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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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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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Βαθµιδωτά ρείθρα πρανών - φρεάτια εισροής &
εκροής

ΠΕΤΕΠ

05-02-06-00

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Εργασίες κατασκευής βαθµιδωτών ρείθρων επί των πρανών επιχωµάτων καθώς και των φρεατίων
αυτών στη στέψη και στην βάση του επιχώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη αποχέτευσης του
καταστρώµατος της οδού.
Ορισµοί:
Βαθµιδωτά ρείθρα
Αβαθείς ανοικτοί αγωγοί, περιορισµένης παροχετευτικής ικανότητας, επί των πρανών των υψηλών
επιχωµάτων. Τα βαθµιδωτά ρείθρα εφαρµόζονται για την εκτόνωση των διαµήκων αβαθών τάφρων
στην οριογραµµή των οδών, στη στέψη υψηλών επιχωµάτων, σύµφωνα µε τα σχέδια. ∆ιακρίνονται
σε προκατασκευασµένα ή επί τόπου κατασκευαζόµενα. Τα βαθµιδωτά ρείθρα οδηγούν την
απορροή των διαµήκων τάφρων της οριογραµµής των οδών κατά κανόνα σε συλλεκτήρια τάφρο
που κατασκευάζεται και γι΄ αυτό το σκοπό στο πόδι του πρανούς ή σε φυσικό αποδέκτη.
Φρεάτια εισροής βαθµιδωτών ρείθρων
Κατασκευές στη στέψη των υψηλών επιχωµάτων παράπλευρα των διαµήκων αβαθών τάφρων, µε
σκοπό να εκτρέπουν τη ροή των τάφρων προς τα βαθµιδωτά ρείθρα. Αναλόγως της θέσης
εφαρµογής τους διακρίνονται σε τερµατικά (όταν εφαρµόζονται στο κατάντη πέρας των αβαθών
διαµήκων τάφρων) και σε ενδιάµεσα (όταν εφαρµόζονται στα βαθιά ή σε ενδιάµεσα σηµεία των
αβαθών διαµήκων τάφρων της οδού).
Φρεάτια εκροής βαθµιδωτών ρείθρων
Κατασκευές στο πόδι των πρανών των υψηλών επιχωµάτων όπου καταλήγουν τα βαθµιδωτά
ρείθρα τα οποία λειτουργούν ως σηµεία συγκέντρωσης της παροχής των βαθµιδωτών ρείθρων και
στη συνέχεια εκβολής αυτής σε φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Πρόκειται για τα εξής υλικά:
• έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, για την κατασκευή φρεατίων εισροής και
εκροής,
• προκατασκευασµένα στοιχεία βαθµιδωτών ρείθρων από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20,
• λιθόδεµα µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, για την κατασκευή φρεατίων εκροής,
• σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 για την έδραση των βαθµιδωτών ρείθρων και των φρεατίων
εισροής και εκροής.
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2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα σκυροδέµατα όλων των κατηγοριών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή, θα πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ΠΕΤΕΠ 01-00-00-00, «Κατασκευές από
σκυρόδεµα». 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 κατασκευή των φρεατίων εκροής από λιθόδεµα, οι
χρησιµοποιούµενοι λίθοι θα πρέπει να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγµένοι ρωγµών, να έχουν ύψος
τουλάχιστον 12 cm, να είναι ανθεκτικοί στις καιρικές 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 σκυρόδεµα για όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατηγορίας τουλάχιστον
C16/20 κατά ΚΤΣ.
Τα φρεάτια εισροής θα διακρίνονται στους ακόλουθους τρεις τύπους:
• Τερµατικό φρεάτιο, τοποθετούµενο στο κατάντη πέρας της αβαθούς τάφρου.
• Ενδιάµεσο φρεάτιο διπλής εισόδου, τοποθετούµενο σε χαµηλό σηµείο της αβαθούς τάφρου.
• Ενδιάµεσο φρεάτιο µονής εισόδου, τοποθετούµενο σε ενδιάµεσα σηµεία της αβαθούς τάφρου.
Η µορφή των προκατασκευασµένων βαθµιδωτών ρείθρων, θα καθορίζει µονοσήµαντα τον τρόπο
τοποθέτησης των τεµαχίων ώστε οι δηµιουργούµενοι αρµοί να µην επιτρέπουν τη διείσδυση
οµβρίων υδάτων στο σώµα του επιχώµατος. Γι’ αυτό το λόγο τα άκρα τους θα έχουν κατάλληλη
διαµόρφωση, η οποία θα εξασφαλίζει την προαναφερόµενη απαίτηση, αλλά και την ασφαλή
σύνδεση µεταξύ τους. Επίσης όλα τα τεµάχια θα φέρουν διαµόρφωση χαλινού στο ανάντη µέρος
τους για την αγκύρωση στο σκυρόδεµα έδρασής τους
Τα φρεάτια εκροής µειώνουν το ύψος ενέργειας και το βάθος της ροής και αυξάνουν το πλάτος της
πριν από την έξοδο των οµβρίων στον τελικό αποδέκτη (σύµφωνα µε την µελέτη).

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έγκριση τα κατασκευαστικά σχέδια των
προκατασκευασµένων βαθµιδωτών ρείθρων και των τυπικών φρεατίων εισροής και εκροής, που
προτίθεται να εφαρµόσει.
Η κλίση του πυθµένα των βαθµιδωτών ρείθρων θα είναι ίση µε την κλίση του πρανούς του
επιχώµατος. Εφαρµογή ηπιότερης κλίσης µε λοξή χάραξη επί του πρανούς απαγορεύεται, γιατί
δηµιουργεί συνθήκες υπερπήδησης της ροής.
Λόγω της µεγάλης κατά µήκος κλίσης της κατασκευής, απαιτείται επαρκής αγκύρωση για την
αποφυγή ολίσθησης. Κατ’ ελάχιστον, θα κατασκευάζονται χαλινοί ανά 6 m (απόσταση µετρούµενη
επί του κεκλιµένου πρανούς) στο σκυρόδεµα έδρασης επί του πρανούς του επιχώµατος. Το
ελάχιστο βάθος των χαλινών θα είναι 30 cm.
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Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος έδρασης, θα πραγµατοποιείται εκσκαφή της επιφάνειας
του επιχώµατος στις διαστάσεις που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια.
Μετά το πέρας της κατασκευής η επιφάνεια του επιχώµατος στη θέση του έργου θα αποκαθίσταται,
συναρµοζόµενη µε την κατασκευή του βαθµιδωτού ρείθρου, έτσι ώστε οι παρειές των βαθµιδωτών
ρείθρων και η φυτική γη επένδυσης του επιχώµατος να αποτελούν συνεχή επιφάνεια.

3.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα επί τόπου σκυροδετούµενα φρεάτια θα κατασκευάζονται µε χρήση µεταλλικών λυόµενων τύπων
ώστε να παράγεται λείο τελείωµα επιφάνειας. Σύνδεση των τύπων δια µέσου του σώµατος του
σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται µε λάδι που δεν θα αποχρωµατίζει ή θα
κηλιδώνει το σκυρόδεµα.
Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιµης ξήρανσης του σκυροδέµατος µετά τη
σκυροδέτηση, η επιφάνεια του σκυροδέµατος θα ψεκάζεται µε υγρό που δηµιουργεί προστατευτική
µεµβράνη (curing) ή θα λαµβάνονται άλλα προς επίτευξη του σκοπού αυτού µέτρα.
Προς απόδειξη της δυνατότητας κατασκευής επί τόπου του έργου βαθµιδωτών ρείθρων και
φρεατίων στα ανάντη και κατάντη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος, θα γίνεται κατασκευή
δοκιµαστικών στοιχείων σε θέση του έργου, επιλεγόµενη από την Υπηρεσία. Η κατασκευή δε θα
συνεχίζεται πριν από την έγκριση του εν λόγω δοκιµαστικού τµήµατος.
Η τοποθέτηση των φυσικών λίθων στα φρεάτια εκροής θα είναι «κολυµβητή» (όπως περιγράφεται
στην αντίστοιχη παράγραφο της ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00, «Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις
πεζοδροµίων και πλατειών»), µε πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα περιεκτικότητας 650 kg
τσιµέντου ανά 1 m3 ξηράς άµµου.

3.3. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Τα προκατασκευασµένα βαθµιδωτά ρείθρα, θα τοποθετούνται έτσι ώστε να αποτρέπεται η
κατείσδυση νερών στο σώµα του επιχώµατος. Ενδεικτικά, το κατάντη τεµάχιο θα πρέπει να
επικαλύπτεται από το άκρο του ανάντη τεµαχίου κατά περίπου 10 cm.
Τα προκατασκευασµένα στοιχεία βαθµιδωτών ρείθρων ή/ και φρεατίων θα θεµελιώνονται σε
στρώση έδρασης από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, µε ελάχιστο πάχος 15 cm, η οποία
θα διαµορφώνεται µε χαλινούς, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.1.
Όλα τα προκατασκευασµένα τεµάχια πριν από την τοποθέτησή τους θα καθαρίζονται και θα
διαβρέχονται. Η αρµολόγηση (όπου προβλέπεται από την µελέτη) θα γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα
περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου ανά 1 m³ ξηράς άµµου.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος των σκυροδεµάτων όλων των κατηγοριών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων της ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, «Παραγωγή και
Μεταφορά Σκυροδέµατος».
• Έλεγχος των προκατασκευασµένων στοιχείων σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
παραγράφου 2.2 της παρούσας.
• Οπτικός έλεγχος των προκατασκευασµένων στοιχείων για τυχόν φθορές (ρηγµατώσεις,
σπασίµατα κ.λπ.) που έχουν προκληθεί κατά τη φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά, ή ατέλειες
κατά την κατασκευή τους. Στην περίπτωση όπου τα προκατασκευασµένα στοιχεία

ΠΕΤΕΠ:05-02-06-00

3/4

ΒΑΘΜΙ∆ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ ΠΡΑΝΩΝ – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΙΣΡΟΗΣ & ΕΚΡΟΗΣ

παρουσιάζουν φθορές, θα αξιολογούνται από την Υπηρεσία η οποία θα κρίνει εάν απαιτείται
αντικατάστασή τους.
• Έλεγχος των διαστάσεων των χρησιµοποιούµενων λίθων, για την κατασκευή των φρεατίων
εκροής µε λιθόδεµα.
• Έλεγχος για την επιβεβαίωση ότι οι θέσεις εφαρµογής και η διατοµή των βαθµιδωτών ρείθρων,
πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης.
• Έλεγχος της ορθής τοποθέτησης και των τελειωµάτων της εργασίας σύµφωνα µε τα
κατασκευαστικά σχέδια και τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.1 της παρούσας.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-

Η εργασία κατασκευής των βαθµιδωτών ρείθρων θα επιµετράται σε µέτρα µήκους [m] πλήρους
κατασκευής βαθµιδωτού ρείθρου, περιλαµβανοµένων της στρώσης έδρασης από σκυρόδεµα,
των απαιτούµενων εκσκαφών και των εργασιών τελικής διαµόρφωσης της επιφάνειας του
επιχώµατος. Στις περιπτώσεις προκατασκευασµένων ρείθρων δεν επιµετρώνται οι επικαλύψεις.

-

Η εργασία κατασκευής των φρεατίων εισροής και εκροής θα επιµετράται σε τεµάχια.

Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια και µεταφορά στη θέση ενσωµάτωσης του έργου των προκατασκευασµένων
τεµαχίων και των απαιτουµένων υλικών για την επιτόπου σκυροδέτηση.
• Η κάθε είδους εργασία για την κατασκευή βαθµιδωτών ρείθρων και φρεατίων εισροής και
εκροής, όπως η εκσκαφή του επιχώµατος, η κατασκευή στρώσης έδρασης από σκυρόδεµα, η
αρµολόγηση, η αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχώµατος και λοιπές εργασίες για την
πλήρη ολοκλήρωση των αντικειµένων σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της εγκεκριµένης
µελέτης.
• Η αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχώµατος καθώς και η αποµάκρυνση και απόρριψη των
περισσευµάτων των προϊόντων εκσκαφής και των λοιπών πλεοναζόντων υλικών.
• Η κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος βαθµιδωτού ρείθρου και η εργασία αποξήλωσής του
στην περίπτωση µη αποδοχής από την Υπηρεσία της ενσωµάτωσής του στο έργο.
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