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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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∆είκτες οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης

1.

ΠΕΤΕΠ

05-05-05-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για τους προκατασκευασµένους δείκτες
οριοθέτησης απαλλοτριωµένης ζώνης. Οι δείκτες οριοθέτησης τοποθετούνται στις εξωτερικές
οριογραµµές του εγκεκριµένου κτηµατολογικού διαγράµµατος της ζώνης απαλλοτρίωσης της οδού.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Οι προκατασκευασµένοι δείκτες θα είναι διαστάσεων 20x20x75 cm και κατασκευασµένοι από
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.
Θα φέρουν οπλισµό κατηγορίας S400 (τυπικός οπλισµός: 4Φ8 και συνδετήρες Φ6/15).
Το σκυρόδεµα πάκτωσης των δεικτών στο έδαφος θα είναι κατηγορίας C12/15.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Υλοποιείται επί του εδάφους η χάραξη της οριογραµµής της απαλλοτρίωσης µε βάση τις
συντεταγµένες των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών, σύµφωνα µε το κτηµατολογικό
διάγραµµα. Επιτρέπεται η απόκλιση από τις προκαθοριζόµενες αποστάσεις µεταξύ των
διαδοχικών δεικτών σε περίπτωση συνάντησης εµποδίων, µε την προϋπόθεση ότι η απόσταση
µεταξύ των δεικτών δεν θα διαφέρει από την προκαθορισµένη περισσότερο από ±5 m.
β. Οι δείκτες υλοποίησης της οριογραµµής απαλλοτρίωσης θα τοποθετούνται ως εξής:
•

Σε κάθε σηµείο θλάσης της γραµµής απαλλοτρίωσης.

•

Γενικά σε αποστάσεις µεταξύ έως ≤50m όταν βρίσκονται σε ευθυγραµµία.

•

Όταν η χάραξη της γραµµής απαλλοτρίωσης είναι παράλληλη µε τον άξονα της οδού,
εφαρµόζονται οι αποστάσεις που προβλέπονται από τη µελέτη.

γ. Επιπλέον δείκτες τοποθετούνται σε κάθε σηµείο θλάσης της οριογραµµής απαλλοτρίωσης.
δ. Στις θέσεις τοποθέτησης των δικτύων διανοίγεται όρυγµα κάτοψης 40x40 cm και βάθους έως
50 cm στις θέσεις τοποθέτησης των δεικτών, εντός του οποίου τοποθετούνται σε κατακόρυφη
θέση και σταθεροποιούνται οι προκατασκευασµένοι δείκτες. Το όρυγµα πληρούται µε
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, ούτως ώστε ο δείκτης να εξέχει από το έδαφος κατά 40 cm.
ε. Μετά την πάκτωση, η φυσική ή διαµορφωµένη επιφάνεια γύρω από τη θεµελίωση θα
αποκαθίσταται στην αρχική της κατάσταση. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα
αποµακρύνονται και απορρίπτονται.
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4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών και των διαστάσεων των προκατασκευασµένων δεικτών,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 2.2.
• Έλεγχος της πάκτωσης (διαστάσεις ορύγµατος, πλήρωση οπής µε σκυρόδεµα).
• Τοπογραφικός έλεγχος των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών µε δειγµατοληπτικές µετρήσεις,
µε βάση το εγκεκριµένο κτηµατολογικό διάγραµµα.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιµέτρηση
Η επιµέτρηση των δεικτών γίνεται ανά τεµάχιο.
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
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•

Η προµήθεια και µεταφορά των δεικτών και όλων των απαιτουµένων υλικών στις θέσεις
τοποθέτησης.

•

Οι τοπογραφικές εργασίες για τον καθορισµό των θέσεων τοποθέτησης των δεικτών.

•

Η εκσκαφή ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του δείκτη,
η πλήρωση του εναποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε άοπλο σκυρόδεµα και η
αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από το όρυγµα.

•

Η συλλογή και αποµάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.
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