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Ανάπτυξη - Εκµετάλλευση Λατοµείων και
∆ανειοθαλάµων

1.

ΠΕΤΕΠ

02-06-00-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ έχει ως αντικείµενο την αξιοποίηση χώρων εκτός της ζώνης κατάληψης του
έργου για την απόληψη ή παραγωγή κατάλληλων για την κατασκευή υλικών επίχωσης και
αδρανών, όταν τα προϊόντα εκσκαφών του έργου δεν επαρκούν ή είναι ακατάλληλα για τον σκοπό
αυτό.
Συµπεριλαµβάνεται η λήψη κατάλληλων υλικών από τις κοίτες ποταµών ή χειµάρρων (αµµοληψία
κλπ.).
Οι χώροι λήψεως των υλικών χαρακτηρίζονται ως δανειοθάλαµοι, όταν για την εκµετάλλευση
χρησιµοποιούνται συνήθη χωµατουργικά µηχανήµατα (εκσκαφείς, προωθητές, φορτωτές) και ως
λατοµεία όταν χρησιµοποιούνται εκρηκτικά ή/ και κρουστικός/ διατρητικός εξοπλισµός.
Η εκµετάλλευση δανειοθαλάµων/ λατοµικών θέσεων αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών σε
υλικά συγκεκριµένου εκάστοτε έργου και εντάσσεται στις κατασκευαστικές δραστηριότητες της
εργολαβίας.
Ως εκ τούτου στο αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ δεν συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια έτοιµων
υλικών (π.χ. θραυστών) από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις στην περιοχή του έργου.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ/ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα πάσης φύσεως υλικά προέλευσης εργοταξιακών δανειοθαλάµων/ λατοµικών θέσεων θα
πληρούν τις απαιτήσεις των ΠΕΤΕΠ, που αφορούν τις εργασίες/ κατασκευές στις οποίες θα
ενσωµατώνονται τα υλικά αυτά.
Κατά περίπτωση (κατασκευή επιχωµάτων, στρώσεων έδρασης, στραγγιστικών στρώσεων ή
παραγωγή αδρανών οδοστρωσίας, σκυροδεµάτων κλπ.), έχουν εφαρµογή οι προβλεπόµενοι
εργαστηριακοί έλεγχοι για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υλικών (κοκκοµετρική
διαβάθµιση, υγεία πετρώµατος, όρια Atterberg κλπ.).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΙ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Επισηµαίνεται ότι η εκµετάλλευση των χώρων απόληψης κατάλληλων υλικών θα γίνεται µόνο για
τις ανάγκες του έργου.
Απαγορεύεται ως εκ τούτου η διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο υλικών προς τρίτους από τον
Ανάδοχο.
Οι χώροι απόληψης των υλικών θα είναι κατ’ αρχήν εκείνοι που προβλέπονται στους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
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3.1. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Η λειτουργία των λατοµείων διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ Β 931/84). Ο χρόνος λειτουργίας του εργοταξιακού λατοµείου δεν
µπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο αποπεράτωσης του έργου.
Απαγορεύεται η εµπορία των παραγόµενων υλικών από τον Ανάδοχο ή η διάθεσή τους κατά
οποιονδήποτε τρόπο σε ιδιώτες.

3.1.1.

Προκαταρκτικές εργασίες

Η εκµετάλλευση λατοµικών θέσεων απαιτεί σειρά προεργασιών και αδειοδοτήσεων, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία. Οι ενέργειες αυτές µπορούν να γίνουν πριν από τη δηµοπράτηση του
έργου από τη ∆ηµοπρατούσα Αρχή ή από τον Ανάδοχο του έργου, εφ' όσον προτίθεται να
προχωρήσει σε ιδιοπαραγωγή αδρανών υλικών και λάβει τη σχετική έγκριση από την Υπηρεσία.
Σε γενικές γραµµές απαιτούνται τα εξής:
-

Εκτίµηση των ποσοτήτων θραυστών υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

-

∆ιερεύνηση της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών για την εξεύρεση κατάλληλων θέσεων
ανάπτυξης λατοµείων, εκπόνηση αναγνωριστικής γεωλογικής µελέτης και τοπογραφική
αποτύπωση των θέσεων.

-

Εκπόνηση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και υποβολή προς τις αρµόδιες
Υπηρεσίες (π.χ. ∆/νσεις ΠΕ.Χ.Ω. της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης) για την έκδοση των
περιβαλλοντικών όρων.

-

∆ιενέργεια απαλλοτρίωσης του χώρου και των απαιτούµενων οδών προσπέλασης, στην
περίπτωση που η έκταση δεν ανήκει στο ∆ηµόσιο.

-

Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος να µην κάνει χρήση του δικαιώµατος που του δίνει η σύµβαση για
εγκατάσταση λατοµείου, αλλά µπορεί να προµηθευτεί αδρανή υλικά από το εµπόριο ή από άλλη
πηγή. ∆εν επιτρέπεται, όµως, να υποβάλλει αίτηµα για εγκατάσταση λατοµείου σε άλλη θέση,
εκτός αν τεκµηριώσει, ότι η θέση που έχει επιλέξει η Υπηρεσία δεν έχει τα κατάλληλα υλικά ή
δεν έχει υλικά στην απαιτούµενη για το έργο ποσότητα.

Στην περίπτωση, που η Υπηρεσία δεν έχει εξασφαλίσει, ως ανωτέρω, θέση λατοµείου, ο Ανάδοχος
µπορεί να υποβάλλει σχετικό αίτηµα. Το αίτηµα θα συνοδεύεται από στοιχεία, που θα
τεκµηριώνουν την καταλληλότητα της προτεινόµενης έκτασης. Μετά την, κατ’ αρχήν, αποδοχή του
αιτήµατος από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα προβεί µε δαπάνες του στις ανωτέρω αναφερόµενες
προκαταρκτικές εργασίες. Εναλλακτικά είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να εκµισθώσει ή να αγοράσει µε
δαπάνες του την απαιτούµενη έκταση.
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήµατος και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την
εγκατάσταση και τη λειτουργία του λατοµείου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθεύεται τα
αναγκαία για την εκτέλεση του έργου αδρανή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση µη αποδοχής του αιτήµατος από την Υπηρεσία.

3.1.2.

Ανάπτυξη λατοµικής θέσης - παραγωγή υλικών

Τα επιµέρους στάδια των εργασιών και οι αντίστοιχες απαντήσεις έχουν ως εξής:
α. Σύνταξη µελέτης εκµετάλλευσης της λατοµικής θέσης (βαθµίδες εξόρυξης, γοµώσεις εκρηκτικών
κλπ.).
β. Εγκατάσταση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού (θραυστήρες, κόσκινα, διαλογείς κλπ.).
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γ. Αποψίλωση περιοχής και αποµάκρυνση ακατάλληλων επιφανειακών εδαφικών υλικών
(αγόνων).
δ. ∆ιαδικασίες εξόρυξης - παραγωγής.
Θα εκτελούνται σε γενικές γραµµές σύµφωνα µε τη µελέτη εκµετάλλευσης, µε αυστηρή τήρηση των
ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων περί χρήσης εκρηκτικών.
-

Τυχόν απαντώµενες ενστρώσεις αργιλικών υλικών, θα αφαιρούνται µε εκσκαφέα ή φορτωτή και
θα αποτίθενται για ενδεχόµενη αξιοποίηση ή θα φορτώνονται και θα απορρίπτονται στους
προβλεπόµενους χώρους απόθεσης.

-

Ο λατοµικός χώρος θα προστατεύεται από εισροή οµβρίων υδάτων και θα αποστραγγίζεται
επαρκώς.

-

Καθ’ όλη τη διάρκεια εξόρυξης υλικού θα διεξάγονται οι ποιοτικοί έλεγχοι που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 της παρούσας.

-

Η διάταξη και σύνθεση του εξοπλισµού θραύσεως (σπαστήρες πρόθραυσης, µετάθραυσης,
τριβεία, κόσκινα, τροφοδότες κλπ.) θα εξασφαλίζει την παραγωγή των απαιτούµενων
διαβαθµίσεων αδρανών, εντός των ορίων της κοκκοµετρικής διαβάθµισης που προβλέπουν οι
σχετικές προδιαγραφές.
Εφιστάται η προσοχή στο ποσοστό της παραγόµενης παιπάλης, το οποίο σε περίπτωση
εφαρµογής µονοβάθµιας θραύσης είναι συνήθως υψηλό.

-

Τα παραγόµενα θραυστά αδρανή θα αποθηκεύονται σε χωριστούς σωρούς στο χώρο του
λατοµείου, µέχρι τη φόρτωση και τη µεταφορά τους στο έργο.

-

Μετά την εξόρυξη των απαιτούµενων για το συγκεκριµένο έργο ποσοτήτων αδρανών ο
Ανάδοχος θα προβαίνει σε αποκατάσταση του χώρου, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς
όρους και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία του έργου.

-

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των οδών προσπέλασης στο χώρο του
λατοµείου.

3.2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ
Όταν τα προϊόντα εκσκαφών είναι ακατάλληλα ή δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του
έργου για κατασκευή επιχωµάτων κλπ., ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας και υπό τις
προϋποθέσεις της παρούσας θα προβαίνει σε προµήθεια δανείων υλικών.
Κατάλληλοι δανειοθάλαµοι είναι αυτοί που τα υλικά τους πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που
θέτουν οι προδιαγραφές των εργασιών, στις οποίες προβλέπεται να ενσωµατωθούν και πληρούν
τις προϋποθέσεις των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Οι χώροι αυτοί µπορεί να είναι είτε ∆ηµόσιοι είτε ιδιωτικοί. Η διαπίστωση της καταλληλότητάς τους
θα γίνεται µετά από τους ελέγχους, που καθορίζονται στην παράγραφο 4 της παρούσας.

3.2.1.

Προκαταρκτικές εργασίες

Οι προκαταρκτικές εργασίες που απαιτούνται για την εκµετάλλευση των δανειοθαλάµων και οι
υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι αντίστοιχες των απαιτούµενων για τα λατοµεία (βλ. § 3.1).
Επισηµαίνονται επίσης και τα ακόλουθα:
-

Περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτείται και για τους χώρους απόληψης υλικών που ανήκουν
στο ∆ηµόσιο.
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-

Η λήψη δανείων από θέσεις πλησίον οδών (π.χ. από δανειοτάφρους) επιτρέπεται µόνον όταν
το φρύδι του δανειοθαλάµου προς την πλευρά της οδού απέχει από τον πόδα του επιχώµατος
περισσότερο από το τριπλάσιο του βάθους του δανειοθαλάµου και πάντως όχι λιγότερο από 2,5
µέτρα.
Γενικά, οι χωµατοληψίες κατά µήκος οδικών έργων θα γίνονται κατά τρόπο, ώστε να µην
υποβαθµίζεται το αισθητικό περιβάλλον (τοπίο) και θα επιδιώκεται να εντάσσονται στην
υποδοµή των προβλεπόµενων από τη µελέτη υδραυλικών ή άλλων έργων.

3.2.2.

Ανάπτυξη - εκµετάλλευση

Τα επί µέρους στάδια των εργασιών και οι αντίστοιχες απαιτήσεις έχουν ως εξής:
• Σύνταξη έκθεσης µεθόδου/ διαδικασιών εκµετάλλευσης του δανειοθαλάµου που προτίθεται να
εφαρµόσει ο Ανάδοχος, στην οποία εκτός των άλλων θα αναλύονται:
-

Τα προβλεπόµενα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την
αποκατάσταση της περιοχής µετά την ολοκλήρωση της εκµετάλλευσης.

-

Η διαµόρφωση των απαιτούµενων γεφυρώσεων, η αντιµετώπιση των κινδύνων διάβρωσης
και τα προβλεπόµενα µέτρα διευθέτησης τυχόν υπαρχόντων ρεµάτων.

• ∆ιάνοιξη φρεάτων ή χανδάκων σε κατάλληλο κάνναβο δειγµατοληψίας των υλικών,
προκειµένου να εκτελεσθούν οι δοκιµές κατάταξης.
Τα στοιχεία των εδαφικών τοµών, µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών,
συνοδευόµενα από υπολογισµούς ποσοτήτων απολήψιµων υλικών κατά κατηγορία, θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία.
• Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την αλλαγή της µεθόδου εκµετάλλευσης του
δανειοθαλάµου ή και να απαγορεύσει τη συνέχιση εκµετάλλευσής του, εάν διαπιστώσει την
ύπαρξη στρώσεων ακατάλληλων υλικών.
• Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο Ανάδοχος θα αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον (και
το πράσινο εάν η δανειοληψία απαιτήσει εργασίες καταστροφής χαµηλού ή ψηλού πρασίνου),
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου για τους
δανειοθαλάµους.
Για τον σκοπό αυτόν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν πλεονάζοντα ή ακατάλληλα προϊόντα
εκσκαφών. Η εκτέλεση λοιπόν εργασιών αποκατάστασης (όπως επαναφυτεύσεις, διαµόρφωση
βαθµίδων, ισοπεδώσεις κλπ.), θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη Μελέτη ή/ και τις
εντολές της Υπηρεσίας, οι δε σχετικές εργασίες θα επιµετρώνται ιδιαίτερα.

3.3. ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ - ΚΟΙΤΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ
Για την απόληψη υλικών από κοίτες χειµάρρων και ποταµών, απαιτείται σχετική έγκριση των
Αρµόδιων Αρχών (Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης).
Η υποβολή έκθεσης µεθοδολογίας απόληψης των υλικών είναι απαραίτητη για τη χορήγηση της
σχετικής άδειας. Στην έκθεση αυτή εκτός των άλλων θα αναλύονται τα εξής:
• Τα προβλεπόµενα µέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών
αποκατάστασης της περιοχής µετά την ολοκλήρωση της δανειοληψίας.

επιπτώσεων

και

• Οι προς απόληψη ποσότητες υλικών και οι θέσεις απόληψης.
• Οι επιπτώσεις της δανειοληψίας στη ροή των υδάτων.
• Τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας της παραποτάµιας βλάστησης.
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• Το βάθος και η έκταση απόληψης υλικών.
• Οι δυνατότητες υδραυλικής διευθέτησης του χειµάρρου, µε κατάλληλη κλιµάκωση/ κατανοµή της
δανειοληψίας κατά µήκος της κοίτης και των πρανών (π.χ. συστηµατική εκβάθυνση της κοίτης).
Επισηµαίνεται ότι η απόληψη θα γίνεται µόνον για τις ποσότητες και υπό τους όρους της σχετικής
άδειας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει τη συνέχιση λήψης υλικών από χειµάρρους
εάν δεν τηρούνται οι όροι αυτοί.

4.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ/ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Εάν δεν προβλέπεται από τους συµβατικούς όρους η εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, οι απαιτούµενες δοκιµές των λαµβανοµένων υλικών θα γίνονται µε µέριµνα του
Αναδόχου σε εργαστήρια του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή ιδιωτικά εργαστήρια της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

4.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η καταλληλότητα των πετρωµάτων για την παραγωγή των υλικών θα διαπιστώνεται µε την
εκτέλεση δοκιµών Los Angeles, υδροφιλίας, αντοχής σε αποσάθρωση µε θειικό µαγνήσιο (υγεία
πετρώµατος). Θα προσδιορίζεται επίσης το ειδικό βάρος του πετρώµατος.
Οι έλεγχοι αυτοί θα επαναλαµβάνονται και κατά τη φάση της εκµετάλλευσης.

4.2. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΗΨΗ ΥΛΙΚΩΝ
Στη χωροθετηµένη περιοχή του δανειοθαλάµου θα διανοίγονται φρέατα δειγµατοληψίας σε
κανονικό κάνναβο, µε µία κανονική κατανοµή, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστον ένα ανά
30.000 m3 συνήθων υλικών ή ένα ανά 15.000 m3 επίλεκτων υλικών. Κατ’ ελάχιστον θα
λαµβάνονται δείγµατα από 3 φρεάτια ανά δανειοθάλαµο.
Σε περίπτωση µεταβλητής στρωµατογραφίας θα λαµβάνονται δείγµατα (στις θέσεις των φρεάτων)
ανά διακριτή στρώση.
Στα δείγµατα θα εκτελούνται δοκιµές κατάταξης και θα υπολογίζεται η φυσική υγρασία, η βέλτιστη
συµπύκνωση σύµφωνα µε την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor, καθώς και η κοκκοµετρική
διαβάθµιση.
Το είδος και η συχνότητα των δειγµατοληπτικών ελέγχων και δοκιµών καθορίζονται στις ΠΕΤΕΠ
που αφορούν τις εργασίες ενσωµάτωσης των υλικών (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων, εξυγιαντικών
στρώσεων κλπ.).
Οι δειγµατοληψίες θα γίνονται σε διαφορετικές θέσεις του δανειοθαλάµου ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα. Αν από τους ελέγχους, προκύψει µη συµµόρφωση των χαρακτηριστικών των υλικών
µε τα προβλεπόµενα στις αντίστοιχες εργασίες ενσωµάτωσης, θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες
κατάλληλες πηγές λήψης υλικών, ή αλλαγή του τρόπου εκµετάλλευσης των δανειοθαλάµων.

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας - Υγείας (ΣΑΥ) του
έργου.
Επισηµαίνονται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:
ΠΕΤΕΠ:02-06-00-00
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α) Ο απαιτούµενος για την εκτέλεση των έργων µηχανικός εξοπλισµός, τόσο του Αναδόχου, όσο
και των υπεργολάβων, θα είναι επαρκώς συντηρηµένος, σύµφωνα µε τις οδηγίες των
εργοστασίων κατασκευής και θα απασχολούνται µόνον εκπαιδευµένοι χειριστές/ οδηγοί, κάτοχοι
των αδειών που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις ανά τύπο µηχανήµατος/ οχήµατος.
β) Ο µηχανικός εξοπλισµός θα επιθεωρείται από τεχνικούς του Αναδόχου, προκειµένου να
διαπιστωθεί ότι τα συστήµατα πέδησης, τα ελαστικά, οι προβολείς κλπ. συστήµατα που
άπτονται άµεσα της ασφαλείας λειτουργούν ικανοποιητικά.
γ) Όταν τα χωµατουργικά µηχανήµατα είναι εκτός λειτουργίας ή ακινητοποιηµένα, θα ευρίσκονται
σε ασφαλή κατάσταση στάσης, µε χαµηλωµένες και εδραζόµενες επί του εδάφους τις
εκσκαπτικές, φορτωτικές κ.λπ. εξαρτήσεις τους (π.χ. λεπίδες προωθητών ή ισοπεδωτών,
κουβάδες φορτωτών και εκσκαφέων, καρότσες ανατρεποµένων αυτοκινήτων).
δ) Όταν οι αεροσυµπιεστές τίθενται εκτός λειτουργίας θα εκκενώνεται το αεροφυλάκιο
πεπιεσµένου αέρα.
ε) Τα διατρητικά φορεία (βάγκον ντριλ) θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασµένα µε κονιοσυλλέκτη.
στ) Το προσωπικό θα είναι εφοδιασµένο µε τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ), που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε τύπο µηχανήµατος (λ.χ. οι χειριστές των
διατρητικών µηχανηµάτων θα είναι εφοδιασµένοι µε ωτοασπίδες).
ζ) Οι χειριστές των εκσκαφέων θα χρησιµοποιούν υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση τα
σταθεροποιητικά πέλµατα του µηχανήµατος.
η) Θα τηρούνται οι προβλεπόµενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου διατάξεις, για την
ανώτατη στάθµη θορύβου στη θέση των αποδεκτών (π.χ. κατοικηµένες περιοχές).
θ) Θα εφαρµόζονται σχολαστικά οι ισχύουσες διατάξεις περί µεταφοράς και χρήσεως εκρηκτικών
υλών, περί αντιµετώπισης αποτυχηµένων εκρήξεων, περί προκαλούµενων δονήσεων κ.λ.π.
(βλέπε παράρτηµα στο τέλος της παρούσας).

5.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εκµετάλλευση λατοµικών θέσεων και δανειοθαλάµων έχει ως αποτέλεσµα δηµιουργία σκόνης,
θορύβου και σηµαντική διακίνηση οχηµάτων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ελαχιστοποίηση της
όχλησης προς τους περιοίκους κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών πλησίον κατοικηµένων
περιοχών.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
-

Λήψη µέτρων µείωσης της παραγόµενης σκόνης, µε διαβροχή των οδών προσπέλασης στο
λατοµείο, εγκατάσταση φίλτρων στους θραυστήρες και τα διατρητικά µηχανήµατα (βάγκον
ντριλ).

-

Απόθεση πλεοναζόντων προϊόντων λατοµείου σε κατάλληλες θέσεις και αξιοποίησή τους για
την αποκατάσταση διανοιχθέντων ορυγµάτων εκµετάλλευσης.

-

Αποφυγή διέλευσης φορτωµένων αυτοκινήτων από κατοικηµένες περιοχές και αναζήτηση
εναλλακτικών διαδροµών.

-

Υποχρέωση των οδηγών να καλύπτουν την καρότσα των αυτοκινήτων µε µουσαµά.

Η τελική αποκατάσταση του τοπίου θα γίνεται από τον Ανάδοχο, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην
παρούσα, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία για την εκµετάλλευση λατοµείων
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και δανειοθαλάµων, οι Περιβαλλοντικοί Όροι του και η σχετική µελέτη για την προστασία του
περιβάλλοντος.

6.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η εξόρυξη βραχωδών υλικών και η παραγωγή εξ’ αυτών διαβαθµισµένων θραυστών αδρανών δεν
επιµετράται ιδιαίτερα, καθ’ όσον η σχετική δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες εργασίες
(σκυροδέµατα, οδοστρωσία).
Όταν τα υλικά προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή επιχωµάτων, εξυγιαντικών
στρώσεων, λιθορριπών, στρώσεων στράγγισης ή στρώσεων έδρασης οδοστρώµατος, οι εργασίες
εκµετάλλευσης των δανειοθαλάµων θα επιµετρώνται ως γενικές εκσκαφές, σε m3 όγκου
περαιωµένης εργασίας, στην οποία ενσωµατώνονται (λ.χ. όγκος επιχώµατος). Στην τιµή µονάδος
περιλαµβάνονται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η αντίστοιχη σταλία.
Για την επιµέτρηση των µεταφορικών έργων ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Αναφέρονται οι πλέον βασικές από τις ισχύουσες διατάξεις:
1.

Κανονισµός Λατοµικών και Μεταλλευτικών Εργασιών (ΦΕΚ Β’ 931/84).

2.

Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/76) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλών".

3.

Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128Α/77) "Περί αγορά µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών".

4.

Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) "Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων".

5.

Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας".

6.

Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.3.1991) "Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την
οδηγία 86/188/ΕΟΚ".

7.

Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220Α/94) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση
απ΄ τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ".

8.

Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) "Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας
στην εργασία, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ".

9.

Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) "Εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζοµένων" σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ.

10. Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/29.8.96) "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει
να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία
92/57/ΕΟΚ", σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ. 130159/7.5.97 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας και την Εγκύκλιο 11 (Αρ. Πρωτ. ∆16α/165/10/258/ΑΦ/ 19.5.97) του ΥΠΕΧΩ∆Ε,
σχετικά µε τα εν λόγω Π.∆.
11. Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-2002 (ΦΕΚ 16Β/14-01-2003). Περί
πρόληψης και αντιµετώπισης εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δηµοσίων έργων (ΣΑΥ
και ΦΑΥ).

8/8

ΠΕΤΕΠ:02-06-00-00

