλικό συµβατό
µε αµφότερα τα υλικά.

Υλικό αγωγού καθόδου

Υλικό στηρίγµατος αγωγού

Χαλκός

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωµένο, πλαστικό

Χαλκός επικασσιτερωµένος

Χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωµένο, πλαστικό

Χάλυβας θερµά
επιψευδαργυρωµένος

Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο, ανοξείδωτο, πλαστικό

Αλουµίνιο

Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο, ανοξείδωτο, πλαστικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο, ανοξείδωτο, πλαστικό

Όταν η διαχωριστική απόσταση (d) µεταξύ των αγωγών καθόδου και των µεταλλικών
εγκαταστάσεων είναι µικρότερη από την απόσταση ασφαλείας (s), όπως αυτή ορίζεται στο
πρότυπο ΕΛΟΤ 1197, απαιτείται η µεταξύ τους γεφύρωση µέσω κατάλληλου σφικτήρα
διασταύρωσης.
Σε απόσταση ενός έως δύο µέτρων από την είσοδο του αγωγού καθόδου στο έδαφος θα
τοποθετείται σε κάθε αγωγό ένας λυόµενος σύνδεσµος ελέγχου (Σχήµα 1), για:
-

την µέτρηση του συστήµατος γείωσης,

-

τον διαχωρισµό του συστήµατος γείωσης από το συλλεκτήριο σύστηµα και τους αγωγούς
καθόδου,

-

την συντήρηση του συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας.

ΠΕΤΕΠ:04-50-02-00
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Σχήµα 1

Σχήµα 2

Για επιπλέον προστασία του αγωγού καθόδου από µηχανικές καταπονήσεις, θα χρησιµοποιείται
προστατευτικός αγωγός ως µέρος του αγωγού καθόδου (Σχήµα 2), Φ16 mm, µήκους 2 m. Θα
τοποθετείται 1,5 m πριν την εισόδο της καθόδου στο χώµα ενώ το υπόλοιπο 0,5 m του µήκους του
που θα είναι εντός του εδάφους θα συνδέεται µέσω χάλκινου αγωγού µε την γείωση του κτιρίου.
Άλλος τρόπος µηχανικής προστασίας είναι η συνέχιση του αγωγού µε ταινία 30x3,5 mm µε την
παρεµβολή κατάλληλου σφιγκτήρα.
Σε προσβάσιµο σηµείο του αγωγού καθόδου θα τοποθετείται, αν προβλέπεται από την Μελέτη,
απαριθµητής κεραυνών, ώστε να καταγράφονται τα κεραυνικά πλήγµατα που πιθανόν θα δεχτεί η
κατασκευή.
Οι αγωγοί καθόδου, για 20-30 cm πριν και µετά την είσοδό τους στο έδαφος, θα επενδύονται µε
αντιδιαβρωτική ταινία για την αποφυγή διάβρωσής τους λόγω της µετάβασης από το σκυρόδεµα
στο έδαφος.

3.2.3.

Εγκιβωτισµένοι αγωγοί καθόδου

Οι αγωγοί καθόδου (Φ10) θα εγκιβωτίζονται στα υποστυλώµατα και στα τοιχία του κτιρίου κατά την
κατασκευή του και θα γεφυρώνονται µε τον σιδηρό οπλισµό ανά 2 m µε κατάλληλα στηρίγµατα,
εξασφαλίζοντας έτσι την στήριξή τους και την ηλεκτρική τους σύνδεση µε τον οπλισµό του κτιρίου.
Τα στηρίγµατα θα είναι από το ίδιο υλικό µε εκείνο των αγωγών καθόδου για την αποφυγή
ηλεκτροχηµικής διάβρωσης.
Τα πλεονεκτήµατα αυτής της εγκατάστασης είναι:
-

η προστασία από µηχανικές καταπονήσεις και διαβρώσεις των αγωγών από το σκυρόδεµα,

-

το άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα καθώς δεν είναι ορατοί οι αγωγοί.

Μέσω ειδικού σφιγκτήρα θα γίνεται η σύνδεση των αγωγών καθόδου µε την θεµελιακή γείωση του
κτιρίου.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΥΛΙΚΑ
•

Έλεγχος δελτίων αποτελεσµάτων δοκιµών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων
σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 50164.

•

Έλεγχος υλικών ως προς την κατάστασή τους. Υλικά φθαρµένα ή χηµικώς διαβρωµένα δεν
θα γίνονται αποδεκτά.

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τα ανωτέρω συνεπάγεται την µη παραλαβή
της και την υποχρέωση του Αναδόχου να λάβει διορθωτικά µέτρα σύµφωνα µε τις εντολές της
Υπηρεσίας, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή.

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης θα πραγµατοποιούνται έλεγχοι ως προς την διάταξη, την
στήριξη, την ροπή σύσφιξης και την επιµετάλλωση των εξαρτηµάτων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα παρακάτω:
•

Τήρηση αποστάσεων από άλλα δίκτυα.

•

Ισοδυναµικές συνδέσεις µε άλλα δίκτυα (όπως ορίζονται στην Μελέτη).

•

Τήρηση του πλήθους των αγωγών καθόδου (όπως ορίζονται στην Μελέτη).

•

Τοποθέτηση κατάλληλων στηριγµάτων βιοµηχανικής προέλευσης ανάλογα µε την
επιφάνεια που θα τοποθετηθούν.

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 εξαρτήµατα.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ,

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

&

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

∆ιακίνηση επιµήκων αντικειµένων.

-

Χρήση ηλεκτροεργαλείων για την στερέωση των αγωγών.

-

Χρησιµοποίηση ικριωµάτων.

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.).
ΠΕΤΕΠ:04-50-02-00
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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).

Προστασία
οφθαλµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα
προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για
βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και
θερµότητας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των αγωγών καθόδου θα γίνεται ανά µέτρο µήκους (m). Τα λοιπά εξαρτήµατα θα
επιµετρώνται ανά τεµάχιο (τεµ).

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η εγκατάσταση των αγωγών καθόδου, επιµετρούµενη για παράδοση, περιλαµβάνει:
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-

Την προµήθεια των υλικών και την µεταφορά τους επί τόπου του Έργου.

-

Την αποθήκευση και φύλαξη των υλικών επί τόπου του Έργου.

-

Την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης.

-

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

ΠΕΤΕΠ:04-50-02-00

