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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).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Παρατηρήσεις
ης

Πρώτη έκδοση

05/2006

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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Κράσπεδα – Ρείθρα – Τάφροι παρά την Οδό

1.

ΠΕΤΕΠ

05-02-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η κατασκευή, ή επανακατασκευή (επαναφορά)
κρασπέδων, ρείθρων, κρασπεδορείθρων και τάφρων αποχέτευσης οµβρίων από άοπλο
σκυρόδεµα.

1.2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Ανοικτά ρείθρα
Αβαθείς τάφροι, βατές (κλίση max υ:β=1:6) από οχήµατα στην επιφάνεια που αποτελεί συνέχεια
του οδοστρώµατος. Είναι ανοικτοί αγωγοί περιορισµένης παροχετευτικής ικανότητας που
διατάσσονται κατά µήκος των άκρων του οδοστρώµατος. Ανάλογα µε την διατοµή τους
διακρίνονται σε τριγωνικά, τραπεζοειδή ή κοίλα ρείθρα. Στα ρείθρα καταλήγουν οι απορροές των
επιφανειών του οδοστρώµατος και των τεχνητών πρανών, και οδηγούνται, κατά κανόνα, σε
φρεάτια υδροσυλλογής ή έργα εξόδου.
Κρασπεδόρειθρα
Αποτελούνται από µία ορθογωνική διατοµή που λειτουργεί σαν στερεό εγκιβωτισµού του
οδοστρώµατος και σαν ρείθρο στην πάνω επιφάνεια του κα ιαπό ένα υπερβατό ή µη κράσπεδο µε
κατακόρυφη ή επικλινή παρειά . Στα κρασπεδόρειθρα καταλήγει η απορροή των οµβρίων από την
επιφάνεια των πεζοδροµίων και των οδοστρωµάτων (ανάλογα µε την επίκλιση της οδού).
Τάφροι
Ανοικτοί (επενδεδυµένοι ή ανεπένδυτοι) αγωγοί, µή βατοί από όχηµα, που διαµορφώνονται
συνήθως κατά µήκος υπεραστικών οδών. Ανάλογα µε την διατοµή τους διακρίνονται σε τριγωνικές,
τραπεζοειδείς, ορθογωνικές ή κοίλες και διαθέτουν µεγαλύτερη παροχετευτικότητα συγκριτικά µε
εκείνη των ρείθρων. Στις τάφρους καταλήγουν οι απορροές των εσωτερικών λεκανών της οδού
(επιφάνειες οδοστρώµατος και τεχνιτών πρανών) καθώς και εκείνες των φυσικών κλιτύων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Ρείθρα
Έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ελάχιστης κατηγορίας C16/20 ή λίθοι επί στρώσης σκυροδέµατος
κατηγορίας C12/15.
Κρασπεδόρειθρα
Για τα ρείθρα, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ελάχιστης κατηγορίας C16/20. Για το κράσπεδο,
προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος ελάχιστης κατηγορίας C16/20 ή φυσικοί λίθοι. Για την
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έδραση τόσο του ρείθρου όσο και του κρασπέδου, σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, ως στρώση
έδρασης.
Τάφροι
Έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ελάχιστης κατηγορίας C20/25.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα σκυροδέµατα όλων των κατηγοριών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή, θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, «Παραγωγή και µεταφορά
σκυροδέµατος». Επιπλέον θα πρέπει να είναι χαµηλής υδατοπερατότητας και υψηλής αντοχής σε
παγετό κατά DIN 1045-2/A1 Concrete, reinforced and prestressed concrete structures - Part 2:
Concrete - Specification, properties, production and conformity; Application rules for DIN EN 206-1;
Amendment A1 -- Κατασκευές από οπλισµένο και προενταταµένο σκυρόδεµα. Μέρος 2:
Προδιαγραφή σκυροδέµατος, ιδιότητες, παραγωγή και συµµόρφωση. Γερµανικό κείµενο
προσαρµογής στο ΕΝ 206-1.
Στην περίπτωση όπου η µελέτη προβλέπει λιθόστρωτα ρείθρα (π.χ. όταν υφίστανται ιδιαίτερες
αισθητικές απαιτήσεις), οι χρησιµοποιούµενοι λίθοι πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγµένοι
ρωγµών, να έχουν ύψος τουλάχιστον 12 cm, να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές και κυκλοφοριακές
συνθήκες και να πληρούν τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 1342:2001 Setts of natural stone for
external paving - Requirements and test methods -- Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές
πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής.
Το κράσπεδο µπορεί να είναι είτε από προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος κατηγορίας
τουλάχιστον C16/20 (κατά EN 1340:2003 Concrete kerb units - Requirements and test methods.
Κράσπεδα από σκυρόδεµα. Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών), είτε από φυσικούς λίθους.
Τα προκατασκευασµένα κράσπεδα σκυροδέµατος θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το EN
13369:2004, Common rules for precast concrete products -- Κοινοί κανόνες για τα
προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα.
Τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πρότυπου EN
1343:2001, Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods -Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα «επί τόπου» σκυροδετούµενα έργα θα κατασκευάζονται είτε µε χρήση λυόµενων τύπων είτε µε
αυτοκινούµενο µηχάνηµα µε ολισθαίνοντα σιδηρότυπο (slip form pαver). Σύνδεση των τύπων δια
µέσου του σώµατος του σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται µε λάδι που δεν
αποχρωµατίζει και δεν κηλιδώνει το σκυρόδεµα.
Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιµης ξήρανσης του σκυροδέµατος κατά την
κατασκευή, η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα ψεκάζεται µε υγρό που δηµιουργεί προστατευτική
µεµβράνη (curing compound) ή θα λαµβάνονται άλλα κατάλληλα προς επίτευξη του σκοπού αυτού
µέτρα.
Τα προκατασκευασµένα τεµάχια και οι φυσικοί λίθοι θα πρέπει να µεταφέρονται από τη µονάδα
παραγωγής στη θέση του έργου, συσκευασµένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεµαχίων
αυτών θα γίνεται µε περονοφόρα οχήµατα ή γερανούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές.
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3.1.1.

«Επί τόπου» σκυροδέτηση

Στην περίπτωση κατασκευής µε χρήση λυόµενων τύπων, αυτοί θα είναι υποχρεωτικώς µεταλλικοί
ώστε να παράγεται λείο τελείωµα επιφάνειας. Σε οριζόντιες ακτίνες καµπυλότητας µικρότερες των
30 m, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ειδικά διαµορφωµένοι τύποι.
Απόδειξη της ικανότητας κατασκευής ρείθρων, κρασπεδόρειθρων και τάφρων σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του παρόντος θα αποτελεί η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος µήκους τουλάχιστον
5 m.
Η κατασκευή δε θα συνεχίζεται πριν από την έγκριση του 5µετρου δοκιµαστικού τµήµατος.
Κάθε 3 m θα κατασκευάζονται αρµοί ελεγχόµενης ρηγµάτωσης σε βάθος ίσο µε το 1/3 του πάχους
του σκυροδέµατος και πλάτους 3 mm. Όταν το ρείθρο, το κρασπεδόρειθρο ή η τάφρος
κατασκευάζονται κατά µήκος οδοστρώµατος από σκυρόδεµα, οι κατασκευαστικοί αρµοί των δυο
κατασκευών θα πρέπει να συµπίπτουν.
Αρµοί διαστολής θα µορφώνονται κάθε 20 m και θα έχουν πλάτος 2 cm. Αυτοί θα σφραγίζονται µε
ασφαλτική µαστίχη ή άλλο ελαστοµερές υλικό ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Όταν το ρείθρο,
το κρασπεδόρειθρο ή η τάφρος κατασκευάζονται κατά µήκος οδοστρώµατος από σκυρόδεµα, οι
αρµοί διαστολής των δυο κατασκευών θα πρέπει να συµπίπτουν.

3.1.2.

Σκυροδέτηση µε ολισθαίνοντα σιδηρότυπο

Το µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ηλεκτρονικό σύστηµα
αυτόµατης οριζοντιογραφικής και µηκοτοµικής προσαρµογής του µεταλλότυπου σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της χάραξης.
Τα τµήµατα των κατασκευών που παρουσιάζουν βυθίσεις (πλαστικές παραµορφώσεις)
µεγαλύτερες από 5 mm, ή τυχόν ελαττωµατικά ή κατεστραµµένα τµήµατα, θα καθαιρούνται και θα
επανακατασκευάζονται. ∆εν επιτρέπεται η χειρωνακτική αποκατάσταση των βυθίσεων των
παραµορφώσεων ή άλλων ελαττωµάτων.
Αρµοί ελεγχόµενης ρηγµάτωσης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην § 3.1.1 διαµορφώνονται
εφόσον το σκυρόδεµα έχει σκληρυνθεί αρκετά ώστε να µην προκαλείται ζηµιά κατά τη διαµόρφωσή
τους. Αρµοί διαστολής διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην § 3.1.1.

3.2. ΡΕΙΘΡΑ
Τα ρείθρα ανοικτού τύπου θα κατασκευάζονται από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας
τουλάχιστον C16/20, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη.
Γενικά η κλίση που εφαρµόζεται στον πυθµένα των ανοικτών ρείθρων είναι ίση µε την κατά µήκος
κλίση του προσκείµενου άκρου της προς αποχέτευση επιφάνειας (οδοστρώµατος, πεζόδροµου
κτλ.). Για την εξασφάλιση αποτελεσµατικής ροής εντός του ρείθρου µε πυθµένα από σκυρόδεµα, η
κατά µήκος κλίση πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,5%, ενώ στην περίπτωση ρείθρου µε
λιθόστρωτο πυθµένα η κατά µήκος κλίση πρέπει να είναι τουλάχιστον 1%.
Η άνω επιφάνεια του ρείθρου όπου εφάπτεται µε την επιφάνεια κύλισης, κατασκευάζεται πάντοτε
στην ίδια στάθµη µε αυτήν.
Η διατοµή των ρείθρων ανοικτού τύπου διαµορφώνεται από σκυρόδεµα ελάχιστου πάχους 20 cm
µε επίπεδη κάτω επιφάνεια, η οποία εδράζεται επί στρώσης οδοστρωσίας ελαχίστου πάχους
10 cm, σύµφωνα µε ΠΕΤΕΠ 05-03-04-00, «Στρώσεις στράγγισης και ερείσµατος από ασύνδετα
αµµοχάλικα». Τα ρείθρα που δέχονται φορτία από κυκλοφορία οχηµάτων, κατασκευάζονται
υποχρεωτικά από οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα σκυρόδεµα.
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Για την τοποθέτηση των φυσικών λίθων στα λιθόστρωτα ρείθρα, ακολουθούνται οι αρχές τις
µεθόδου «κολυµβητής» τοποθέτησης που περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΤΕΠ
05-02-02-00, «Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων & πλατειών». Τότε όµως η πλήρωση
των αρµών γίνεται υποχρεωτικά από τσιµεντοκονίαµα περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου ανά 1 m³
ξηράς άµµου.
Σε ειδικές περιπτώσεις όπου κατασκευάζονται λιθόστρωτα ρείθρα από φυσικούς λίθους, αυτοί
τοποθετούνται επί τσιµεντοκονιάµατος περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου ανά 1 m³ ξηράς άµµου, το
οποίο διαστρώνεται επί τόπου του έργου.

3.3. ΚΡΑΣΠΕ∆ΟΡΕΙΘΡΑ
Το κράσπεδο και το ρείθρο που αποτελούν το κρασπεδόρειθρο, θα θεµελιώνονται επί στρώσης
έδρασης από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, µε ελάχιστο πάχος 15 cm. Η στρώση αυτή θα
κατασκευάζεται επί στρώσης οδοστρωσίας ελαχίστου πάχους 10 cm, σύµφωνα µε ΠΕΤΕΠ 05-0304-00, «Στρώσεις στράγγισης και ερείσµατος από ασύνδετα αµµοχάλικα».
Τα ρείθρα θα κατασκευάζονται µε εφ’ άπαξ διάστρωση σκυροδέµατος διαστάσεων σύµφωνα µε
την µελέτη, από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20.
Η εξωτερική ακµή του ρείθρου ακολουθεί την στάθµη της επιφάνειας κύλισης, η δε εγκάρσια κλίση
του ρείθρου (προς το κράσπεδο) είναι κατά κανόνα 8% ώστε να διαµορφώνεται ρείθρο τριγωνικής
διατοµής ανεξάρτητα της επίκλισης του οδοστρώµατος.
Η προς το πεζοδρόµιο παρειά του κρασπέδου θα στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους του µε στερεό
σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 τραπεζοειδούς διατοµής, το οποίο θα διαµορφώνεται µε βάση
15 cm και στέψη 8 cm κατ’ ελάχιστον. Οι διαστάσεις του κρασπέδου καθορίζονται από την µελέτη.
Τόσο τα πρόχυτα κράσπεδα όσο και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους θα καθαρίζονται και θα
διαβρέχονται πριν από την τοποθέτηση τους και θα συγκολλούνται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα
περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου ανά 1 m3 ξηράς άµµου ελαχίστου πάχους 2 cm επί του
σκυροδέµατος εξοµάλυνσης. Η αρµολόγηση θα γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα του ιδίου τύπου.
Εγκατεστηµένα πρόχυτα κράσπεδα ή κράσπεδα από φυσικούς λίθους που πρόκειται να
επανατοποθετηθούν, θα αφαιρούνται χωρίς να υφίστανται φθορές, θα καθαρίζονται και θα
φυλάσσονται. Εφ΄ όσον κατά την τοποθέτηση τους κριθεί αναγκαίο, µπορεί να τεµαχίζονται ή να
προσαρµόζονται ανάλογα. Τα κατεστραµµένα ή φθαρµένα κράσπεδα θα αντικαθίστανται.
Ειδικά στα σηµεία πρόσβασης σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και στις διαβάσεις «Ατόµων µε
Ειδικές Ανάγκες» (ΑΜΕΑ), θα χρησιµοποιούνται υπερβατά τεµάχια είτε πρόχυτων κρασπέδων είτε
κρασπέδων από φυσικούς λίθους.
Η διαµόρφωση του κρασπεδόρειθρου και του πεζοδροµίου στα σηµεία που προβλέπεται διάβαση
ΑΜΕΑ, πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των «Οδηγιών Σχεδιασµού για την Αυτόνοµη
∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑΜΕΑ» του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
. ∆ιαµόρφωση καµπυλών µε τοποθέτηση ευθύγραµµων τεµαχίων κρασπέδων, θα επιτρέπεται
µόνον όταν το µήκος των τεµαχίων που θα χρησιµοποιούνται θα είναι τέτοιο ώστε, η προκύπτουσα
τεθλασµένη σε κανένα σηµείο της να µην αποκλίνει της θεωρητικής καµπύλης περισσότερο από
3 cm.

3.4. ΤΑΦΡΟΙ
Όταν για την κατασκευή του κρασπεδόρειθρου χρησιµοποιείται η µέθοδος ολισθαίνοντα
σιδηροτύπου (παρ. 3.1.2 της παρούσας) επιτρέπεται η ταυτόχρονη ενιαία κατασκευή
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κρασπεδορείθρου και στρώσης έδρασης, υπό την προϋπόθεση ότι το σκυρόδεµα θα είναι
κατηγορίας C16/20 (για την επιµέτρηση όµως της στρώσης έδρασης θα λαµβάνεται ως σκυρόδεµα
C12/15).
Η διατοµή και διαστάσεις της τάφρου θα καθορίζονται από την µελέτη. Το σκυρόδεµα θα είναι
κατηγορίας τουλάχιστον C20/25 και ελάχιστου πάχους 12 cm.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος των σκυροδεµάτων όλων των κατηγοριών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων των ΠΕΤΕΠ 01-00-00-00, «Κατασκευές από
σκυρόδεµα».
• Έλεγχος της υδατοπερατότητας και της αντοχής σε παγετό των σκυροδεµάτων, σύµφωνα µε
DIN 1045-2 Plain, reinforced and prestressed concrete structures - Part 2: Specification,
properties, production and conformity of concrete (Application document for use with DIN EN
206-1) -- Άοπλο, οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα. Μέρος 2: Προδιαγραφή, ιδιότητες,
παραγωγή και συµµόρφωση του σκυροδέµατος (Γερµανικό κείµενο προσαρµογής προς το ΕΝ
206-1).
• Έλεγχος των προκατασκευασµένων κρασπέδων σκυροδέµατος σύµφωνα µε prEN 13369.
Έλεγχος των κρασπέδων από φυσικούς λίθους σύµφωνα µε EN 1343:2001.
• Οπτικός έλεγχος των προκατασκευασµένων στοιχείων και των φυσικών λίθων για τυχόν φθορές
(ρηγµατώσεις, σπασίµατα κλπ.) που έχουν προκληθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση και τη
µεταφορά, ή λόγω ατελειών κατά την φάση τοποθέτησης τους και πριν την τελική τους
ενσωµάτωση. Στην περίπτωση όπου τα προκατασκευασµένα στοιχεία και οι φυσικοί λίθοι
παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία, η οποία θα αποδέχεται εγγράφως
την ενσωµάτωσή τους στο έργο.
• Έλεγχος των διαστάσεων και της ποιότητας των χρησιµοποιούµενων λίθων, σύµφωνα µε EN
1342:2001.
• Έλεγχος για την επιβεβαίωση ότι οι θέσεις εφαρµογής και οι διατοµές των ρείθρων, των
κρασπεδόρειθρων και των τάφρων είναι σύµφωνες µε την µελέτη.
• Έλεγχος της οµαλότητας της άνω επιφάνειας και της όψης των κρασπέδων και των ρείθρων µε
την χρήση 3-µετρου ευθύγραµµου πήχη. Κατά την τοποθέτηση του πήχη επί των επιφανειών
δεν πρέπει να προκύπτουν αποκλίσεις µεγαλύτερες από 5 mm, εξαιρουµένων των περιοχών
που βρίσκονται σε καµπύλη επί κατακόρυφης χάραξης.
• Έλεγχος της γεωµετρικής ακρίβειας της κατασκευής των ρείθρων, των κρασπεδόρειθρων και
των τάφρων σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
Οριζόντια χάραξη. Απόκλιση από το θεωρητικό άξονα ανά τµήµα µήκους 6 m

15 mm

Κατακόρυφη χάραξη. Απόκλιση από µια γραµµή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθµη
οδοστρώµατος ανά τµήµα µήκους 6 m

15 mm

Απόκλιση από την οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη µεταξύ των διαδοχικών κατασκευών

5 mm
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5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται µε βάση επιµετρητικά σχέδια και πίνακες, λαµβανοµένων
υπόψη στοιχείων της µελέτης και των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας.
Οι εργασίες κατασκευής κρασπέδων και κρασπεδόρειθρων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους [m]
πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο κρασπέδου.
Οι εργασίες κατασκευής ρείθρων ή τάφρων και η στρώση έδρασης θα επιµετρώνται σε κυβικά
µέτρα [m3] σκυροδέµατος.
Για τα λιθόστρωτα ρείθρα ισχύουν τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΤΕΠ 05-0202-00, «Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων & πλατειών».
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια και µεταφορά στην θέση ενσωµάτωσης όλων των υλικών και στοιχείων,
προκατασκευασµένων, φυσικών ή λατοµικής προέλευσης.
Η δαπάνη αντικατάστασης όσων στοιχείων εµφανίζουν φθορές και δεν γίνονται αποδεκτά από
την Επίβλεψη προς ενσωµάτωσή τους στο έργο.
• Η κάθε είδους εργασία για την κατασκευή ρείθρων, κρασπεδόρειθρων, τάφρων και στρώσεων
έδρασης κρασπεδορείθρων από σκυρόδεµα, την εφαρµογή τσιµεντοκονιάµατος συγκόλλησης
και αρµολόγησης καθώς και την µόρφωση των αρµών.
• Η συλλογή, αποµάκρυνση και απόρριψη των ακατάλληλων στοιχείων και λοιπών πλεοναζόντων
υλικών σε χώρους προβλεπόµενους στα συµβατικά τεύχη.
Στις δαπάνες δεν περιλαµβάνεται η κατασκευή της στρώσης οδοστρωσίας επί της οποίας
εδράζονται οι ως άνω κατασκευές (κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα και τάφροι από άοπλο
σκυρόδεµα).
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