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Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων
µε φυτική γη
1.

ΠΕΤΕΠ

02-07-05-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την επένδυση πρανών
χωµατουργικών έργων και νησίδων µε φυτική γη.
Ως φυτική γη ορίζεται η επιφανειακή στρώση εδαφικού υλικού, ελαφρού, αργιλοαµµώδους
συστάσεως, που ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών.
Ως κηπευτικό χώµα ορίζεται η υψηλής ποιότητος φυτική γη, περιεκτικότητας σε άµµο έως 35%,
άργιλο 5 - 10%, οργανικά συστατικά και ουδέτερο ΡΗ, που είναι κατάλληλη για την ανάπτυξη
καλλωπιστικών φυτών.
Οι επενδύσεις των πρανών (κυρίως των επιχωµάτων) και η πλήρωση των νησίδων των έργων
οδοποιίας µε φυτική γη αποσκοπεί στην εξασφάλιση υποδοµής για φυτεύσεις αλλά και συνθηκών
φυσικής επαναβλάστησης για τη βελτίωση της ένταξης των τεχνικών έργων (οδοποιίας,
σιδηροδροµικών κλπ) στο φυσικό περιβάλλον.
Οι εργασίες βελτίωσης του εδάφους για την ανάπτυξη των φυτών (προσθήκη κηπευτικού χώµατος
κλπ επεµβάσεις) εντάσσονται στις Φυτοτεχνικές Εργασίες (Έργα πρασίνου), οι οποίες καλύπτονται
από τις ΠΕΤΕΠ της ενότητας 14 (κωδικοί 14-xx-xx-xx).
Η επένδυση των πρανών και η πλήρωση των νησίδων εντάσσονται στα έργα οδοποιίας (γενικώς
τα συγκοινωνιακά έργα) ως ειδικές χωµατουργικές εργασίες.

2.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ
Η φυτική γη θα προέρχεται κατά κανόνα από τα προϊόντα αφαίρεσης των επιφανειακών στρώσεων
του εδαφικού υλικού στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών. Κατ’ εξαίρεση, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν προϊόντα δανειοθαλάµων εάν προβλέπεται αυτό από τη φυτοτεχνική µελέτη του
έργου. Για την εκµετάλλευση δανειοθαλάµων ισχύουν τα καθοριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 02-06-00-00
«Ανάπτυξη - εκµετάλλευση λατοµείων - δανειοθαλάµων».
Από τα ως άνω προϊόντα επιφανειακών εκσκαφών θα επιλέγονται υλικά απαλλαγµένα από
υπολείµµατα αποξηλωθέντων - εκριζωθέντων φυτών (αδροµερής καθαρισµός), ευµεγέθεις λίθους
(άνω των 5 cm), µπάζα, απορρίµµατα και λοιπούς βλαπτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη
βλάστησης, θα συγκεντρώνονται σε σωρούς και θα φυλάσσονται µέχρι την ενσωµάτωσή τους.
Οι σωροί θα προστατεύονται µε στρώση γαιωδών προϊόντων εκσκαφών ή φύλλα πολυαιθυλενίου.
Γενικώς θα προτιµώνται εδαφικά υλικά αργιλοαµµώδους σύστασης.
Κριτήριο καταλληλότητας του επιφανειακού εδαφικού στρώµατος της ζώνης των εκσκαφών προς
χρήση ως φυτική γη είναι κατ’ αρχήν η ύπαρξη φυσικής βλάστησης.
Άγονα εδάφη είναι κατά τεκµήριο ακατάλληλα προς χρήση ως φυτική γη, εάν δεν εµποτιστούν ή
βελτιωθούν κατάλληλα.
Εάν η Υπηρεσία έχει αµφιβολία ως προς την καταλληλότητα του διαθέσιµου στο έργο υλικού
µπορεί να απαιτήσει τη διενέργεια εδαφολογικής ανάλυσης, ή γνωµάτευση Γεωπόνου.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας για τη χρησιµοποίηση του επιφανειακού
στρώµατος του εδάφους ως φυτική γη.

ΠΕΤΕΠ:02-07-05-00
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Εάν τα υλικά αυτά κριθούν ως ακατάλληλα για τον σκοπό αυτόν και παράλληλα, δεν πληρούν τις
απαιτήσεις των υλικών κατασκευής επιχωµάτων, θα µεταφέρονται προς απόρριψη στους
προβλεπόµενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου αποθεσιοθαλάµους (βλ. ΠΕΤΕΠ
02-05-00-00 «∆ιαχείριση προϊόντων εκσκαφών - αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων»).
Στην περίπτωση αυτή δεν θα γίνεται ιδιαίτερη αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος και θα
εκτελούνται απ’ ευθείας οι προβλεπόµενες γενικές εκσκαφές.
Όταν προβλέπεται εφαρµογή τεχνητής φύτευσης (συνήθης περίπτωση τουλάχιστον στις νησίδες
των οδών µε διαιρούµενο κατάστρωµα), η αντίστοιχη φυτοτεχνική µελέτη θα καθορίζει:
- τις απαιτήσεις επεξεργασίας (π.χ. κοσκίνισµα) της διαθέσιµης από τις εκσκαφές (ή της
λαµβανόµενης από δανειοθαλάµους) φυτικής γης.
- τις απαιτήσεις εµπλουτισµού του διαθέσιµου υλικού µε οργανοχηµικές προσµίξεις και βελτίωσης
των χαρακτηριστικών του από φυτοτεχνικής άποψης, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες
ανάπτυξης και συντήρησης του προβλεπόµενου /επιλεχθέντος φυτικού υλικού.
Τα ανωτέρω θα καθορίζονται µετά από εργαστηριακούς εδαφολογικούς ελέγχους.

3.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Τα πρανή επί των οποίων θα διαστρωθεί η φυσική γη πρέπει να έχουν τραχεία επιφάνεια για την
εξασφάλιση επαρκούς πρόσφυσης.
Όταν οι κλίσεις είναι έντονες θα εφαρµόζονται οι τεχνικές ενίσχυσης /σταθεροποίησης µε χρήση
γεωσυνθετικών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη.
Λοιπές επιφάνειες επί των οποίων προβλέπεται η διάστρωση φυτικής γης θα διαµορφώνονται,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
- Εφαρµογή επί αναβαθµών βραχωδών ορυγµάτων: οι επιφάνειες υποδοχής των φυτικών, θα
διαµορφώνονται µε κοιλότητες και µικρούς λάκκους για τη µείωση της απόπλυσης του υλικού
πριν από την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος της νέας βλάστησης.
- Εφαρµογή επί ερεισµάτων οδών, µη υπερυψωµένων νησίδων και γενικά επί διαπερατών
αµµοχαλκωδών υποστρωµάτων: συνιστάται η παρεµβολή φίλτρου από αδιαπέρατο αργιλικό
υλικό για την αποφυγή της απόπλυσης των λεπτόκοκκων υλικών της φυτικής γης και της
εισχώρησης αυτών στις υποκείµενες στρώσεις.
Οι επιφάνειες επί των οποίων θα διαστρωθεί φυτική γη, εξαιρουµένων των πρανών ορυγµάτων ή
επιχωµάτων, εάν έχουν συµπυκνωθεί κατά την εκτέλεση προηγουµένων εργασιών (π.χ. από τη
διέλευση µηχανηµάτων ή οχηµάτων) θα αναµοχλεύονται.

3.2. ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
Επί των πρανών µε κλίσεις έως 1:1 θα διαστρώνεται φυτική γη σε πάχος 0,30 m (κάθετα προς την
επιφάνεια του πρανούς), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη. Η στρώση θα συµπυκνώνεται
ελαφρά µε ρυµουλκούµενο µεταλλικό κύλινδρο ή άλλο πρόσφορο µέσο.
Γενικώς δεν θα τοποθετείται φυτική γη σε πρανή µε κλίση µεγαλύτερη από 1:1, χωρίς εφαρµογή
γεωσυνθετικών ή /και δηµιουργία αναβαθµών (τέτοιες περιπτώσεις θα αποτελούν αντικείµενο
ειδικής φυτοτεχνικής µελέτης).
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Όταν το ύψος του πρανούς υπερβαίνει τα 6,00 m (περιπτώσεις πρανών επιχωµάτων
συγκοινωνιακών έργων), η διάστρωση των φυτικών γαιών (εφ’ όσον προβλέπονται) θα εκτελείται
κατά ζώνες ύψους έως 6,00 m, παράλληλα µε την άνοδο του επιχώµατος, ή ανά τµήµα µεταξύ των
αναβαθµών επιχώµατος (αν προβλέπεται η διαµόρφωσή τους από τη µελέτη).
Τα πρανή των ορυγµάτων που διαµορφώνονται µε κλίσεις έως 1:1 (προϋπόθεση για την εφαρµογή
στρώσης φυτικής γης) είναι συνήθως γαιώδη έως ηµιβραχώδη και ευνοούν τη φυσική
επαναβλάστηση επί του ίδιου του εδαφικού υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά κανόνα, δεν
τοποθετείται φυτική γη.
Το πάχος της στρώσης εντός νησίδων θα είναι κατ’ ελάχιστον 0,40 m, και σύµφωνα µε τη µελέτη
κατά περίπτωση. Εάν προβλέπεται η προσθήκη κηπευτικού χώµατος, η τελική στάθµη θα
προσαρµόζεται κατάλληλα (σε σχέση µε τη στέψη των στηθαίων).
Κατά τη διάστρωση της φυτικής γης εφιστάται η προσοχή για την αποφυγή ρύπανσης από
διαρροές καυσίµων ή λιπαντικών από τον χρησιµοποιούµενο µηχανικό εξοπλισµό.
∆εν θα γίνεται διάστρωση κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν το υπόστρωµα είναι υπέρµετρα
υγρό.

3.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Τα πρανή και οι λοιπές επιφάνειες επί των οποίων έχει διαστρωθεί φυτική γη θα προστατεύονται
από εναποθέσεις αχρήστων υλικών και από τη δράση των οµβρίων υδάτων. Μέχρι να
ολοκληρωθεί η κατασκευή των προβλεπόµενων έργων αποχέτευσης /αποστράγγισης (τριγωνικές
τάφροι, βαθµιδωτά ρείθρα κλπ) θα λαµβάνονται µέτρα αποφυγής της απόπλυσης των πρανών
από συγκεντρωµένα όµβρια ύδατα (π.χ. µε την διάνοιξη προσωρινών τάφρων υδροσυλλογής ή τη
διάταξη σειραδίων υλικών στο φρύδι του πρανούς. Επίσης η φυσική επαναβλάστηση των πρανών
περιορίζει τα φαινόµενα διάβρωσης της επιφανείας από τις βροχοπτώσεις).
Μέχρι την εκτέλεση των φυτοτεχνικών εργασιών (αν προβλέπονται) ή εντός του συµβατικού
χρόνου συντήρησης του έργου, ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά τυχόν ζηµιές και απώλειες υλικού των
επενδεδυµένων µε φυτική γη πρανών (π.χ. αποκατάσταση νεροφαγωµάτων, καθαρισµός από
απορρίµµατα ή άχρηστα υλικά που έχουν αποτεθεί κλπ).

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ

4.1. ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Θα ελέγχεται ότι καλύφθηκαν πλήρως οι προβλεπόµενες από τη µελέτη επιφάνειες πρανών και
νησίδων, µε υλικό το οποίο µακροσκοπικά εµφανίζει την υφή φυτικής γης (πρέπει να είναι εµφανής
η τοπική φυσική επαναβλάστηση).
Θα ελέγχεται επίσης η κατάσταση της επιφάνειας των επιστρώσεων.
Πληµµελής διάστρωση, νεροφαγώµατα, αποπλύσεις υλικού, απόρριψη απορριµµάτων ή αχρήστων
υλικών επί των επιφανειών δεν θα γίνονται αποδεκτά. Εάν διαπιστωθούν, ο Ανάδοχος οφείλει να
λάβει όλα τα απαιτούµενα διορθωτικά µέτρα, χωρίς ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση.

4.2. ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ
Θα διενεργείται σε θέσεις της επιλογής της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα διαθέτει προσωπικό για τη
διενέργεια των δοκιµαστικών τοµών.
ΠΕΤΕΠ:02-07-05-00
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Αποκλίσεις στο συµβατικό πάχος (συνήθως 0,30 επί των πρανών) πέραν του -20% σε
οποιαδήποτε θέση δεν γίνονται αποδεκτές, ο δε µέσος όρος του πάχους όλων των δειγµατοληψιών
θα είναι τουλάχιστον 95% του ονοµαστικού.

4.3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Τα προϊόντα των δοκιµαστικών τοµών (της ως άνω § 4.2) θα ελέγχονται και εργαστηριακά, εάν
προβλέπεται από τη µελέτη και τα συµβατικά τεύχη του έργου, για τον προσδιορισµό των
εδαφολογικών χαρακτηριστικών των υλικών των στρώσεων.
Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνονται στις περιπτώσεις βελτίωσης /εµπλουτισµού διαθέσιµων προϊόντων ή
προϊόντων δανειοθαλάµων, µε συχνότητα ενός δείγµατος ανά 500 m3 φυτικής γης.

5.

ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η εκτέλεση εργασιών επί πρανών ενέχει αυξηµένους κινδύνους πτώσεως.
Οι εργαζόµενοι στα πρανή για την επιβοήθηση /καθοδήγηση του µηχανικού εξοπλισµού
διάστρωσης της φυτικής γης ή την εκτέλεση εργασιών µόρφωσης, καθαρισµών κλπ θα είναι
υποχρεωτικά εφοδιασµένοι µε τα συνήθη µέτρα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): κράνος,
προστατευτικά υποδήµατα, φόρµα εργασίας, αλλά και µε ανθεκτικούς ιµάντες ανάρτησής τους από
σταθερά σηµεία στην στέψη του πρανούς.
Γενικώς θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα µέτρα από το σχέδιο ασφαλείας - υγείας (ΣΑΥ) του
έργου.
Έχουν επίσης εφαρµογή τα καθοριζόµενα στο εδάφιο 5 της ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 «Κατασκευή
επιχώµατων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων».

6.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα επένδυσης µε φυτική γη σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας, µε βάση τα αναπτύγµατα των επενδυµένων πρανών των διατοµών της οδού
(αναλυτικός υπολογισµός). Τα στοιχεία των διατοµών εκτέλεσης θα λαµβάνονται µε τοπογραφικές
µεθόδους, παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας.
Στην ως άνω τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
α. Η προετοιµασία της προς επένδυση επιφανείας.
β. Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής που είναι κατάλληλα για την επένδυση των πρανών, η
συγκέντρωση τους σε σωρούς, η προστασία τους µέχρι την ενσωµάτωση και οι πλάγιες
µεταφορές εντός της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών.
γ. Η διάστρωση και µόρφωση της επιφανείας της φυτικής γης.
δ. Η διενέργεια των απαιτουµένων ελέγχων.
ε. Η συντήρηση της στρώσης µέχρι την παρέλευση του συµβατικού χρόνου συντήρησης του
έργου.
στ. Η προσκόµιση και διάστρωση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικής γης, αν παραστεί ανάγκη
εντός του χρόνου συντήρησης και η λήψη διορθωτικών µέτρων στην περίπτωση διαπίστωσης
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µη συµµορφώσεων µε τους όρους της παρούσας κατά την επιθεώρηση παραλαβής των
εργασιών.
∆εν συµπεριλαµβάνονται:
α. Οι δαπάνες απόληψης κατάλληλου υλικού από δανειοθαλάµους και µεταφοράς αυτού στις
θέσεις διάστρωσης.
β. Οι εργασίες εµπλουτισµού /βελτίωσης των διαθέσιµων υλικών σύµφωνα µε την ενότητα 2 της
παρούσας (υλικά, εργασία ανάµιξης).

6.2. ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε κυβικά µέτρα (m3) τοποθετηθείσας φυτικής, σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας και τα προβλεπόµενα από τη µελέτη του έργου. Προς τούτο θα λαµβάνονται
διατοµές πριν και µετά τη διάστρωση του υλικού µε τοπογραφικές µεθόδους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόµενα στην παραπάνω § 6.1.
Για την επιµέτρηση του µεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη.
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