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Γενικές Εκσκαφές Κτιριακών Έργων

1.

ΠΕΤΕΠ

02-03-00-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην παρούσα προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις εκτέλεσης των εκσκαφών κτιριακών
έργων και περιγράφονται και κατατάσσονται τα προς εκσκαφή εδάφη.
Εκσκαφές µε πλάτος πυθµένα µικρότερο των 3,00 m ή επιφάνειας πυθµένα µικρότερη των 25,0 m2
δεν θεωρούνται γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων και κατατάσσονται στις εκσκαφές θεµελίων
κτιριακών έργων.
∆εν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του
πυθµένα του ορύγµατος:
•

Οι εκσκαφές τάφρων.

•

Οι εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων.

•

Οι εκσκαφές που εκτελούνται υπό την καθοδήγηση ή εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

1.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ∆ΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Ανάλογα µε τη φύση του εδάφους οι εκσκαφές διακρίνονται σε :
α) Εκσκαφές σε χαλαρά εδάφη.
β) Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη και ηµιβραχώδη.
γ) Εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη.
Οι βραχώδεις εκσκαφές επιµερίζονται σε:
α) Εκσκαφές µε χρήση κρουστικού εξοπλισµού (αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες) ή /και
χρήση διογκωτικών υλικών (τύπου Bristar ή αναλόγων).
β) Εκσκαφές µε χρήση εκρηκτικών υλών (περιορισµένη ή µη).

2.

ΥΛΙΚΑ
Λόγω της φύσης των εργασιών δεν υπάρχουν υλικά προς ενσωµάτωση.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των καθ’ αυτό εργασιών απαιτούνται γενικώς τα ακόλουθα:
•

Εντοπισµός υπογείων δικτύων
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Θα εξακριβώνεται εάν στο γήπεδο διέρχονται υπόγεια δίκτυα (πιθανότερο στη ζώνη της
πρασιάς) µε την πραγµατοποίηση διερευνητικών τοµών ή χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισµού
ανίχνευσης, και θα προγραµµατίζεται κατάλληλα η εκτέλεση των εργασιών µετά από
συνεννόηση µε τους αντίστοιχους ΟΚΩ εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιων δικτύων.
•

Εξασφάλιση διακίνησης µηχανικού εξοπλισµού
Για την κίνηση των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων στο χώρο εκτέλεσης εκσκαφών θα
διαµορφώνονται κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) καταλλήλων διαστάσεων και κλίσεων για την
ασφαλή προσπέλαση στο µέτωπο /πυθµένα. Τα πρανή των κεκλιµένων επιπέδων πρέπει να
αντιστηρίζονται ή να έχουν την κατάλληλη κλίση. Επισηµαίνεται ότι σε ορισµένες περιπτώσεις
µπορεί να απαιτηθεί η χρησιµοποίηση γερανών για την εισκόµιση /αποκόµιση εξοπλισµού στο
όρυγµα.

•

Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής
Ο Ανάδοχος θα διερευνήσει τις δυνατότητες προσπελάσεως στο οικόπεδο, και διακινήσεων
µέσα σ’ αυτό, καθώς και τις διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων εκσκαφής προς
µεταφορά.

• Κατεδαφίσεις-κοπή δένδρων και θάµνων
Οι εργασίες αυτές δεν εντάσσονται στις εκσκαφές. Εάν απαιτείται θα εκτελούνται σύµφωνα µε
τις οικείες ΠΕΤΕΠ.
•

Χάραξη περιγράµµατος εκσκαφών
Οι κορυφές του περιγράµµατος των εκσκαφών θα εξασφαλίζονται από σταθερά σηµεία εκτός
της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών ώστε να µην καταστρέφονται. Συνιστάται η τοποθέτηση
πινακίδων σε εµφανή σηµεία, στις οποίες θα αναγράφονται τα προβλεπόµενα βάθη ή υψόµετρα
για την επιβοήθηση των χειριστών κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι πινακίδες αυτές πρέπει
να τοποθετούνται σε θέσεις που δεν επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών.
Καµιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος χαράξεων από την Υπηρεσία. Για τον έλεγχο
αυτόν ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία και θα διαθέτει το προσωπικό και τα µέσα
που απαιτούνται για τον έλεγχο (τοπογραφικό συνεργείο).

•

Αρχαιολογικά ευρήµατα
Αν κατά τη διενέργεια εκσκαφών εντοπισθούν αντικείµενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θα
ειδοποιείται κατ’ αρχήν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στη συνέχεια θα ενηµερώνεται η αρµόδια
Αρχαιολογική Υπηρεσία. Εάν απαιτηθούν σωστικές ανασκαφές, µπορούν να εκτελεσθούν, µε
σύµφωνη γνώµη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας από συνεργεία του Αναδόχου υπό την
καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Οι εργασίες αυτές, εάν εκτελεσθούν στο πλαίσιο της εργολαβίας, θα επιµετρούνται και θα
πληρώνονται απολογιστικά.

3.2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
3.2.1. Γενικά
Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα υψόµετρα, τα πρανή, τις κλίσεις πρανών,
τους τυχόν αναβαθµούς και τις διαστάσεις που εµφανίζονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγκεκριµένα σχέδια εκσκαφών θα υποβάλλεται σχετική πρόταση
(έκθεση) από τον Ανάδοχο προς έγκριση από την Υπηρεσία, βασιζόµενη στις απολύτως αναγκαίες
(ελάχιστες) διαστάσεις και διαµορφώσεις του ορύγµατος, ώστε η εκσκαφή να εκτελεστεί κατά

2/13

ΠΕΤΕΠ:02-03-00-00

τρόπο ασφαλή για το προσωπικό και τις τυχόν παρακείµενες κατασκευές. Στην έκθεση θα γίνεται
αναφορά στα µέτρα αντιµετώπισης των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων, και γενικότερα στον
τρόπο αντιµετώπισης των τυχόν δυσχερειών εκτέλεσης των εκσκαφών. Επίσης, στην έκθεση θα
διατυπώνονται και θα τεκµηριώνονται οι προτάσεις του Αναδόχου για τυχόν απαιτούµενες
αντιστηρίξεις.

3.2.2. Μέσα και µεθοδολογία εργασιών
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και άρτια
εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών. Ο εξοπλισµός θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας
και προσφάτως συντηρηµένος.

3.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων υδάτων ο Ανάδοχος θα λαµβάνει µέτρα αντιµετώπισής τους
ούτως ώστε οι εκσκαφές να εκτελούνται εν ξηρώ, εκτός εάν προτείνει άλλη µέθοδο εκτέλεσης, η
οποία θα γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία.
Επισηµαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
•

Κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής θα αποστραγγίζεται για να αποφεύγεται η διάβρωσή της
και η συσσώρευση νερού.

•

Ο πυθµένας των ορυγµάτων θα αποστραγγίζεται συνεχώς, ώστε να διατηρείται στεγνός στην
µεγαλύτερη επιφάνειά του (διαµόρφωση τοπικών κοιλωµάτων για τη συσσώρευση και άντληση
των νερών).

•

Τα συνεκτικά εδάφη δεν πρέπει να διαποτίζονται από νερά.

•

Απαγορεύεται η καθοδήγηση των νερών προς γειτονικές ιδιοκτησίες.

•

Λήψη µέτρων ώστε να µην επιβαρύνονται οι υφιστάµενες συνθήκες απορροής οµβρίων, στην
περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.

•

Τα αντλούµενα ύδατα θα διοχετεύονται προς το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων µόνον όταν η
περιεκτικότητά τους σε ιλύ και αιωρήµατα είναι περιορισµένη.

•

Απαγορεύεται η διοχέτευση των αντλούµενων νερών σε υφιστάµενα δίκτυα ακαθάρτων.
Σε περίπτωση µη υπάρξεως στην περιοχή του έργου κατάλληλων αποδεκτών, στα νερά θα
χρησιµοποιούνται σωληνώσεις επαρκούς µήκους µέχρι τον πλησιέστερο αποδέκτη ή, κατ’
ανάγκη, ακόµη και βυτιοφόρα.

•

Αν έχουν δηµιουργηθεί αλλοιώσεις στις παρειές του σκάµµατος από τα όµβρια, ή άλλα
εισρέοντα ύδατα, θα αποκαθίστανται µε τοπική απόξεση ή άλλες µεθόδους.
Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει µέριµνα ώστε να µην υπάρξει απώλεια στήριξης των γειτονικών
εδαφών και κατασκευών λόγω απόπλυσης λεπτόκοκκων συστατικών του εδάφους (κίνδυνοι
υπεκσκαφής).

3.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ Ε∆ΑΦΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών υπόκειται στην έγκριση των Αρµοδίων Αρχών. Εάν δοθεί η
σχετική άδεια ο Ανάδοχος θα οργανώσει την εκτέλεση των εκβραχισµών κατά τρόπο, ώστε να µην
εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή ή η ιδιοκτησία τρίτων ή η ασφάλεια και η ακεραιότητα των εργαζοµένων
και των έργων.
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Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνεται αποθήκευση ή µεταφορά καψυλλίων µαζί µε τα εκρηκτικά, και
σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα εφαρµόζει απόλυτα τις σχετικές διατάξεις και κανονισµούς για
τις εκρηκτικές ύλες. Οι χώροι αποθήκευσης των εκρηκτικών υλών, καθώς και τα οχήµατα
µεταφοράς τους πρέπει να επισηµαίνονται µε εµφανείς πινακίδες, όπως προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις.
Η µέθοδος ανατίναξης, η ποσότητα και ισχύς των εκρηκτικών υλών που θα χρησιµοποιηθούν, τα
της αποθήκευσης και µεταφοράς αυτών καθώς και όλη η διαδικασία ανατινάξεων, τυγχάνουν της
έγκρισης της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτόν ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως, πριν από την
έναρξη των εργασιών, σχετική έκθεση µεθοδολογίας.
Ανατινάξεις θα εκτελούνται µόνον όταν θα έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας
των εργαζοµένων στο εργοτάξιο, των ιδιοκτησιών τρίτων και του ίδιου του έργου. Η γόµωση, η
πυροδότηση και ο έλεγχος εκρήξεως όλων των γοµώσεων κλπ θα γίνεται από ειδικό, έµπειρο και
αδειούχο λατόµο, τα αποδεικτικά αδείας και εµπειρίας του οποίου θα υποβληθούν στην Υπηρεσία
και θα επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση στο εργοτάξιο.
Τυχόν ζηµιές σε τρίτους ή στα έργα θα αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο µε δική του δαπάνη.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν τραυµατισµό εργατοτεχνιτών ή τρίτων
οφειλόµενο στις διαδικασίες ανατίναξης και γενικότερα στη διαχείριση εκρηκτικών υλών, καθώς και
για τυχόν βλάβες ή ζηµιές στις ιδιοκτησίες τρίτων ή στα έργα, οφειλόµενη στην ίδια αιτία.
Η διάταξη των διατρηµάτων και η ποσότητα της γόµωσης θα είναι τέτοια ώστε αφενός να µην
προεξέχουν βραχώδεις µάζες εντός του θεωρητικού περιγράµµατος της εκσκαφής και αφετέρου να
µην διαταραχθεί ο ιστός του πετρώµατος που µένει άσκαπτο.
Οι µεγάλες ανατινάξεις κοντά στην τελική στάθµη θεµελίωσης ή προς τα όρια του ορύγµατος
(πρανή) θα είναι περιορισµένης ισχύος για να µην προκύπτουν υπερεκσκαφές.
Η επιφάνεια του πυθµένα της εκσκαφής θα καθορίζεται πλήρως από τα διαταραχθέντα από την
ανατίναξη βραχώδη υλικά, µε χρησιµοποίηση αερόσφυρας ή /και εργαλείων χειρός.

3.5. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ
3.5.1. Πρανή
Τα πρανή θα έχουν τις προβλεπόµενες από την εδαφοτεχνική µελέτη κλίσεις, που µπορεί είτε να
εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργικές, είτε προστασίας έναντι κατολισθήσεων.
Τµήµατα ή αιχµές βράχου που διεισδύουν εντός του θεωρητικού περιγράµµατος των εκσκαφών
που κατά την κρίση της Επίβλεψης δηµιουργούν εµπόδια στην τελική κατασκευή, θα αποκόπτονται
µε κατάλληλα µέσα (π.χ. υδραυλική σφύρα ή αερόσφυρες).
Η διατήρηση ακανόνιστων εξάρσεων αδιατάρακτου βράχου υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα βράχου, που κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας συνιστούν
κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα και µε τις οδηγίες της.
Οι κλίσεις των πρανών, ανάλογα µε την ποιότητα του εδάφους, το βάθος εκσκαφής και το χρονικό
διάστηµα που θα µείνει ακάλυπτη η επιφάνεια εκσκαφής, θα καθορίζονται από τη µελέτη.
Αν κατά την εκσκαφή διαπιστωθεί ότι η προβλεπόµενη από τη µελέτη κλίση των πρανών είναι
υπερβολική, η Υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει πιο απότοµες κλίσεις.
Σε κάθε περίπτωση για τη διαµόρφωση των πρανών θα λαµβάνονται υπόψη και τα εξής:
•

4/13

Η ασφάλεια των εργαζοµένων στη βάση του πρανούς.
ΠΕΤΕΠ:02-03-00-00

•

Τα πιθανά έργα αντιστήριξης των πρανών και η απαιτούµενη απόστασή τους από άλλες
κατασκευές που υπάρχουν ή θα γίνουν στην περιοχή τους.

•

Η δυνατότητα συνέχισης των εργασιών που εκτελούνται κοντά στο πρανές π.χ. καλουπώµατα
θεµελίων, τοίχων, υποστυλωµάτων κ.λπ. και η προστασία τους από ενδεχόµενες
κατολισθήσεις, πριν ολοκληρωθεί η διαµόρφωσή τους ή /και πριν αποκτήσουν την
προβλεπόµενη αντοχή.

•

Ο υδροφόρος ορίζων και οι αναγκαίες αντλήσεις νερών.

•

Η παραµονή της επιφάνειας των πρανών εκτεθειµένης για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

•

Αρχιτεκτονικοί ή άλλοι λόγοι που επιβάλλουν ειδικές απαιτήσεις διαµόρφωσης ορατής
επιφάνειας.

3.5.2. Αντιστηρίξεις
Σε περίπτωση εκσκαφών σε ασταθές έδαφος ή εκσκαφών µεγάλου βάθους, θα λαµβάνονται τα
µέτρα ενίσχυσης και στερέωσης των παρειών του ορύγµατος, όπως χρήση πασσαλοσανίδων,
εφαρµογή βερολίνιου τοίχου, χρήση µεταλλικών πλαισίων µε αντηρίδες ή διαµόρφωση κεκλιµένων
επιπέδων µε τις δέουσες κλίσεις. Οποιοδήποτε από τα παραπάνω συστήµατα εφαρµοστεί, είτε θα
προβλέπεται από τη µελέτη, είτε θα εγκριθεί από την Υπηρεσία µε βάση ειδική µελέτη
αντιστηρίξεων που θα προσκοµίσει ο Ανάδοχος προς έγκριση. Η µελέτη θα συνταχθεί από
Μηχανικό ειδικευµένο στα Γεωτεχνικά.
Οι µόνιµες αυτές αντιστηρίξεις δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής και οι
δαπάνες τους δεν εντάσσονται στα άρθρα των εκσκαφών (ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή κατά
περίπτωση).
Εάν κατά τη διάρκεια της εκσκαφής αντιµετωπισθούν κίνδυνοι υποχώρησης και ζηµιών γενικά σε
παρακείµενα τεχνικά έργα, (που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από τη µελέτη ή τις προτάσεις
/µεθοδολογία εκτέλεσης εκσκαφών του Αναδόχου που εγκρίθηκε από την Υπηρεσία), ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εφαρµόσει άµεσα τις απαραίτητες αντιστηρίξεις, ενηµερώνοντας σχετικά την
Υπηρεσία ή αφού λάβει σχετική έγκριση (εάν ο κίνδυνος δεν είναι άµεσος). Οι αντιστηρίξεις αυτές
δεν θεωρούνται συστηµατικές και ως εκ τούτου δεν θα επιµετρώνται ιδιαίτερα.
Η αποµάκρυνση των προσωρινών έργων αντιστήριξης θα γίνεται ύστερα από έγκριση της
Υπηρεσίας, αφού διαπιστώσει µε αυτοψία ότι δεν δηµιουργούνται κίνδυνοι για τα ήδη εκτελεσθέντα
έργα ή τις υπάρχουσες κατασκευές.
Στην τιµή µονάδας των εκσκαφών περιλαµβάνονται ανηγµένα οι σποραδικές απλές αντιστηρίξεις
(ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου), όταν από την εγκεκριµένη µελέτη δεν προβλέπεται συστηµατική
αντιστήριξη (η οποία επιµετράται ιδιαίτερα, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της).

3.5.3. Πυθµένας εκσκαφών
Οι επιφάνειες που θα προκύψουν µετά τις εκσκαφές θα είναι απαλλαγµένες από πετρώµατα, που ο
ιστός τους έχει αλλοιωθεί ή διαταραχθεί ή αποσαθρωθεί. Οι επιφάνειες θα έχουν το γεωµετρικό
σχήµα που προβλέπεται στα εγκεκριµένα σχέδια (κατόψεις, τοµές).
Οι πυθµένες των ορυγµάτων θα παραδίδονται µε επιφάνειες οµαλές και στις στάθµες που
προβλέπονται από τη µελέτη, και θα συµπυκνώνονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
παρούσα προδιαγραφή.
Εάν στην προβλεπόµενη στάθµη του πυθµένα των ορυγµάτων απαντηθούν ακατάλληλα υλικά
(οργανικά εδάφη, εδάφη υψηλής πλαστικότητας κλπ), θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, στο
απαιτούµενο βάθος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη ή µε βάση τις σχετικές εντολές της
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Υπηρεσίας και θα συµπυκνώνονται στον απαιτούµενο βαθµό µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού
(αναλόγως του µεγέθους της προς συµπύκνωση επιφάνειας).
Στους πυθµένες των εκσκαφών επί των οποίων θα εδραστούν φέρουσες κατασκευές, θα
διαστρώνεται σκυρόδεµα κατηγορίας και πάχους, σύµφωνα µε τη µελέτη. Το πάχος αυτό της
κοιτόστρωσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στον προσδιορισµό του υψοµέτρου εκσκαφής. Η
διάστρωση του σκυροδέµατος αυτού θα γίνεται αµέσως µετά την αποπεράτωση των εκσκαφών και
τον καθορισµό της επιφάνειας ή την εξυγίανση κατά τα ανωτέρω.
Η οµαλότητα του πυθµένα των χωµατουργικών θα είναι τέτοια ώστε µε την τοποθέτηση
ευθύγραµµου κανόνα µήκους 5 m καθ’ οιανδήποτε διεύθυνση να µην εντοπίζονται µεταξύ της
ακµής του και του εδάφους κοιλότητες βάθους µεγαλύτερου των 5 cm.

3.6. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Η τελική επιφάνεια του ορύγµατος, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία στη µελέτη, θα συµπυκνώνεται
ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της
µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης
PROCTOR (E105-86, ∆οκιµή 11).
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκτελείται συµπύκνωση υπό συνθήκες περιεχόµενης
υγρασίας ανώτερης της βέλτιστης. Λόγω των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια συνεχούς βροχόπτωσης
απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών συµπύκνωσης.
Εµπειρικά, η επιτυγχανόµενη συµπύκνωση θεωρείται ικανοποιητική όταν µε τη διέλευση του
συµπυκνωτή δεν σηµειώνεται ίχνος µεγαλύτερο των 2,0 mm ως προς τη γειτονική ήδη
συµπυκνωθείσα ζώνη.

3.7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να αναστέλλει προσωρινά τις χωµατουργικές εργασίες αν κρίνει ότι οι
καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες.

3.8. ΑΝΟΧΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Οι εκσκαφές θα εκτελούνται µε κατάλληλο εξοπλισµό της επιλογής του Αναδόχου, κατά τρόπον
ώστε οι τελικές διαστάσεις σε κάτοψη και εγκάρσια τοµή (µετά τη µόρφωση), να ανταποκρίνονται
προς τα εγκεκριµένα σχέδια, µε ανοχή ± 10 cm. Ως προς το βάθος εκσκαφής και την τελική στάθµη
δαπέδου των εκσκαφών ουδεµία επί έλαττον ανοχή είναι αποδεκτή.
Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων θα διαµορφώνεται σε στάθµη που θα εξασφαλίζει την
ενσωµάτωση του προβλεπόµενου πάχους του σκυροδέµατος και των εξοµαλυντικών στρώσεων.
Τυχόν υπερεκσκαφή στις περιπτώσεις θεµελίωσης θα αντιµετωπίζεται µε επανεπίχωση µε
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή µε σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας µε
δαπάνες του Αναδόχου.
Εκσκαφές πέραν των εγκεκριµένων θεωρητικών γραµµών του ορύγµατος δεν θα επιµετρώνται, και
είναι υποχρέωση του Αναδόχου, µε δική του επιβάρυνση, να τις επιχώνει ή να τις αποκαθιστά,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Παρέκκλιση των ανωτέρω ως προς τις ανοχές επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση εκσκαφών σε
βραχώδη εδάφη που εκτελούνται µε χρήση εκρηκτικών υλικών.
Οι ανοχές δεν δίνουν το δικαίωµα στον Ανάδοχο πληρωµής των, εκτός των θεωρητικών γραµµών
εκσκαφών. Στην περίπτωση που η επιφάνεια στη στάθµη των χωµατουργικών παραµείνει
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εκτεθειµένη αρκετό χρονικό διάστηµα, ιδιαίτερα κατά τη χειµερινή περίοδο, πριν να εκτελεστούν οι
επόµενες εργασίες, θα συµπυκνώνεται σε όλη την επιφάνεια, µε κατάλληλο εξοπλισµό
συµπύκνωσης.

3.9. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ως διαχείριση προϊόντων εκσκαφών νοούνται η φόρτωση, η απόθεση, η προώθηση και η
διάστρωση, σε θέσεις είτε µέσα στο εργοτάξιο, για την περίπτωση που θα επαναχρησιµοποιηθούν
για επιχώσεις ή πληρώσεις, είτε εκτός εργοταξίου σε θέσεις της έγκρισης των Αρµοδίων Αρχών.
Για τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφής ισχύει κατά τα λοιπά η προδιαγραφή ΠΕΤΕΠ 02-05-0000 «∆ιαχείριση προϊόντων εκσκαφών-αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων».

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν γίνονται
αποδεκτές. Σε περίπτωση που κατά την εκσκαφή προκύπτουν νέα στοιχεία για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει την, βάσει σχετικής µελέτης, αλλαγή
διαστάσεων η στάθµης εκσκαφής για την εξασφάλιση επαρκούς θεµελίωσης.
Αν ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρονται στα
εγκεκριµένα σχέδια, χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας, υποχρεούται χωρίς καµία αποζηµίωση να
προβεί στην πλήρωση των σκαµµάτων µέχρι του κανονικού βάθους, µε άµµο, αµµοχάλικο ή
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές της Υπηρεσίας.
Αν κατά την εκσκαφή, διανοιχθούν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που
αναφέρονται στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από
τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΙ
Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην εξακρίβωση:
•

της χωροσταθµικής ακρίβειας της εκσκαφής σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.

•

της συµπύκνωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας.

Κατά τη διάρκεια των κατασκευών, θα εκτελούνται ποιοτικοί έλεγχοι επιµέρους υλικών και
κατασκευών σύµφωνα µε το συνηµµένο στο Παράρτηµα Υπόδειγµα Προγράµµατος Ποιότητας
Έργου.

4.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Απαγορεύεται η διάστρωση σκυροδέµατος και γενικά η οποιαδήποτε κατασκευή θεµελίωσης πριν η
Υπηρεσία ελέγξει τις στάθµες και διαστάσεις της εκσκαφής και την κατάσταση της επιφάνειας
έδρασης. Η αποτύπωση των εκσκαφών θα γίνεται από τοπογραφικό συνεργείο του Αναδόχου
παρουσία εκπροσώπου της Επίβλεψης.
Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµορφώσεων µε τους όρους της παρούσας, η Υπηρεσία θα
καθορίζει την έκταση, τη µέθοδο και την προθεσµία αποκατάστασης των ατελειών. Στο
πρωτόκολλο παραλαβής των εκσκαφών θα συµπεριλαµβάνονται και το ιστορικό των επεµβάσεων
για την αποκατάσταση των µη συµµορφώσεων.
ΠΕΤΕΠ:02-03-00-00
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5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•

Νοµοθεσία και Κανονισµοί:
Ο Ανάδοχος θα εκτελεί, σε πλήρη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις
περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και µε τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο
Ασφάλειας-Υγείας του έργου (ΣΑΥ).

•

Υποχρεώσεις του Ανάδοχου:
−

Ο Ανάδοχος θα παρέχει, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, όλα τα απαραίτητα
µέσα για την προστασία και ασφάλεια του εργαζόµενου προσωπικού (µέσα ατοµικής
προστασίας).

−

Θα εφαρµόζει άµεσα όλες τις οδηγίες ή /και εντολές της Υπηρεσίας σχετικά µε την ασφάλεια
των έργων.

−

Θα διασφαλίζει ότι το προσωπικό που ασχολείται µε τις χωµατουργικές εργασίες έχει
επαρκή εµπειρία και τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται από τις κείµενες διατάξεις
(άδειες χειριστών κατά κατηγορία εξοπλισµού) και θα διαθέτει έµπειρο τεχνικό, ο οποίος θα
επιβλέπει τις εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους.

−

Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
προσώπου που, κατά τη γνώµη της, δεν τηρεί τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας περί
ασφάλειας.

−

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας θα εφαρµόζονται και
από τους υπεργολάβους τους οποίους ενδεχοµένως θα απασχολήσει. Οι σχετικοί όροι
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις υπεργολαβικές συµβάσεις που θα συνάψει ο
Ανάδοχος.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο Ανάδοχος θα λαµβάνει τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες
διατάξεις µέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού του έργου και των οµόρων
κατασκευών.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
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•

Τοποθέτηση ανθεκτικής περίφραξης στην προσπελάσιµη περίµετρο του ορύγµατος για την
προστασία του προσωπικού και τρίτων από πτώση µέσα στο σκάµµα.

•

Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων στον χώρο του εργοταξίου και στους περιβάλλοντες
το έργο δρόµους (ανάλογα µε την κλίµακα του έργου).

•

Στην είσοδο του εργοταξίου θα τοποθετείται πινακίδα µε ένδειξη απαγόρευσης εισόδου σε µη
έχοντες εργασία.

•

Τοποθέτηση ανθεκτικών περιφραγµάτων ή εµποδίων και επαρκούς σήµανσης στις πλευρές του
ορύγµατος κατά µήκος κυκλοφορούµενων οδών ή τροχοφόρων µέσα στο όρυγµα. Η µορφή των
περιφραγµάτων και ο τρόπος στήριξης αυτών, θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας,
ιδιαιτέρως όταν το όρυγµα γειτνιάζει µε πολυσύχναστους δρόµους.

ΠΕΤΕΠ:02-03-00-00

6.

•

Όλα τα χωµατουργικά µηχανήµατα είναι εγγενώς επικίνδυνα για πρόκληση ατυχηµάτων, διότι οι
χειριστές τους - από τη θέση οδήγησής τους - ίσως να µην µπορούν πάντα να επισηµάνουν
εγκαίρως άτοµα ή εµπόδια στη ζώνη ελιγµών του µηχανήµατος. Ο θόρυβος από την λειτουργία
του κάθε µηχανήµατος δεν επιτρέπει πάντα να ακούγονται προειδοποιήσεις επικίνδυνων
καταστάσεων.

•

Ακουστικά σήµατα προειδοποίησης για όπισθεν κίνηση ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε όλα τα
µηχανήµατα έργων και φορτηγά µεταφοράς, διότι µπορούν να προστατέψουν τα άτοµα που
εργάζονται στην περιοχή φορτοεκφορτώσεων χωµατισµών.

•

Όταν αποµακρύνεται ο χειριστής από το µηχάνηµα (στάθµευση ή προσωρινή διακοπή
εργασίας), θα πρέπει πάντα να το αφήνει σε ασφαλή κατάσταση στάσης, µε χαµηλωµένα και
εδραζόµενα επί του εδάφους τα αποξεστικά ή φορτωτικά εξαρτήµατα (π.χ. λεπίδες προωθητών
ή ισοπεδωτών, κάδοι φορτωτών, κουβάδες εκσκαφέων).

•

Οι χωµατουργικές εργασίες πρέπει να προγραµµατίζονται και να επιβλέπονται έτσι ώστε να µην
δηµιουργείται ασταθής και επιρρεπής πτώση πρανών. Αυτό ίσως απαιτήσει την κατασκευή
προσωρινών έργων ή τµήµατος του φέροντος οργανισµού του κτιρίου σε επαφή µε τις παρειές
του ορύγµατος.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Οι εκσκαφές κτιριακών έργων διακρίνονται:
α. Ως προς την επιφάνεια κάτοψης:
•

Σε γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων.

•

Σε εκσκαφές θεµελίων κτιριακών έργων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 της παρούσας.

β. Ως προς τη φύση του εδάφους:
•

Σε εκσκαφές γαιώδεις – ηµιβραχώδεις.

•

Σε εκσκαφές βραχώδεις (εκσκαφές που δεν µπορούν να εκτελεσθούν από τα συνήθη
χωµατουργικά µηχανήµατα-τσάπες και προωθητές. χωρίς χαλάρωση µε εκρηκτικά ή
κρουστικό εξοπλισµό-υδραυλικές σφύρες και αερόσφυρες).

γ. Ως προς τον τρόπο εκτέλεσης:
•

Σε εκσκαφές που εκτελούνται µε µηχανικά µέσα.

•

Σε εκσκαφές που εκτελούνται αποκλειστικά µε εργαλεία χειρός (ειδικές περιπτώσεις
µεµονωµένων εκσκαφών).

•

Σε εκσκαφές που εκτελούνται µε εκρηκτικά.

•

Σε εκσκαφές που εκτελούνται µε αεροσυµπιεστή, υδραυλική σφύρα ή διογκωτικά υλικά.

Οι εκσκαφές θα πληρώνονται ανά κυβικό µέτρο (m3) εκσκαπτόµενου συµπαγούς υλικού µε βάση
τον όγκο που προκύπτει από την επιµέτρηση, µε βάση τα αρχικά στοιχεία του φυσικού εδάφους και
των τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τη σχετική εγκεκριµένη µελέτη ή τα εγκεκριµένα τελικά σχέδια
εφαρµογής.
Ο διαχωρισµός ανά κατηγορία εκσκαφών ως ανωτέρω θα καθορίζεται µε Πρωτόκολλο
χαρακτηρισµού εδαφών και µεθόδου εκτέλεσης (προκειµένου περί των βραχωδών εκσκαφών).

ΠΕΤΕΠ:02-03-00-00
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Εκσκαφές πέραν των καθορισµένων ορίων από την εγκεκριµένη µελέτη ή τα τελικά σχέδια
εφαρµογής δεν θα πληρώνονται. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παρ. 3 της
παρούσας.
Με τις τιµές των εκσκαφών θεµελίων κτιριακών έργων πληρώνονται οι εκσκαφές που έχουν
διαστάσεις κάτοψης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 της παρούσας.
Είναι ενδεχόµενο να υπάρξουν τεχνικά έργα στα οποία οι εκσκαφές για την κατασκευή της
θεµελίωσής τους να µην κατατάσσονται για την πληρωµή τους (λόγω µη ύπαρξης του
περιορισµένου πλάτους ή επιφανείας κατά την παράγραφο 1 της παρούσας) στην κατηγορία
εκσκαφών θεµελίων κτιριακών έργων.
Στην περίπτωση αυτή ως εκσκαφή θεµελίων κτιριακών θα πληρώνεται µόνο η εκσκαφή του
στερεού που έχει τις περιορισµένες διαστάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας, δηλαδή πλάτος
πυθµένα µικρότερο των 3 µέτρων ή επιφάνεια µικρότερη των 12,00 m2.

Στις τιµές µονάδος των εκσκαφών κτιριακών έργων περιλαµβάνονται:
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•

Η εκσκαφή µέχρι βάθους 2,0 m όπως αυτό προσδιορίζεται στα συµβατικά τεύχη. Πέραν του
βάθους εφαρµόζεται ανάλογη προσαύξηση της τιµής ανά ζώνες 2,00 m.

•

Η διαµόρφωση του πυθµένα και των παρειών.

•

Οι εργασίες και τα υλικά για την επαναφορά του πυθµένα στην επιθυµητή στάθµη, όπως επίσης
η εργασία και τα υλικά πλήρωσης των υπερεκσκαφών.

•

Η συµπύκνωση του πυθµένα της εκσκαφής για την έδραση των θεµελίων.

ΠΕΤΕΠ:02-03-00-00

•

Η δαπάνη αναπέτασης και εξαγωγής των προϊόντων εκσκαφής από το σκάµµα και η πλευρική
απόθεση αυτών για µελλοντική µεταφορά ή επανεπίχωση του σκάµµατος ή/ και η φόρτωση επ΄
αυτοκινήτου.

•

Ο απολλυµένος χρόνος για τη φορτοεκφόρτωση.

•

Η διαλογή των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών για τις επανεπιχώσεις.

•

Τα µέτρα για τον έλεγχο επιφανειακών υδάτων περιλαµβανοµένων και των αναγκαίων
αντλήσεων, εφ’ όσον η στάθµη αυτών είναι το µέγιστο 30 cm άνω της τελικής στάθµης του
πυθµένα θεµελίων.

•

Οι σποραδικές απλές αντιστηρίξεις (ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου), όταν από την εγκεκριµένη
µελέτη ή τις κείµενες διατάξεις δεν προβλέπεται συστηµατική αντιστήριξη.

•
•

Οι συστηµατικές αντλήσεις, πέραν των ως άνω, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαίτερα.
Οι συστηµατικές αντιστηρίξεις πρανών (πέραν των σποραδικών) επιµετρώνται ιδιαιτέρως κατά
σύστηµα /µέθοδο.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αµοιβή, πέρα από τις ως άνω τιµές µονάδας, για εκσκαφές
εξασφάλισης προσβάσεων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών.
Για την επιµέτρηση του µεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη.

ΠΕΤΕΠ:02-03-00-00
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ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α

Αντικείµενο

1

Χαράξεις

Ελεγχόµενο
Χαρακτηριστικό

Υπεύθυνος
Ελέγχου
Αναδόχου

Κριτήριο
Αποδοχής

Αναφορές –
Πρότυπα

∆ιαδικασία
ελέγχου/ δοκιµής

Συχνότητα
ελέγχου /
δειγµατοληψιών

Έντυπο
καταγραφής
Ηµερολόγιο Έργου
Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

1.1

Μελέτη
Εφαρµογής

1.2

2

2.1

Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας της
µελέτης εφαρµογής

Μηχανικός
Χωµατουργικών

Εγκεκριµένη από
την Υπηρεσία
Μελέτη

Προδιαγραφές
Χωµατουργικών και
εάν υπάρχει τεύχος
¨Υποχρέωση
Αναδόχου για τη
Συµπλήρωση
Οριστικής Μελέτης

Συγγραφή Υποχρ.

Χάραξη

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ.
Συνεργείου

Μελέτη
Εφαρµογής
εγκεκριµένη

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρµογής

Πασσάλωση

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ.
Συνεργείου

Μελέτη
Εφαρµογής
εγκεκριµένη

Χωροστάθµηση

Τοπογράφος Μηχ.
Υπεύθυνος Τοπ
.Συνεργείου

Μελέτη
Εφαρµογής
εγκεκριµένη

Όλες τις Μελέτες
εφαρµογής

Σχέδια Μελέτης

Τοπογραφικές
Μέθοδοι
Υποχρεώσεις
Αναδόχου από ΣΥ

Όλα τα Σηµεία

Ηµερολόγιο Έργου

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρµογής

Τοπογραφικές
Μέθοδοι

Όλα τα Σηµεία

Ηµερολόγιο Έργου

Τεχνικές Προδιαγρ.
και Μελέτη
Εφαρµογής

Τοπογραφικές
Μέθοδοι -επί
τόπου συνθήκες

Όλα τα Σηµεία

Ηµερολόγιο Έργου

Υποχρεώσεις
Αναδ. -Υποβολές
Μελετών –
Αδειοδοτήσεις .
κ.λπ.

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Εκσκαφές
Κτιριακών
(Επιφάνειες
Βάσης>12m2 )
Μελέτη
Εφαρµογής

12/13

Ηµερολόγιο έργου
Πρακτικά
δειγµατοληψίας
Αρχεία Ελέγχου
Επιβεβαίωση της
εγκυρότητας
µελέτης εφαρµογής

Μηχανικός
Χωµατουργικών

Εγκεκριµένη
µελέτη εφαρµογής
από Υπηρεσία

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου για την
συµπλήρωση της
ορ. µελ. κ.λπ.

Σ.Υ.

Όλες τις µελέτες
εφαρµογής
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2.2

Προετοιµασία

Σχέδια
υφιστάµενων
δικτύων υποδοµής,
υψοµέτρων
εδάφους,
τοπογραφικό,
ύπαρξη αποδέκτη
οµβρίων

Εργοταξιάρχης

Μελέτη
εφαρµογής
Καθαρότητα /
Καταλληλότητα
επιφανείας

Υποχρεώσεις του
Αναδόχου από Σ.Υ.

2.3

Εκσκαφή,
φόρτωση,
µεταφορά

Καταλληλότητα –
Απόρριψη υλικών
εκσκαφής

Μηχανικός
Χωµατουργικών

Εγκεκριµένοι
χώροι απόθεσης:
Καταλληλότητα
υλικού

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Έλεγχοι σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις
των Τεχνικών
Προδιαγραφών

Έλεγχοι
σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών
και τις Συγρ.
Υποχρεώσεων

Ηµερολόγιο Έργου

Ευστάθεια
παρειών, βάθος
πυθµένα

Έλεγχος κλίσης
παρειών, στάθµης
πυθµένα

Μηχανικός
Χωµατουργικών

Μελέτη
εφαρµογής

Μελέτη εφαρµογής

Άµεσες µετρήσεις

Έλεγχοι
σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών
και τις Συγρ.
Υποχρεώσεων

Ηµερολόγιο Έργου

Παραλαβή
σκάµµατος

Γεωµετρία
χωροστάθµησης

Μηχανικός
Χωµατουργικών

Σκάµµα ελεύθερο
από νερό.

Μελέτη εφαρµογής

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Έλεγχοι
σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των
Τεχνικών
Προδιαγραφών
και τις Συγρ.
Υποχρεώσεων

Ηµερολόγιο Έργου

Σύµφωνα µε τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές

Σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των
προδιαγραφών
και της
Συγγραφής
Υποχρεώσεων

2.4

2.5

Τοπογρ. Συνεργείο

Μελέτη
εφαρµογής

Ύπαρξη νερού στο
σκάµµα

Οπτικός

Γραπτές οδηγίες
Υπηρεσίας

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Καταλληλότητα
επιφάνειας έδρασης
4.1

∆ιάστρωση
(Εξυγίανση
εδάφους αν
κριθεί αναγκαίο
για
εδαφοτεχνικούς
λόγους)
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Πάχος στρώσης

Μηχανικός
Χωµατουργικών

Τελικό πάχος
βάσης εξυγ.
σύµφωνα µε τις
Τεχνικές
Προδιαγραφές
Στρώσεις
υπόβασης εξυγ.
Πάχους σύµφωνα
µε την µελέτη

Γραπτές Οδηγίες
Υπηρεσίας

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)

Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)
Αρχεία Ελέγχου

Ηµερολόγιο Έργου
Φύλλο Ελέγχου
Εργασιών (ΦΕΕ)
Αρχεία Ελέγχου
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