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Καθιστικά υπαίθριων χώρων

1.

ΠΕΤΕΠ

10-02-02-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τα υλικά, την κατασκευή
και την τοποθέτηση καθιστικών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων (κήπων, πλατειών κ.λπ.).
Τα καθιστικά (παγκάκια) κατασκευάζονται από αλουµίνιο, ξύλο, σκυρόδεµα, χάλυβα, πέτρα ή άλλα
υλικά ή/και συνδιασµό αυτών.
Γενικώς για κάθε τύπο καθιστικού έχει επικρατήσει να εφαρµόζονται τυποποιηµένες διαστάσεις, οι
οποίες αναφέρονται στην παρούσα, χωρίς να είναι όµως δεσµευτικές, αφού σε κάθε περίπτωση
έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά για τη διαµόρφωση καθιστικών κήπου και πλατειών είναι τα ακόλουθα:

2.1. ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ
Κυρίως χρησιµοποιείται πεύκο Σουηδίας, εµποτισµένο, λόγω της ικανοποιητικής συµπεριφοράς
του στην έκθεση στο περιβάλλον.
Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν πρέπει να έχει κοφτερές µύτες και γωνίες και θα έχει λειανθεί µε
τρίψιµο, λείανση, στοκάρισµα. Θα παραδίδεται µε επικάλυψη δύο στρώσεων χρώµατος και δύο
στρώσεων προστατευτικού κεριού. Για την διατήρηση του φυσικού χρώµατος του ξύλου θα
εφαρµόζεται (κατά κανόνα) άχρωµο κερί.

2.2. ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ
Το σύνθετο ξύλο κατασκευάζεται βιοµηχανικά από συγκόλληση εν θερµώ διαφόρων τµηµάτων
φυσικής ξυλείας. Με τη συγκόλληση αυτή προκύπτει υλικό υψηλότερης αντοχής έναντι του φυσικού
ξύλου που φτάνει στα 350 kp/m2 µε ειδικό βάρος από 450-500 kp/m3. Τα χαρακτηριστικά του
χρησιµοποιούµενου σύνθετου ξύλου θα είναι τα ακόλουθα:
-

Υγρασία από 10-15%.

-

Θερµική αγωγιµότητα s=0,10 Kcal/Mho.

-

Ηλεκτρικώς µη αγώγιµο.

-

Αντοχή στη φωτιά 30 – 60 mtn κατά EN 13501-1:2002 Fire classification of construction
products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.
Ταξινόµηση δοµικών προϊόντων και στοιχείων σχετικά µε την φωτιά - Μέρος 1: Ταξινόµηση µε
τη βοήθεια δεδοµένων από δοκιµές αντίδρασης σε φωτιά, χωρίς απώλεια της εσωτερικής
αντοχής του (εξωτερική µόνον καύση).

-

Θα είναι εµποτισµένο κατά τη διαδικασία κενό – πίεση – κενό για προστασία από µύκητες και
έντοµα.
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2.3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Σχετική ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος".

2.4. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Σχετική ΠΕΤΕΠ: 03-08-03-00 "Κουφώµατα αλουµινίου" (δεν αφορά τις απαιτήσεις για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του υλικού).

2.5. ΧΑΛΥΒΑΣ
Σχετική ΠΕΤΕΠ: 04-01-01-00 "Σωληνώσεις από µαύρους χαλυβδοσωλήνες µε ραφή".
Σχετική ΠΕΤΕΠ: 04-01-01-00 "Σωλήνες γαλβανισµένοι χαλυβδοσωλήνες µε ραφή".

3.

ΕΙ∆Η ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.1. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ
Θα φέρουν βάση από χαλυβδοσωλήνα 2’’, πάχους 2,5 mm, καµπυλωµένο στο εργοστάσιο και
βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους.
Το ξύλο θα είναι κατηγορίας OREGON PINE ή PEACH PINE ή αντίστοιχο, σύµφωνα µε τη Μελέτη
του έργου. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να µην
αφήνει ακίδες στην επιφάνεια.
Τα ξύλα θα λειαίνονται, θα στρογγυλοποιούνται οι ακµές τους (γωνιές) και θα λουστράρονται µε
λούστρο εξωτερικών χώρων.
Η τοποθέτηση θα γίνεται µε βιοµηχανικής προέλευσης αγκύρια ή µε ειδικά στηρίγµατα σε βάση
από σκυρόδεµα.

3.1.1.

Καθιστικά µε διαµορφωµένο χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικού ξύλου
µε πλάτη

Το κάθισµα θα αποτελείται από τρία στοιχεία ξύλου διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m ενώ το
στοιχείο της πλάτης θα είναι 1,80 x 0,20 x 0,05 m (Εικόνα 3.1). Η σύνδεση γίνεται µε καρόβιδες
6 mm.

Εικόνα 3.1. Καθιστικό µε διαµορφωµένο (κουρµπαρισµένο) χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικής ξυλείας, µε
πλάτη
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3.1.2.

Καθιστικά µε διαµορφωµένο χαλυβδοσωλήνα

Τα τρία ξύλινα στοιχεία του καθίσµατος θα είναι διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m (Εικόνα 3.2). Η
σύνδεση θα γίνεται µε καρόβιδες 6 mm (τυπικές διαστάσεις).

Εικόνα 3.2. Καθιστικό µε διαµορφωµένο (κουρµπαρισµένο) χαλυβδοσωλήνα και δοκίδες φυσικής ξυλείας,
χωρίς πλάτη

3.2. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙ∆ΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΠΛΑΤΗ
Το κάθισµα διαµορφώνεται µε δυο ξύλινα στοιχεία διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m, η δε πλάτη
µονοκόµµατη 1,80 x 0,20 x 0,05 m (Εικόνα 3.3). Η σύνδεση γίνεται µε καρόβιδες των 6 mm.

Εικόνα 3.3 Καθιστικό από ευθύγραµµο χαλυβδοσωλήνα και ολόσωµα ξύλινα στοιχεία (µονή πλάτη)

3.3. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥΣ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΚΙ∆ΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΠΛΑΤΗ
Τα τρία ξύλα στο κάθισµα είναι διαστάσεων 1,80 x 0,15 x 0,05 m ενώ και τα άλλα δύο της πλάτης
είναι ίδιων διαστάσεων (Εικόνα 3.4). Η σύνδεση γίνεται µε καρόβιδες 6 mm.

Εικόνα 3.4 Καθιστικό από ευθύγραµµους χαλυβδοσωλήνες και ολόσωµα στοιχεία ξύλου (διπλή πλάτη)
ΠΕΤΕΠ:10-02-02-01
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3.4. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΙ ∆ΟΚΙ∆ΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΞΥΛΟΥ
Ο σκελετός του καθιστικού παραδοσιακού πάγκου θα φέρει δύο πλευρικά στηρίγµατα µε βραχίονες
χυτοσιδήρους παραδοσιακού σχεδίου (Εικόνα 3.5).
Τα πλευρικά στηρίγµατα θα φέρουν κατάλληλες οπές για την στερέωση των ξύλινων δοκίδων, των
συνδετήριων των σιδηρών ράβδων και των στηριγµάτων των καθιστικών επί του εδάφους. Τα δύο
πλευρικά στοιχεία θα συνδέονται µεταξύ τους µε 4 σιδηρές ράβδους Φ 20, µε κοχλίωση 5/8" στα
άκρα όπου και θα συσφίγγονται µε παξιµάδια ασφαλείας καλυµµένα µε πλαστικές τάπες.
Η ξυλεία του πάγκου θα είναι PEACH PINE ή OREGON PINE µε στρογγυλεµένες ακµές, διατοµής
5 x 5 x 160 cm.
Τα ξύλινα στοιχεία θα έχουν λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να µην αφήνουν ακίδες στην
επιφάνειά τους.
Οι κοχλίες και οι µεταλλικοί σύνδεσµοι θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα.

Εικόνα 3.5 Παραδοσιακό καθιστικό από χυτοσίδηρο και ολόσωµα στοιχεία ξύλου

3.5. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΚΑΙ ∆ΟΚΙ∆ΕΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ
Το καθιστικό θα αποτελείται από δύο πλευρικά χαλύβδινα στοιχεία, επιπέδου σχήµατος, τα οποία
συνδέονται από σωληνοειδή ατσάλινα διαδοχικά µέρη διαµέτρου 40 x 2 mm, πλευρικά
υποστηρίγµατα που είναι από αµµοβοληµένο σκυρόδεµα.
Το κάθισµα και η πλάτη θα αποτελούνται από ξύλινες λωρίδες διατοµής 74 x 30 mm από σύνθετη
αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας.
Τα ξύλινα στοιχεία θα επικαλύπτονται µε δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώµατος και µία στρώση
προστατευτικού κεριού. Οι ξύλινες λωρίδες θα είναι τοποθετηµένες και στερεωµένες σε χαλύβδινο
πλαίσιο.
Το καθιστικό θα στηρίζεται σε υποστηρίγµατα µε τουλάχιστον 6 µεταλλικούς κοχλίες ή αγκύρια µε
αντικλεπτικό κλείδωµα.
Γενικώς τα στηρίγµατα θα φέρουν προστατευτική επίστρωση από διάφανες υλικό βάσης σιλικόνης.
Όλα τα µεταλλικά µέρη θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ µετά από αµµοβολή και βαµµένα µε
θερµοσκληραινόµενη πούδρα (βαφή φούρνου).
Τα βερνίκια και τα χρώµατα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα προς χρήση
στο ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγµένα από τοξικά συστατικά (µετά την
σκλήρυνσή τους) και δεν θα περιέχουν βαρέα µέταλλα ή µόλυβδο. Σχετικό πιστοποιητικό θα
υποβάλλεται στην Υπηρεσία για έλεγχο συµµόρφωσης µε τα ανωτέρω.
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3.6. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Το καθιστικό του τύπου αυτού θα διαµορφώνεται µε δύο πλευρικά στοιχεία από αλουµίνιο,
επιπέδου σχήµατος, µε υποδοχές για τα ξύλινα στοιχεία του καθίσµατος και της πλάτης. Οι τυπικές
διαστάσεις θα είναι 187 cm, πλάτος 68 cm και ύψος 73 cm, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά
στη µελέτη.
Το κάθισµα και η πλάτη θα αποτελούνται από ξύλινες λωρίδες στερεωµένες στον σκελετό
αλουµινίου, τυπικής διατοµής 7 x 4,5 cm από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου Σουηδίας
και θα προστατεύονται µε δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώµατος και µία στρώση προστατευτικού
κεριού.
Ο σκελετός από αλουµίνιο θα είναι βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου.
Τα µεταλλικά στοιχεία συναρµολόγησης και στήριξης (βίδες, σύνδεσµοι κ.λπ.) θα είναι από χάλυβα
θερµογαλβανισµένο ή ηλεκτρογαλβανισµένο.
Για τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιούνται ισχύουν τα αναφερόµενα στην
παραπάνω § 3.5.

3.7. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ Ή ΧΥΤΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Ο σκελετός του πάγκου διαµορφώνεται µε δύο πλευρικά στοιχεία από χυτοσίδηρο ή χυταλουµίνιο,
παραδοσιακού σχεδίου συνδεόµενα µε µεταλλικές οριζόντιες ράβδους, δύο στα πόδια και µία στην
κορυφή της πλάτης.
Τα µεταλλικά στοιχεία του πάγκου θα είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή πάχους, τουλάχιστον,
50 µικρών.
Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι σύνθετη αντικολλητή πεύκης. Προβλέπονται έξι ξύλινες
δοκίδες διαστάσεων175 x 10 x 4,5 cm (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη µελέτη).
Τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα επεξεργασµένα (τρίψιµο, λείανση, στοκάρισµα) και θα
επικαλύπτονται µε δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώµατος και µία στρώση προστατευτικού κεριού.
Ο πάγκος στερεώνεται σε σκυρόδεµα µε ούπα.
Τα χρησιµοποιούµενα στηρίγµατα και σύνδεσµοι θα είναι γαλβανισµένα.
Για τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στην
§ 3.5.

3.8. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΕΞΙ ∆ΟΚΙ∆ΕΣ
Ο σκελετός του καθιστικού διαµορφώνεται µε δύο πλευρικά στοιχεία, κατασκευασµένα από
συµπαγή χυτοσίδηρο (µαντέµι µασίφ), σε σχέδιο παραδοσιακού τύπου µε αραιή διάταξη
ελικοειδών σχηµάτων, συνδεόµενα µεταξύ τους µε οριζόντιες µεταλλικές ράβδους Φ ½" (δύο στα
πόδια και µία στην κορυφή της πλάτης).
Τα µεταλλικά στοιχεία του καθιστικού θα παραδίδονται µε ηλεκτροστατική βαφή, ελάχιστου πάχους
50 µικρών.
Το κάθισµα θα φέρει από έξι ξύλινες δοκίδες διαστάσεων 1,80 m x (6,0 x 4,5) cm, εκτός αν
καθορίζεται άλλη διατοµή στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.
Για την καλύτερη στήριξη των δοκίδων συνιστάται η τοποθέτηση στο µέσο του καθιστικού λάµας
πάχους 3 mm, η οποία θα εφάπτεται εξωτερικά στις διαδοκίδες και θα βιδώνεται µε καρόβιδες.
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Η επιφάνεια του καθιστικού θα είναι καµπυλωµένη µε κατάλληλη διάταξη των δοκίδων, ούτως ώστε
να είναι εργονοµικό.
Η ξυλεία των δοκίδων θα είναι εµποτισµένη µε τη µέθοδο κενό – πίεση – κενό, ώστε να
εξασφαλίζεται µακροχρόνια αντοχή στην σήψη και την προσβολή εντόµων. Το διάλυµα εµποτισµού
της ξυλείας θα είναι πλήρως απαλλαγµένο από χρώµιο και αρσενικό, για την αποφυγή κάθε
πιθανής επίπτωσης στο περιβάλλον και στους χρήστες.
Τα ξύλινα µέρη του καθιστικού αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία (τρίψιµο, λείανση,
στοκάρισµα) θα επικαλύπτονται µε 2 στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώµατος και 1 στρώση
προστατευτικού κεριού.
Τα καθιστικά θα στερεώνονται σε δάπεδο από σκυρόδεµα µε χρήση βιοµηχανοποιηµένων
βυσµάτων. Τουλάχιστον µία από τις κεφαλές των βυσµάτων θα φέρει ειδικό κάλυµµα αντικλεπτικής
προστασίας της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Τα πάσης φύσεως µεταλλικά εξαρτήµατα και σύνδεσµοι θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα.
Για τα βερνίκια και τα χρώµατα έχουν εφαρµογή όσα αναφέρονται στην § 3.5 της παρούσας.

3.9. ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΞΥΛΙΝΑ
Οι τυπικές διαστάσεις των ξύλινων παγκακιών θα είναι: µήκος 180 cm, πλάτος 50 cm και ύψος
80 cm (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης).
Η επιφάνεια του καθίσµατος θα αποτελείται από τρεις δοκίδες ξύλινες, τυπικών διαστάσεων
4 x 14 x 180 cm και θα είναι εργονοµικά διαµορφωµένη.
Τα παγκάκια θα στηρίζονται σε δύο πόδια εκατέρωθεν, το ένα από τα οποία θα είναι υψηλότερο και
θα στερεώνονται επ’ αυτού οι δύο δοκίδες της πλάτης. Τα πόδια θα αποτελούνται από ξυλεία
διατοµής 8 x 12 cm (ή σύµφωνα µε τη µελέτη), η δε πλάτη θα είναι διαµορφωµένη µε δοκίδες
πάχους 4 cm και µήκους 1,80 m.
Τα πάσης φύσεως µεταλλικά εξαρτήµατα και σύνδεσµοι θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα.
Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πληρούν τις προϋποθέσεις της § 3.5 της
παρούσας.

3.10. ΠΑΓΚΑΚΙΑ ∆ΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
Τα παγκάκια της κατηγορίας αυτής θα είναι κατασκευασµένα από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία
πεύκης και θα φέρουν µεταλλική βάση (στραντζαριστή διατοµή 50 x 50 mm). Το παγκάκι θα είναι
διαιρετό σε οκτώ ίσα µέρη, αποτελούµενα από τοξοειδή στοιχεία ξύλου διατοµής 5 x 10 cm. Η
διάµετρος του κυκλικού πάγκου θα είναι 200 cm, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στη µελέτη.
Το πάχος του δακτυλίου του καθιστικού θα είναι 40 cm.
Οι ξύλινες διατοµές θα στερεώνονται στη µεταλλική βάση µε περαστές βίδες (καρόβιδες).
Τα ξύλινα µέρη θα υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία (τρίψιµο, λείανση, στοκάρισµα), ώστε οι
επιφάνειές τους να είναι οµαλές και λείες και θα προστατεύονται µε δύο στρώσεις υδατοδιαλυτού
χρώµατος και µία στρώση προστατευτικού κεριού.
Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πληρούν τις απαιτήσεις της § 3.5 της
παρούσας.
Τα πάσης φύσεως µεταλλικά εξαρτήµατα και σύνδεσµοι θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα.
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3.11. ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥ
Ο σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινο σωλήνα Φ 2" διαµορφωµένο στο εργαστήριο
(σε κουρµπαδόρο).
Οι ορθοστάτες του σκελετού θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνα βαρέως τύπου Φ 2" και θα
είναι ύψους 0,4 cm (τυπική διάσταση).
Ο µεταλλικός σκελετός θα φέρει ενίσχυση ακαµψίας από χαλυβδοσωλήνα Φ ¾", συγκολληµένο
στον σκελετό στα δύο άκρα του.
Το κάθισµα και η πλάτη θα αποτελούνται από τρεις δοκίδες από συνθετική ξυλεία, τυπικών
διαστάσεων 180 x 10 x 4,5 cm, και θα επιστρώνονται µε υδατοδιαλυτό χρώµα ή της επιλογής της
Υπηρεσίας. Οι συνδέσεις µε το σκελετό θα γίνονται µε καρόβιδες 8 x 120 mm.
Ο µεταλλικός σκελετός θα είναι βαµµένος µε δύο στρώσεις µινίου (rust primer) και τελική
επίστρωση ντουκοχρώµατος.
Οι χρησιµοποιούµενοι σύνδεσµοι και στηρίγµατα θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα.
Για τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν έχουν εφαρµογή τα προαναφερθέντα.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα εξετάζεται η συµµόρφωση µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, η στερέωσή του και η
ποιότητα των επιφανειακών τελειωµάτων των ξύλινων και µεταλλικών µερών.
Στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν φθορά, απόκλιση διαστάσεων από τα σχέδια της µελέτης και µη
ικανοποιητικά φινιρίσµατα (σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας) θα αντικαθίστανται µε νέα,
χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του Αναδόχου.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της εργασίας γίνεται ανά καθιστικό σε σχέση µε το υλικό κατασκευής.
Τα καθιστικά θα επιµετρώνται ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένο σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας ΠΕΤΕΠ, διακρινόµενα κατά τύπο, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα.
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