ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 02-01-01-00
02 Χωµατουργικά
01 Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωµατουργικών
01 Καθαρισµός - εκχέρσωση - κατεδαφίσεις στη

ζώνη εκτέλεσης των εργασιών
00 -
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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
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Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006
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ΠΕΤΕΠ
Καθαρισµός - εκχέρσωση - κατεδαφίσεις στη ζώνη
02-01-01-00
εκτέλεσης των εργασιών

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά τις προκαταρκτικές εργασίες που πραγµατοποιούνται πριν από την
εκτέλεση των καθ’ αυτό λειτουργικών αντικειµένων του έργου (εκσκαφών και επιχώσεων).
Στις προκαταρκτικές εργασίες περιλαµβάνονται τα εξής επί µέρους αντικείµενα:
Καθαρισµός:

αποµάκρυνση µικροκατασκευών, εγκαταστάσεων, κιγκλιδωµάτων, καλλωπιστικών
φυτών κ.λπ. και γενικά ακατάλληλων προς περαιτέρω χρήση µικροϋλικών, στο
εύρος κατάληψης των εργασιών, µε χρήση ελαφρού εξοπλισµού, µε ή χωρίς
χειρονακτική υποβοήθηση.

Αποψιλώσεις: κοπή - εκρίζωση δένδρων και θάµνων στο εύρος κατάληψης των έργων.
Καθαιρέσεις:

2.

καθαιρέσεις /κατεδαφίσεις πάσης φύσεως κατασκευών στο εύρος κατάληψης του
έργου.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Οι εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ δεν απαιτούν την ενσωµάτωση υλικών.

3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι καθαιρέσεις αφορούν κτίσµατα, κατασκευές από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα γενικώς και
λιθοδοµές.
∆ιακρίνονται σε καθαιρέσεις /κατεδαφίσεις µικρής κλίµακας κατασκευών που µπορούν να
εκτελεσθούν συγχρόνως µε τις εκσκαφές, εάν αυτό προβλέπεται από τη µελέτη, µε συνήθη
χωµατουργικά µηχανήµατα και σε καθαιρέσεις που εκτελούνται ανεξάρτητα (αυτοτελείς
καθαιρέσεις), µε εφαρµογή της κατάλληλης κατά περίπτωση µεθόδου (σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στη µελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου).
Για τις αυτοτελείς καθαιρέσεις, όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης, τα µέτρα ασφάλειας και την
επιµέτρηση, ισχύουν τα καθοριζόµενα στις ΠΕΤΕΠ περί κατεδαφίσεων:

15-01-01-00

Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε χρήση εκρηκτικών

15-01-02-00

Πλήρεις κατεδαφίσεις µε αιωρούµενο βάρος

15-01-03-00

Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών µε µηχανικά µέσα

15-02-01-01

Καθαιρέσεις
µεθόδους
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στοιχείων

οπλισµένου

σκυροδέµατος

µε

µηχανικές
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15-02-01-02

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε θερµικές µεθόδους

15-02-01-03

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της
υδροκοπής (hydrodemolition)

15-02-02-01

Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί εδάφους

15-02-02-02

Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους

15-03-01-00

Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος

15-03-02-00

Εξόλκυση µεταλλικών πασσάλων και πασσαλοσανίδων

3.2. ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
Οι εργασίες κοπής και εκρίζωσης δένδρων και θάµνων (αποψίλωση) θα επεκτείνονται σε
ολόκληρο το εύρος κατάληψης του έργου, σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα στη µελέτη.
Ειδικότερα για τα συγκοινωνιακά έργα µε αποψίλωση θα επεκτείνεται τουλάχιστον 2,00 m πέραν
της οφρύος του ορύγµατος ή τον πόδα του επιχώµατος.
Η αφαίρεση των ριζών θα φθάνει τουλάχιστον ένα µέτρο κάτω από τη σκάφη των χωµατουργικών
έργων (τουλάχιστον για τη ζώνη του καταστρώµατος των οδών ή της προβολής της διώρυγας
κ.ο.κ.). Εκτός των ως άνω κυρίων ζωνών του έργου η αφαίρεση των ριζών µπορεί να γίνεται µόνο
σε βάθος 0,50 m από τη στάθµη του εδάφους.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση έργων οδοποιίας θα γίνεται πλήρης αποκοπή δένδρων µέχρις
αποστάσεως 3,00 m από τα εξωτερικά όρια του ερείσµατος.
Κατ’ εξαίρεση όταν για περιβαλλοντικούς ή αισθητικούς λόγους προβλέπεται η διατήρηση
παροδίων δενδροστοιχιών σε µικρότερη απόσταση από το όριο του ερείσµατος, τα δένδρα θα
πρέπει να κλαδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να διατηρείται ελεύθερο
περιτύπωµα οδού και σε ύψος 4,50-5,00 m από τη στάθµη κυλίσεως (ανάλογα µε την κατηγορία
της οδού).
Τυχόν κοιλότητες που θα δηµιουργηθούν κατά την εκρίζωση, θα επανεπιχώνεται µε κατάλληλα
προϊόντα εκσκαφών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθµός συµπύκνωσης µε αυτόν του πέριξ
εδάφους. Η εργασία αυτή θα γίνεται µε προσοχή, ώστε να µην υποστούν ζηµιές τα δένδρα που
διατηρούνται.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα συντάσσεται Πρακτικό κοπής δένδρων, υπογεγραµµένο
από την Υπηρεσία και τον Ανάδοχο, στο οποίο θα καθορίζονται:
• Τα δένδρα, εκτός εύρους κατάληψης του έργου, που πρέπει να κοπούν ή να διατηρηθούν.
• Τα δένδρα, που πρέπει να εκριζωθούν προκειµένου να µεταφυτευτούν, είτε άµεσα, είτε να
φυλαχτούν και συντηρηθούν για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα πριν από τη µεταφορά και την
επαναφύτευσή τους.

3.3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα προϊόντα που προκύπτουν από τον καθαρισµό και την καθαίρεση των πάσης φύσεως
κατασκευών θα µεταφέρονται στους προβλεπόµενους χώρους οριστικής απόθεσης (από τη µελέτη
ή /και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου).
Γενικώς απαγορεύεται η χρήση τέτοιων προϊόντων για την κατασκευή επιχωµάτων, εκτός εάν
προβλέπεται από τη µελέτη ειδική διαδικασία αξιοποίησης αυτών.
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Τα προϊόντα κοπής /εκρίζωσης των δένδρων και θάµνων θα διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιµα και
άχρηστα.
Τα αξιοποιήσιµα (αρµοί) θα καθαρίζονται από ρίζες, κλαδιά κλπ, θα τεµαχίζονται και θα
µεταφέρονται προς στοιβασιά και φύλαξη στους προβλεπόµενους από τη µελέτη ή
καθοριζόµενους από την Υπηρεσία χώρους (στην περιοχή του έργου). Η παραλαβή των υλικών
αυτών θα γίνεται µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.
Η διακίνηση και ο χειρισµός των µεγάλων φυτών ή δένδρων που προβλέπεται να µεταφυτευθούν
θα γίνεται µε προσοχή, ώστε να διατηρείται άθικτο το ριζικό σύστηµα και να παραµένει
περιβεβληµένο µε επαρκή ποσότητα χώµατος. Οι ρίζες µε το χώµα που τις περιβάλλει θα
καλύπτονται µε λινάτσες που θα διατηρούνται υγρές, τα δε φυτά θα εναποτίθενται σε χώρους
σκιερούς µέχρι την επαναφύτευσή τους.
Τα ακατάλληλα προϊόντα που προκύπτουν από τον καθαρισµό των κορµών (κλαδιά, τµήµατα
κορµών, φύλλα κλπ) και τις εκθαµνώσεις αποτελούν φυτικό υλικό και εφ’ όσον προβλέπεται από
τη µελέτη, µπορούν να προστίθενται στη φυτική γη που διατηρείται προς διάστρωση στα πρανή,
αφού υποστούν περαιτέρω τεµαχισµό.
Τα τελικώς µη αξιοποιήσιµα προϊόντα θα συγκεντρώνονται και θα προωθούνται προς οριστική
απόθεση, στους προβλεπόµενους αποθεσιοθαλάµους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ
02-05-00-00 «∆ιαχείριση προϊόντων εκσκαφών – αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων».

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ θα γίνεται µε χρήση
κατάλληλου εξοπλισµού και µε τη δέουσα προσοχή, ώστε να αποφεύγεται µεγαλύτερη
περιβαλλοντική επιβάρυνση από την απολύτως απαραίτητη.
Ισχύουν επίσης τα αναφερόµενα στις ΠΕΤΕΠ περί καθαιρέσεων /κατεδαφίσεων ως προς τις
απαιτήσεις της πλήρως περαιωµένης εργασίας.

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων /κατεδαφίσεων αποτελεί δραστηριότητα υψηλού κινδύνου και
µε ενίοτε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Σχετικώς ισχύουν οι όροι της ΠΕΤΕΠ 15-04-01-00 «Όροι και απαιτήσεις υγιεινής – ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις – αποξηλώσεις».
Επιπρόσθετα επισηµαίνονται τα εξής:

5.1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ – ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ
−

Αδυναµία των χειριστών να επισηµάνουν από τη θέση οδήγησης άτοµα κινούµενα στην
περιοχή ελιγµών του οχήµατος (νεκρές ζώνες).

−

Αδυναµία των χειριστών /οδηγών βαρέως εξοπλισµού να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή
ήχους ανακοίνωσης επικίνδυνων καταστάσεων.

−

Μηχανικές βλάβες, κυρίως όσον αφορά τα συστήµατα πέδησης.

−

Φθαρµένα ελαστικά (η φθορά επιτείνεται από το συνήθως κακής /µέτριας ποιότητας
οδόστρωµα των εργοταξιακών οδών).

−

Υπερφόρτωση αυτοκινήτων.
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−

Ελλειπής σήµανση των εργοταξιακών χώρων.

−

Ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας για τα δεδοµένα των εργοταξιακών οδών.

−

Πληµµελής συντήρηση του εξοπλισµού.

−

Σφάλµατα ή αδεξιότητα οδηγών /χειριστών.

−

Ανατροπή κατά την εκφόρτωση σε θέσεις πλησίον φυσικών ή τεχνητών πρανών.

Στα ληπτέα µέτρα περιλαµβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
−

Τοποθέτηση επί της πίσω πλευράς των µηχανηµάτων και εργοταξιακών φορτηγών
προειδοποιητικής πινακίδας που θα εφιστά την προσοχή του προσωπικού να µην πλησιάζει
προς τον χώρο ελιγµών εξοπλισµού σε λειτουργία.

−

Τοποθέτηση σε όλα τα µηχανήµατα και οχήµατα διάταξης ακουστικών σηµάτων που θα
ενεργοποιείται κατά την οπισθοπορεία.

−

Υποχρέωση των οδηγών /χειριστών να ασφαλίζουν πλήρως τον εξοπλισµό όταν δεν
λειτουργεί: εφαρµογή χειρόφρενου, καταβιβασµός των κουβάδων εκσκαφέων και φορτωτών
στο έδαφος, απαγόρευση ακινητοποίησης ανατρεπόµενου αυτοκινήτου µε υπερυψωµένη την
καρότσα κ.ο.κ.

−

Καθοδήγηση οδηγών φορτηγών κατά την εκφόρτωση υλικών πλησίον τεχνητών ή φυσικών
πρανών ή /και τοποθέτηση προστατευτικών µέσων (π.χ. κορµών δένδρων).

−

Εφαρµογή εργοταξιακής σήµανσης για την κίνηση των χωµατουργικών οχηµάτων στους
χώρους του εργοταξίου και κατά µήκος των εργοταξιακών οδών.

−

Συντήρηση των εργοταξιακών οδών, ώστε να εξασφαλίζουν ικανοποιητική βατότητα για την
ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων (επούλωση λάκκων – ιχνών τροχών, αµµοχαλκοστρώσεις).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται µε κάθε αυστηρότητα τα καθοριζόµενα στο Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου και τις διατάξεις του Π∆ 305/96 περί ελαχίστων µέτρων
ασφάλειας στα εργοτάξια.
Ο εξοπλισµός πάσης φύσεως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συντηρείται, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής. Ο χειρισµός του θα γίνεται µόνον από
προσωπικό που κατέχει την απαραίτητη, κατά νόµο, άδεια /δίπλωµα.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εναπόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών θα γίνεται µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στους χώρους απόθεσης. Πέραν των γενικών απαιτήσεων για
τους αποθεσιοθαλάµους που αναφέρονται στο εδάφιο 3.3 της παρούσας ΠΕΤΕΠ επισηµαίνονται
τα ακόλουθα:

4/5

−

Απαγορεύεται η απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε άλλη θέση
πλην εκείνων που καθορίζονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, και τα λοιπά συµβατικά
στοιχεία του έργου ή /και τις εντολές της Υπηρεσίας.

−

Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη µέριµνα για την αποφυγή κατακρήµνισης προϊόντων εκσκαφών που
διενεργούνται σε ζώνες εντόνων εγκάρσιων κλίσεων.

−

Θα λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή µεταφοράς ιλύος µε τους τροχούς των φορτηγών
αυτοκινήτων από τις θέσεις φόρτωσης στο οδικό δίκτυο σύνδεσης µε τους αποθεσιοθαλάµους.
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−

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που διακινούνται έµφορτα διαµέσου οικισµών ή περιαστικών ή
αστικών ζωνών, θα είναι εφοδιασµένα υποχρεωτικά µε κάλυµµα της καρότσας (απαιτείται και
από τις διατάξεις του ΚΟΚ).

−

Θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ζηµιών από τη διέλευση βαρέων εµφόρτων
οχηµάτων στις οδούς προσπέλασης προς τους αποθεσιοθαλάµους, καθώς και µέτρα
επανόρθωσης τέτοιων ζηµιών (εάν προκύψουν).

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) πραγµατικής επιφάνειας, στην
οποία έχει πραγµατοποιηθεί ο καθαρισµός της παραγράφου 1.2 και η κοπή - εκρίζωση
µεµονωµένων δέντρων και θάµνων.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
• Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού της επιφανείας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο εδάφιο
1.
• Η κοπή - εκρίζωση µεµονωµένων δένδρων και θάµνων.
• Ο καθαρισµός των κορµών από κλαδιά, ο τεµαχισµός τους σε µικρότερα τµήµατα, ώστε να είναι
δυνατή η µεταφορά τους και η αποθήκευσή τους σε χώρο στην περιοχή του εργοταξίου προς
παράδοσή τους στην Υπηρεσία.
• Η εκρίζωση δένδρων και η φύλαξή τους προς µεταφύτευση σε χώρο µακράν του εργοταξίου,
εφ’ όσον προτείνεται από τη µελέτη και υποδειχθεί µε εντολή της Υπηρεσίας, όπως επίσης και
µεταφορά για την αποµάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων σε κατάλληλο χώρο απόθεσης.
• Η διαχείριση των προϊόντων (φορτοεκφόρτωση αχρήστων /ακαταλλήλων και µεταφορά προς
οριστική απόθεση).
Στις περιπτώσεις εργασιών συστηµατικής κοπής και εκρίζωσης συστάδων δένδρων (όχι
µεµονωµένα δένδρα), θα συντάσσεται ιδιαίτερο άρθρο για την τιµολόγηση των εργασιών (µε
συνεκτίµηση της αξίας της παραγόµενης ξυλείας).
Ιδιαίτερη επίσης τιµολόγηση θα προβλέπεται στις περιπτώσεις προσεκτικής εκρίζωσης, φύλαξης,
συντήρησης και επαναφύτευσης δένδρων.

6.2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Για τις καθαιρέσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στις οικείες ΠΕΤΕΠ, αναλόγως µε το είδος της
καθαιρούµενης κατασκευής και τη µεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών.
Για την επιµέτρηση του µεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη.
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