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Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

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

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείµενο 2 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.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ................................................................................................................. 1
1.1.

ΓΕΝΙΚΑ ......................................................................................................................................... 1

2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ .................................................................................................... 1

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ......................................................................................... 1
3.1.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ............................................................................................................................. 1

3.2.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ........................................................................................................ 2

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ........................................................................................... 2

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ............. 3

6.

5.1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ................................................................................................................. 3

5.2.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ..................................................................................................... 3

5.3.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ........................................................................................................... 3

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ................................................................................................. 3
6.1.

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .................................................................... 3

6.2.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ............................................................................................. 4

ΠΕΤΕΠ:14-02-02-02

i

ΤΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ii

ΠΕΤΕΠ:14-02-02-02

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός

1.

ΠΕΤΕΠ

14-02-02-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για την τοπική καθαίρεση τοιχοποιίας µε χρήση
εργαλείων χειρός, µε διατήρηση της µη καθαιρούµενης κατασκευής άθικτης.
Η τοπική καθαίρεση τοιχοποιίας αποτελεί µεµονωµένη εργασία που εκτελείται µε ιδιαίτερη
προσοχή και δεν εντάσσεται στις εργασίες πλήρους κατεδάφισης της κατασκευής.
Τα καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ έχουν εφαρµογή για κάθε τύπο τοιχοποιίας, όπως:

2.

•

Λαξευτή λιθοδοµή.

•

Ηµιλάξευτη λιθοδοµή.

•

Αργολιθοδοµή.

•

Τρίστρωτη τοιχοποιία.

•

Τοιχοποιία από τούβλα συµπαγή ή διάτρητα.

•

Σύνθετη τοιχοποιία, λιθοδοµή (αργολιθοδοµή – ηµιλάξευτη – λαξευτή) και οπτοπλινθοδοµή από
συµπαγή τούβλα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Για την εκτέλεση των εργασιών θα χρησιµοποιούνται συµβατικά εργαλεία χειρός (όπως σφυριά,
καλέµια, λοστοί, κασµάδες, βαριές), διαφόρων διαστάσεων και µεγεθών.
Επισηµαίνεται ότι η πτώση των αποκοπτόµενων στοιχείων επί υποκειµένων τµηµάτων της
κατασκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις (µέχρι αλυσωτή κατάρρευση). Για
τον λόγο αυτό η µελέτη προσδιορίζει τα πρόσθετα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, ικριώµατα,
ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας κ.λπ.
Ανάλογα µε την θέση του στοιχείου θα πρέπει να διασφαλίζεται η ευχερής προσπέλαση του
εξοπλισµού για τη φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων της καθαίρεσης.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα διασφαλίζεται ότι:
•

ο χώρος να είναι ελεύθερος,

•

έχουν ληφθεί τα µέτρα υποστυλώσεως – αντιστηρίξεως που προβλέπονται από την µελέτη και
τον κανονισµό κατεδαφίσεων,
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•

έχουν διακοπεί όλες οι παροχές (ρεύµατος, νερού, αερίου πόλεως), και

•

οι εργαζόµενοι έχουν ενηµερωθεί πλήρως για τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο
κεφάλαιο 5 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Ειδικές
απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και
καθαιρέσεις, Όροι και απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά
τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις και αποξηλώσεις».

3.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από τη µελέτη ενισχύσεις, αντιστηρίξεις
ή/και προσωρινές υποστυλώσεις για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. Για τις βοηθητικές αυτές
κατασκευές ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 περί ικριωµάτων.
Το απασχολούµενο προσωπικό θα διαθέτει εµπειρία στις εργασίες κατεδαφίσεων και θα έχει
ενηµερωθεί πλήρως για τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας και το πρόγραµµα εκτέλεσης των
εργασιών. Επί τόπου του έργου θα παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
Τεχνολόγος Μηχανικός ή έµπειρος εργοδηγός (η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά
προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεις εργοδοτών).
Σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση 31245/22.05.93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων» (ΦΕΚ
451/Β/83), κάθε προϊστάµενος συνεργείου κατεδάφισης δεν µπορεί να επιβλέπει περισσότερους
από 10 εργαζοµένους, πρέπει δε να έχει αφ’ ενός στοιχειώδη τουλάχιστον στατική αντίληψη και αφ’
ετέρου γνώσεις και εµπειρία για την εκτέλεση εργασιών υποστύλωσης - αντιστήριξης και για τα
απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας, όταν δε απαιτείται ταυτόχρονη απασχόληση πολλών συνεργείων
ορίζεται συντονιστής αυτών.
∆ιαδικασία εκτέλεσης των εργασιών:

4.

•

Χάραξη του προς αφαίρεση τµήµατος

•

Καθαίρεση επιχρισµάτων, όπου υπάρχουν, ως ΠΕΤΕΠ 14-02-01-01.

•

Τοπική χαλάρωση του κονιάµατος δοµήσεως που περιβάλλει τα λιθοσώµατα µε χρήση
σφυροκάλεµου, µε προσοχή ούτως ώστε να µην διαταραχθεί ο ιστός της τοιχοποιίας.

•

Τοπική αφαίρεση των στοιχείων δόµησης τοιχοποιίας.

•

Ψεκασµός της επιφάνειας µε νερό υπό πίεση για την αντιµετώπιση του κονιορτού (πίεση
δικτύου, µικρότερη των 0,60 MPa), σε περιορισµένες όµως ποσότητες για την αποφυγή
δηµιουργίας λάσπης.

•

Αποµάκρυνση στο τέλος της βάρδιας των προϊόντων καθαιρέσεως (µε µονότροχο ή φορτωτάκι)
και συγκέντρωση αυτών στις θέσεις φορτώσεως.

•

Καθαρισµός των δαπέδων εργασίας και διαδρόµων προσπέλασης (ώστε να παραµένουν
καθαροί από µπάζα) σε τακτά διαστήµατα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασίες των τοπικών καθαιρέσεων θεωρούνται περαιωθείσες όταν έχουν δηµιουργηθεί τα
προβλεπόµενα ανοίγµατα, έχουν τεµαχιστεί και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα δηµιουργούµενα
προϊόντα καθαίρεσης από τον τόπο του έργου.
Ο χώρος που θα παραδώσει ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλής από στατική άποψη και θα έχουν
εφαρµοσθεί όλα τα µέτρα υποστύλωσης - αντιστήριξης που προβλέπονται από την µελέτη.
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5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής –
ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις, Όροι και
απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις –
καθαιρέσεις και αποξηλώσεις», στην οποία αναλύονται οι απαιτήσεις και τα ληπτέα µέτρα
προστασίας/ περιορισµού επιπτώσεων.
Επισηµαίνονται επίσης οι διατάξεις του Π.∆. 305/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και
Υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την
Οδηγία 92/57ΕΟΚ». (ΦΕΚ 212/Α/29-8-96).

5.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής –
ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις, Όροι και
απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις –
καθαιρέσεις και αποξηλώσεις».
Ανεξαρτήτως του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού οι εργαζόµενοι θα είναι εφοδιασµένοι και θα
χρησιµοποιούν υποχρεωτικά τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ):
•

EN 863:1995, Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

•

EN 388:2003, Protective gloves against mechanical risks. - Γάντια προστασίας έναντι
µηχανικών κινδύνων.

•

EN 397:1995, Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας.

•

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).

5.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
Επί τόπου του έργου θα παρέχονται επαρκή µέσα για την συνεχή διαβροχή των καθαιρούµενων
στοιχείων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

6.

•

∆υνατότητες υδροληψίας από το δίκτυο ή βυτιοφόρα αυτοκίνητα.

•

Αντλητικό συγκρότηµα πίεσης τουλάχιστον 1,00 MPa, για την εκτόξευση νερού από απόσταση
ασφαλείας.

•

Σωληνώσεις, ακροφύσια και λοιπός εξοπλισµός για την λειτουργία του δικτύου ψεκασµού.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυβικό µέτρο τελειωµένης εργασίας (m3) ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη µέθοδο.
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6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Η τοπική καθαίρεση, ως περαιωµένη εργασία µετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και
ολοκληρωµένη περιλαµβάνει:
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•

Τη διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού στο εργοτάξιο.

•

Τη µεταφορά του εξοπλισµού στο εργοτάξιο και την φύλαξή του.

•

Τις δαπάνες για το απασχολούµενο εργατοτεχνικό προσωπικό, τη χρήση και τη συντήρηση των
µηχανηµάτων κ.λπ. εξοπλισµού.

•

Τη δαπάνη των µέτρων αντιµετώπισης του κονιορτού.

•

Τη δαπάνη συγκέντρωσης και µεταφοράς των προϊόντων καθαίρεσης στην περιοχή φόρτωσης.

•

Τις δαπάνες των πάσης φύσεως αναλώσιµων υλικών, λοιπών υλικών, µικροϋλικών που
απαιτούνται για την ολοκληρωµένη εργασία σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
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