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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).
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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.
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Λιθορριπές προστασίας πρανών συγκοινωνιακών
έργων

1.

ΠΕΤΕΠ

02-07-06-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα προδιαγραφή έχει ως αντικείµενο την προστασία των πρανών συγκοινωνιακών έργων
µε λιθορριπές.
Περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά των ενσωµατούµενων υλικών, την κατασκευή
των λιθορριπών, τους ελέγχους ποιότητας και τα µέτρα υγιεινής - ασφάλειας κατά την εκτέλεση των
εργασιών.
Οι λιθορριπές προστασίας κατασκευάζονται στις θέσεις που τα πρανή των συγκοινωνιακών έργων
υπόκεινται στη δράση κυµατισµών (παραθαλάσσιες, παραλίµνιες, παραποτάµιες χαράξεις),
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΙΘΩΝ
Οι αργοί λίθοι που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι καθαροί, υγιείς, σκληροί, χωρίς φλέβες, ρωγµές ή
σχισµές και απαλλαγµένοι από κάθε ετερογενή ουσία που µπορεί να αλλοιωθεί στην ατµόσφαιρα ή
στο νερό και θα προέρχονται από τα υγιέστερα στρώµατα των ασβεστόλιθων της περιοχής των
έργων (χωρίς ενστρώσεις αργίλου, µαρµαρυγία κλπ.) απαγορευόµενης της χρήσης µαρµάρων.
Οι λίθοι θα είναι γωνιώδεις και απαλλαγµένοι από λείες ή αλλοιωµένες (λόγω της επιδράσεως των
καιρικών συνθηκών) επιφάνειες, χωρίς οπές, ρωγµές από τη δράση εκρηκτικών κ.λπ.
Το φαινόµενο ειδικό βάρος των λίθων θα είναι τουλάχιστον 2,60 ton/m3.
Κατά τη δοκιµή LOS ANGELES (διαβάθµιση Α) η απώλεια βάρους δεν θα υπερβαίνει το 35% µετά
από 500 περιστροφές.
Η απώλεια βάρους κατά τη δοκιµή υγείας (τύπος θειικού νατρίου) δεν θα υπερβαίνει το 10% µετά
από πέντε κύκλους.
Η απορροφητικότητα των λίθων (µετά διαβροχή 24 ωρών) θα είναι µικρότερη από 1%.

2.2. ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
2.2.1. Φίλτρο Πρανών
Ως "φίλτρα πρανών" ορίζονται οι συµπυκνωµένες στρώσεις από διαβαθµισµένα ασύνδετα υλικά
που παρεµβάλλονται µεταξύ της λιθορριπής και του σώµατος του επιχώµατος.
Η κατασκευή των φίλτρων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αποστράγγισης, χωρίς απόπλυση του
υλικού κατασκευής του επιχώµατος και την οµαλή κατανοµή των φορτίων που παραλαµβάνει η
λιθορριπή λόγω δράσεων του κυµατισµού στο σώµα του επιχώµατος.
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Τα φίλτρα πρανών από διαβαθµισµένο υλικό µπορούν να υποκατασταθούν ή να συµπληρωθούν
µε διάστρωση γεωϋφάσµατος κατάλληλων µηχανικών χαρακτηριστικών (ανάλογα µε τον τύπο της
λιθορριπής κ.λπ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη του έργου.
Γενικώς τα φίλτρα πρανών θα είναι ελαχίστου συµπυκνωµένου πάχους 10 cm (ή όσου
προβλέπεται από τη µελέτη) και θα αποτελούνται από λεπτόκοκκα διαβαθµισµένα αµµοχαλικώδη
υλικά φυσικής προέλευσης ή θραυστά.
Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη θα εφαρµόζεται η διαβάθµιση που προβλέπεται για τα
υλικά υπόβασης οδοστρωσίας (βλ. ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά").

2.2.2. Λιθορριπή
Η διαβάθµιση των υλικών λιθορριπής (ΤΥΠΩΝ Α, Β και Γ), εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά από
την µελέτη, θα είναι η ακόλουθη (Βλ.Πίνακας 2-1):

Πίνακας 2-1

3.

Πάχη λιθορριπής
ΤΥΠΟΣ A

ΤΥΠΟΣ Β

ΤΥΠΟΣ Γ

0,75 m

0,90 m

1,05 m

1.100 kg

2.000 kg

3.000 kg

(α)

Μέγιστο βάρος λίθων

(β)

Ελάχιστο βάρος για τουλάχιστον το
25% των λίθων

450 kg

800 kg

1.300 kg

(γ)

Ποσοστό 45% έως 75% των λίθων
πρέπει να έχουν βάρος µεταξύ

20-450 kg

40-800 kg

60-1.300 kg

(δ)

Ελάχιστο βάρος του 75% των λίθων

20 kg

40 kg

60 kg

(ε)

Ελάχιστο βάρος για τουλάχιστον το
50% των λίθων

250 kg

450 kg

700 kg

(στ
)

Ελάχιστη διάσταση του 50% των λίθων

0,45 m.

0,55 m.

0,65 m

(ζ)

Ποσοστό του λιθοσυντρίµµατος και
λεπτού υλικού (άµµου) σε ποσοστό
(κατά βάρος) του συνολικού υλικού

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Πριν από τη διάστρωση των λιθορριπών θα κατασκευάζεται, εάν προβλέπεται από τη µελέτη, η
ζώνη φίλτρου, κατά την παρούσα προδιαγραφή, πάνω στην προς προστασία επιφάνεια, η οποία
θα έχει µορφωθεί, σύµφωνα µε τις κλίσεις που καθορίζονται από τη µελέτη.
Η στρώση αυτή θα συµπυκνώνεται µε δονητικούς οδοστρωτήρες ρυµουλκούµενους, αναρτηµένους
µέσω συρµατόσχοινων από βαριά οχήµατα ή µηχανήµατα κινούµενα στη στέψη του πρανούς (επί
της οδού).
Οι απαιτήσεις συµπύκνωσης/ προετοιµασίας του πρανούς πριν από την τοποθέτηση της
λιθορριπής θα καθορίζονται από τη µελέτη. Γενικώς, όταν η εφαρµογή της λιθορριπής γίνεται
συγχρόνως µε την κατασκευή του επιχώµατος (κατά ζώνες καθ’ ύψος), δεν απαιτείται πρόσθετη
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συµπύκνωση της επιφάνειας του πρανούς (πέραν της κατά οριζόντιες στρώσεις συµπύκνωσης του
επιχώµατος).

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗΣ
Οι λιθορριπές θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στα
σχέδια τυπικών διατοµών της µελέτης.
Τα υλικά κατασκευής θα µεταφέρονται από τη θέση εξόρυξης και θα εκφορτώνονται αµέσως στις
θέσεις της ενσωµάτωσης.
Γενικά δεν θα απαιτηθεί συµπίεση αυτού του υλικού, αλλά η τοποθέτησή του θα γίνεται κατά
τέτοιον τρόπο ώστε οι λίθοι µεγαλύτερου βάρους να είναι κατανεµηµένοι οµοιόµορφα επί της
επιφάνειας του πρανούς και οι λίθοι µικρότερου βάρους να γεµίζουν τα κενά µεταξύ των µεγάλων
λίθων, έτσι ώστε να προκύπτει συµπαγής και οµοιόµορφη στρώση στο προβλεπόµενο από τη
µελέτη πάχος.
Η επιφάνεια της λιθορριπής θα είναι ανώµαλη και οι λίθοι καλά πλεγµένοι µεταξύ τους, ώστε να
αντιδρούν αποτελεσµατικά στην ενέργεια των κυµάτων.
Θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την αποφυγή µετατόπισης του υλικού του υποστρώµατος
(φίλτρου) κατά τη τοποθέτηση των λίθων (εάν προβλέπεται φίλτρο από τη µελέτη). Με εξαίρεση
τους λίθους πληρώσεως, οι υπόλοιποι λίθοι θα τοποθετούνται έτσι ώστε η µεγαλύτερη έδρα τους
να είναι παράλληλη προς το πρανές του αναχώµατος.
Η τοποθέτηση της λιθορριπής θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια κατασκευής του αναχώµατος,
σε ζώνες µέγιστου ύψους 5,00 m (εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη).
Επισηµαίνεται ότι η τοποθέτηση της λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η
θραύση ή µικρορηγµάτωση των λίθων, που επηρεάζουν σηµαντικότατα τη συµπεριφορά της
λιθορριπής προστασίας στη δράση του κυµατισµού.
Γενικά απαγορεύεται η ρίψη του υλικού των λιθορριπών εκ των άνω και η προώθησή τους προς τα
κατώτερα τµήµατα των πρανών. Το υλικό θα αποτίθεται µε χρήση κατάλληλου µηχανικού
εξοπλισµού (λ.χ. εκσκαφείς εφοδιασµένους µε υδραυλικές αρπάγες).

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Ο έλεγχος της διαβάθµισης θα γίνεται κατά τη διάρκεια της εξόρυξης των λίθων, είτε οπτικά, είτε µε
διαλογή του φορτίου τυπικών φορτηγών αυτοκινήτων (συνολικού βάρους λιθορριπής 5 - 15 τόνων,
ανάλογα µε τη διαβάθµιση) σε διάφορες κατηγορίες (κατά το δυνατόν ίσου µεγέθους) και εκτέλεση
σχετικών µετρήσεων.
Για διευκόλυνση της αξιολόγησης του υλικού, τόσο από την Υπηρεσία όσο και από τον Ανάδοχο
στη θέση της εξόρυξης θα διαµορφωθεί και θα παραµένει δείγµα βάρους 5 - 15 τόνων, ανάλογα µε
τη διαβάθµιση, το οποίο θα ανταποκρίνεται προς την προδιαγραφόµενη διαβάθµιση της
λιθορριπής.
Σε κάθε περίπτωση θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην όλη διαδικασία της εξόρυξης, προκειµένου
να επιτευχθεί η απαιτούµενη διαβάθµιση του υλικού και η ελαχιστοποίηση των µεταθραύσεων.
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∆εν θα επιτραπεί η χρήση υλικού που προέκυψε κατά τη διάρκεια των δοκιµαστικών εξορύξεων,
εφ’ όσον αυτό δεν είναι σύµφωνο προς την προδιαγραφόµενη διαβάθµιση.
Η συχνότητα των ελέγχων, (πέραν των αρχικών), εξαρτάται από τις παρουσιαζόµενες οπτικά
αλλαγές της διαβάθµισης σε σχέση προς την απαιτούµενη και εναπόκειται στην κρίση της
Υπηρεσίας ο καθορισµός του πλήθους αυτών των ελέγχων.

4.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΧΟΥΣ ΣΤΡΩΣΕΩΣ
Το πάχος της στρώσης θα ελέγχεται µε τοπογραφικές µεθόδους. Οι σχετικές ανοχές θα
καθορίζονται από τη µελέτη, σε κάθε όµως περίπτωση το πάχος της λιθορριπής δεν θα είναι
µικρότερο από το 150% της ελάχιστης διάστασης του 50% των λίθων (βλ. § 2.2.2 της παρούσας).

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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 κοντά στο µηχάνηµα που χειρίζονται. Ο θόρυβος από τη λειτουργία του
κάθε µηχανήµατος δεν τους επιτρέπει πάντα να ακούσουν προειδοποιητικές φωνές ή άλλους
ήχους ανακοίνωσης επικίνδυνων καταστάσεων.
Ακουστικά σήµατα προειδοποίησης για όπισθεν κίνηση ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε όλα τα
µηχανήµατα έργων και φορτηγά µεταφοράς.
Όταν δεν παρακολουθείται οποιοδήποτε χωµατουργικό µηχάνηµα (στάθµευση ή προσωρινή
διακοπή εργασίας), θα πρέπει πάντα να αφήνεται σε ασφαλή κατάσταση στάσης, µε χαµηλωµένα
και εδραζόµενα επί του εδάφους τα αποξεστικά ή φορτωτικά µέσα των µηχανηµάτων (π.χ. λεπίδες
προωθητών ή ισοπεδωτών, κάδοι φορτωτών, κουβάδες εκσκαφέων).
Όλες οι γέφυρες και οι διαβάσεις, προσωρινές ή µόνιµες, θα πρέπει να είναι επαρκούς φέρουσας
ικανότητας για την ασφαλή διέλευση των εργοταξιακών µηχανηµάτων και φορτωµένων φορτηγών.
Στα τεχνικά µε περιορισµένη φέρουσα ικανότητα (κλάση) στην περιοχή του έργου θα
τοποθετούνται πληροφοριακές πινακίδες για το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο οχήµατος.
Σε περιπτώσεις εκφόρτωσης/ απόθεσης υλικών σε επικλινείς ζώνες (π.χ. εκφόρτωση προϊόντων
κατασκευής επιχωµάτων κοντά στα πρανή τους) χωρίς καθοδήγηση, θα πρέπει να τοποθετούνται
κατάλληλα εµπόδια (π.χ. κορµοί δένδρων, ογκόλιθοι κ.λπ.) για την προστασία των κινούµενων µε
την όπισθεν οχηµάτων έναντι ανατροπής/ πτώσης.
Επισηµαίνεται ότι κατά την εκφόρτωση των ανατρεποµένων αυτοκινήτων, παροδικά το συνολικό
βάρος µεταφέρεται στους πίσω τροχούς. Εφιστάται ως εκ τούτου η προσοχή στην ευστάθεια και
φέρουσα ικανότητα του εδάφους στις θέσεις εκφόρτωσης των βαρέων φορτηγών ανατρεποµένων.
Όλες οι εργοταξιακές οδοί διακίνησης υλικών θα συντηρούνται, ώστε να είναι ασφαλείς και βατές.
Οι τροχοί των οχηµάτων θα καθαρίζονται, όταν απαιτείται, πριν εισέλθουν στο δηµόσιο οδικό
δίκτυο.
Πέραν των αναφεροµένων στις προηγούµενες παραγράφους θα εφαρµόζονται µε συνέπεια τα
προβλεπόµενα στο εγκεκριµένο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
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6.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επιµέτρηση - πληρωµή γίνεται ανά κυβικά µέτρα περαιωµένης λιθορριπής. Στην τιµή µονάδας
περιλαµβάνονται :
α. Η προετοιµασία της προς προστασία επιφάνειας.
β. Η εξόρυξη και διαλογή των κατάλληλων λίθων.
γ. Η κατασκευή των λιθορριπών.
δ. Η διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων.
ε. Οι φορτοεκφορτώσεις και οι ενδιάµεσες αποθέσεις.
ζ. Η τήρηση των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
η. Κάθε άλλη εργασία, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, αλλά είναι απαραίτητη για την
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή της ζώνης φίλτρου, όπως επίσης και η προµήθεια του
κατάλληλου υλικού, η οποία πληρώνεται ιδιαιτέρως.
Για την επιµέτρηση του µεταφορικού έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη.
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