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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
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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.

ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ............................................................................................... 1

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ................................................................... 1
2.1.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ......................................................................................................... 1

2.2.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ....................................................................................................................... 1

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .......................................... 2

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ............................................................ 2

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .................................................................... 3

ΠΕΤΕΠ:05-02-05-00

i

ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ii

ΠΕΤΕΠ:05-02-05-00

ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αντιθαµβωτικές διατάξεις

1.

ΠΕΤΕΠ

05-02-05-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Προµήθεια και εγκατάσταση αντιθαµβωτικών διατάξεων που τοποθετούνται επί στηθαίων
ασφαλείας σκυροδέµατος ή χαλύβδινων. Οι αντιθαµβωτικές διατάξεις εµποδίζουν την ορατότητα
από τη θέση οδήγησης προς το αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας. Χρησιµοποιούνται µε σκοπό να
προστατεύουν τους οδηγούς από τη θάµβωση που µπορεί να προκληθεί από τα εκτυφλωτικά
φώτα των αντιθέτως κινούµενων οχηµάτων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται τα εξής υλικά:
• ∆ιαµήκεις οριζόντιοι ράβδοι στερέωσης του συστήµατος επί των στηθαίων ασφαλείας.
• ∆ιατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων επί των διαµήκων ράβδων.
• Κατακόρυφες λεπίδες.
• Μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης των επιµέρους τεµαχίων.
Αναλόγως του τύπου του αντιθαµβωτικού συστήµατος, οι κατακόρυφες λεπίδες µπορεί να είναι
στερεωµένες εργοστασιακά στις διαµήκεις ράβδους αποτελώντας ενιαίο τεµάχιο συγκεκριµένου
µήκους και εποµένως οι διατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων παραλείπονται.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Οι αντιθαµβωτικές διατάξεις θα πρέπει να συνίστανται από ανθεκτικά σε πρόσκρουση πολυµερή ή
από θερµοπλαστική πολυολεφίνη (ΤΡΟ) υλικά, ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Σε
κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση αντιθαµβωτικών λεπίδων από µεταλλικά υλικά ή
πλεγµάτων µε µεταλλικούς ορθοστάτες.
Οι διαµήκεις οριζόντιοι ράβδοι στερέωσης του συστήµατος επί των στηθαίων ασφαλείας και οι
διατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων εφόσον τέτοιες προβλέπονται µπορεί να είναι και
µεταλλικά στοιχεία γαλβανισµένα σύµφωνα µε EN ISO 1461:1999 Hot dip galvanized coatings on
fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods (ISO 1461:1999) -- Θερµό
γαλβάνισµα δι' εµβαπτίσεως διαµορφωµένων σιδηρών και χαλυβδίνων στοιχείων. Προδιαγραφές
και µέθοδοι δοκιµών. ή από αλουµίνιο σύµφωνα µε EN 573-3:2003 Aluminium and aluminium
alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition -Αλουµίνιο και κράµατα αυτού. Χηµική σύνθεση και µορφή σφυρηλάτων προϊόντων. Μέρος 3:
Χηµική σύνθεση. Τα µικροϋλικά στερέωσης του συστήµατος επί των στηθαίων και σύνδεσης των
επιµέρους στοιχείων θα πρέπει να είναι γαλβανισµένα σύµφωνα µε EN ISO 1461:1999.
Η ποιότητα του γαλβανίσµατος ή η ποιότητα του αλουµινίου των µεταλλικών στοιχείων επί των
οποίων θα στηρίζονται οι κατακόρυφες λεπίδες θα βεβαιώνεται από έγκυρα πιστοποιητικά.
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Οι διατάξεις στερέωσης των κατακόρυφων λεπίδων επί των διαµήκων ράβδων, θα πρέπει να
συγκρατούν τις κατακόρυφες λεπίδες µε τουλάχιστον δυο πύρους ασφαλείας, οι οποίοι θα πρέπει
να αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα για συντήρηση ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Οι αντιθαµβωτικές κατακόρυφες λεπίδες θα είναι υποχρεωτικά µη µεταλλικές µε στρογγυλεµένες
ακµές, από υλικό ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Θα πρέπει επίσης να είναι
εύκαµπτες ώστε σε περίπτωση πρόσκρουσης να κάµπτονται, χωρίς να θραύονται.
Το ύψος τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 cm. Ο συνδυασµός του πλάτους, της γωνίας και της
απόστασης τοποθέτησης των λεπίδων θα πρέπει να εξασφαλίζει την παρεµπόδιση ορατότητας σε
γωνία τουλάχιστον 20ο ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας.
Το χρώµα των κατακόρυφων λεπίδων θα πρέπει να είναι πράσινο ή γκρι σκυροδέµατος, και αυτές
θα πρέπει να προσφέρουν τη δυνατότητα τοποθέτησης επάνω τους αντανακλαστικών στοιχείων,
εφόσον αυτό απαιτηθεί από την Υπηρεσία ή προβλέπεται στη µελέτη.
Πριν από την προσκόµιση στον τόπο του έργου των απαιτούµενων αντιθαµβωτικών διατάξεων θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έγκριση τα κατασκευαστικά σχέδια αυτών.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η τοποθέτηση των αντιθαµβωτικών διατάξεων θα γίνεται µετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι διαµήκεις οριζόντιες ράβδοι στερέωσης του συστήµατος επί των στηθαίων ασφαλείας, δε θα
πρέπει να προβάλουν στο χώρο κυκλοφορίας των οχηµάτων. Στην περίπτωση
προκατασκευασµένων στηθαίων σκυροδέµατος καµία ράβδος δεν επιτρέπεται να στηρίζεται επί
δυο διαφορετικών τεµαχίων στηθαίου. Η συνέχεια των ράβδων θα πρέπει να διακόπτεται στους
αρµούς των στηθαίων. Οι ράβδοι θα στερεώνονται επί των στηθαίων είτε µε αγκύρια, εφόσον
πρόκειται για στηθαίο σκυροδέµατος, είτε µε κατάλληλες µεταλλικές διατάξεις εφόσον πρόκειται για
µεταλλικό στηθαίο ασφαλείας.
Στην περίπτωση στερέωσης µε αγκύρια, θα διανοίγεται µε δράπανο οπή κατάλληλης διαµέτρου επί
της στέψης του στηθαίου σκυροδέµατος. Πριν από την εφαρµογή του κάθε αγκυρίου θα πρέπει η
διανοιχθείσα οπή να καθαρίζεται µε αέρα υπό πίεση.
Οι λεπίδες θα πρέπει µετά τη στερέωση τους να βρίσκονται σε απολύτως κατακόρυφη θέση, ενώ η
στέψη τους δεν επιτρέπεται να ακολουθεί τις τυχόν ανωµαλίες της επιφάνειας επί της οποίας
στερεώνεται η οριζόντια ράβδος. Αυτές θα τοποθετούνται υπό γωνία όπως ορίζεται στα
κατασκευαστικά σχέδια ώστε να εµποδίζουν την ορατότητα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
µελέτης.
Απ’ ευθείας σύνδεση των λεπίδων στα στηθαία σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος της τοποθέτησης των αντιθαµβωτικών διατάξεων στις προβλεπόµενες από τη µελέτη
θέσεις.
• Έλεγχος της ποιότητας του υλικού των αντιθαµβωτικών λεπίδων για την διαπίστωση ότι αυτό
πληρεί τις απαιτήσεις (βλ.§ 2.2 του παρόντος).
• Έλεγχος των πιστοποιητικών ποιότητας γαλβανίσµατος ή της ποιότητας του αλουµινίου όλων
των µεταλλικών στοιχείων του συστήµατος.
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• Έλεγχος της εργασίας τοποθέτησης για την διαπίστωση ότι αυτή εκτελείται σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή του συστήµατος.
• Έλεγχος της θέσης και της γωνίας τοποθέτησης των λεπίδων για να διαπιστωθεί ότι έχουν
τηρηθεί τα κατασκευαστικά σχέδια και ότι η στέψη τους δε σχηµατίζει τεθλασµένη γραµµή.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται για τη
συναρµολόγηση και στερέωση επί των στηθαίων των αντιθαµβωτικών διατάξεων.
• Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση των διατάξεων.
Επιµέτρηση
Η επιµέτρηση κάθε τύπου αντιθαµβωτικής διάταξης θα γίνεται σε µέτρα µήκους [m].
Πληρωµή
Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση:
Πληρωµή = [m] επιµετρούµενου τύπου x τιµή µονάδος.
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