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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
Πρώτη έκδοση

Hµεροµηνία
05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης 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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Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

05-03-14-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για την εκτέλεση των εργασιών απόξεσης
(φρεζαρίσµατος) επιφανειών ασφαλτικού οδοστρώµατος (pavement cold milling) και µεταφοράς και
απόθεσης του φρεζαρισµένου υλικού οδοστρώµατος.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Η εκτέλεση της εργασίας δεν απαιτεί υλικά προς ενσωµάτωση.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστο πλάτος φρεζαρίσµατος
τουλάχιστον 1,8 m. Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιεί και µικρότερα µηχανήµατα στις
δυσπρόσιτες θέσεις. Τα µηχανήµατα θα διαθέτουν αυτόµατο σύστηµα ελέγχου της ακρίβειας των
διαµήκων και εγκάρσιων κλίσεων του οδοστρώµατος µε ανοχή της τάξης των ± 6 mm, εκτός εάν
αλλιώς καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη.
Ο εξοπλισµός θα περιλαµβάνει έναν εσωτερικό σύστηµα κοπής καθώς και αποτελεσµατικά µέσα
ελέγχου της παραγόµενης σκόνης.
Το µηχάνηµα απόξεσης θα πρέπει να έχει την ικανότητα παραγωγής µιας οµοιόµορφα
φρεζαρισµένης επιφάνειας, απαλλαγµένης από κυµατισµούς και αυλακώσεις.
Η εξάρτηση των ‘’δοντιών’’ του µηχανήµατος και οι αποστάσεις των θα συντηρούνται µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο αποτέλεσµα (υφή). Τα σκασµένα, κατεστραµµένα ή
υπέρµετρα φθαρµένα «δόντια» πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως.
Όλα τα µηχανήµατα θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν από την έναρξη της εργασίας.
Στην περίπτωση που απαιτείται πλήρης αποξήλωση του ασφαλτικού οδοστρώµατος η Υπηρεσία
µπορεί να εγκρίνει τη χρήση εναλλακτικού εξοπλισµού αποξήλωσης και θρυµµατισµού αντί του
προαναφερόµενου εξοπλισµού φρεζαρίσµατος.

3.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Πριν από την έναρξη της απόξεσης θα αποξηλώνονται οι τυχόν υφιστάµενοι ανακλαστήρες
οδοστρώµατος (µάτια γάτας).
Η επιφάνεια του ασφαλτικού οδοστρώµατος θα φρεζάρεται σε βάθος, πλάτος, κλίσεις και υφή
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. Προσαρµογές (ρυθµίσεις) στα προδιαγραφόµενα βάθη θα
γίνονται µε µικρές προσαυξήσεις των 6 mm ή λιγότερο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
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Η διαδικασία της απόξεσης θα ρυθµίζεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αυλακώσεις ή οι
προεξοχές και να παράγεται µια επιφάνεια που θα έχει οµοιόµορφη υφή και αποδεκτή οµαλότητα
για την κυκλοφορία. Η φρεζαρισµένη επιφάνεια θα πρέπει να είναι ελεύθερη από χώµα,
αποξέσµατα και φερτά και να µην εµφανίζει αποκλίσεις που θα υπερβαίνουν τα 12 mm όταν αυτές
µετρώνται µε 3-µετρο πήχυ.
Η διαδικασία απόξεσης θα ακολουθεί τα οριζόµενα στα εφαρµοστέα σχέδια. Όταν το αποτέλεσµα
της απόξεσης παρουσιάζει επιφάνειες όπου παραµένει το νερό της βροχής τότε θα πρέπει να
αποκόπτονται οι προεξοχές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων, σύµφωνα και µε
τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Η επίστρωση µε τη νέα ασφαλτική στρώση σε κάθε φρεζαρισµένη επιφάνεια θα αρχίζει την
επόµενη ηµέρα µετά το φρεζάρισµα, εκτός αν αλλιώς εγκρίνει η Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η
φρεζαρισµένη επιφάνεια δεν επιτρέπεται να δίνεται σε κυκλοφορία για περισσότερο διάστηµα από
δέκα εργάσιµες ηµέρες, µετά από την ηµεροµηνία της απόξεσης, χωρίς να εκτελεσθούν οι
προβλεπόµενες εργασίες στην επιφάνεια του οδοστρώµατος.
Τυχόν µη συµµορφώσεις όσον αφορά στον τρόπο απόξεσης ή ζηµιές παρακείµενων κατασκευών
που προκαλούνται από τις εργασίες, θα αποκαθίστανται αµέσως µε δαπάνες του Αναδόχου,
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Οι τυχόν φθορές (βλάβες) στη φρεζαρισµένη επιφάνεια θα επισκευάζονται από τον Ανάδοχο µε
πρόσθετο φρεζάρισµα ή µε “µπάλωµα”, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Όταν η Υπηρεσία
διαπιστώσει ότι οι βλάβες δεν οφείλονται στον Ανάδοχο, το απαιτούµενο επιπλέον φρεζάρισµα ή
‘’µπάλωµα’’ θα πληρώνεται (σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη) µε τις προβλεπόµενες τιµές
µονάδας απόξεσης ή επισκευής (µπαλώµατος) φρεζαρισµένης επιφάνειας.
Όταν η Υπηρεσία διαπιστώσει ότι οι βλάβες έχουν προξενηθεί από τον Ανάδοχο ή έχουν προκύψει
λόγω µη πρόνοιας του Αναδόχου, δε θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται, οι απαραίτητες
επισκευές.
Τα αποξέσµατα από το φρεζάρισµα του ασφαλτικού οδοστρώµατος θα αποµακρύνονται αµέσως,
θα συσσωρεύονται (αποθηκεύονται) και θα διατίθενται, όπως προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη, ή/
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Κατά την λειτουργία του µηχανήµατος θα λαµβάνονται µέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η εκποµπή
σκόνης. Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει την προδιαβροχή του οδοστρώµατος.
Στην αρχή και στο τέλος των φρεζαρισµένων επιφανειών θα ρυθµίζεται το βάθος κοπής ώστε να
προκύπτει οµαλή υψοµετρική µεταβολή, κατάλληλη για τη βατότητα των οχηµάτων.
Πριν από την απόδοση σε κυκλοφορία φρεζαρισµένων επιφανειών θα εξασφαλίζεται µε µηχανική
σκούπα η αποµάκρυνση στο µέγιστο δυνατό όλων των υπολειµµάτων της απόξεσης.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος της επιφάνειας που έχει προκύψει µετά την εργασία απόξεσης, για την επιβεβαίωση
ότι αυτή εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τις κλίσεις (κατά µήκος και εγκάρσια της οδού) και το βάθος,
που προδιαγράφονται από τη µελέτη εφαρµογής.
• Έλεγχος της αποκατάστασης, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τυχόν φθορών στο
οδόστρωµα και σε άλλα στοιχεία της οδού.
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5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η εργασία απόξεσης επιφάνειας ασφαλτικού οδοστρώµατος, όταν γίνεται σε συγκεκριµένο βάθος
θα επιµετράται σε τετραγωνικά µέτρα [m2] για κάθε κατηγορία βάθους. Όταν η επιµέτρηση γίνεται
σε κυβικά µέτρα [m3], ως µέσο βάθος θα υπολογίζεται το πλησιέστερο στα 6 mm.
Οι εργασίες διακρίνονται σε εκτελούµενες κατά την διάρκεια της ηµέρας ή την διάρκεια της νύκτας.
Οι τιµές που αφορούν εργασίες εκτελούµενες κατά την διάρκεια της νύκτας έχουν εφαρµογή µόνον
µετά από σχετική γραπτή εντολή της Υπηρεσίας. Η νυχτερινή εργασία θα περιορίζεται σε οδικούς
άξονες υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου κατά την διάρκεια της ηµέρας.
Η εργασία επιδιορθώσεων (µπαλώµατα) φρεζαρισµένων επιφανειών θα επιµετράται σε τόνους [t]
αποµακρυνόµενου υλικού.
Στις δαπάνες περιλαµβάνονται:
• Η χρήση του εγκεκριµένου εξοπλισµού για την εκτέλεση της εργασίας απόξεσης.
• Η προετοιµασία της επιφάνειας που πρόκειται να αποξεστεί (π.χ. αποµάκρυνση τυχόν
ανακλαστήρων οδοστρώµατος).
• Η εργασία της απόξεσης.
• Η µεταφορά και απόρριψη του αποξεσθέντος υλικού σε θέσεις σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη,
ή /και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
• Οποιαδήποτε επιµέρους συµπληρωµατική εργασία απαιτηθεί για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας και για την αποκατάσταση τυχόν καταστροφών σε στοιχεία της οδού οι οποίες
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
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