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Μόνιµη περίφραξη οδών

1.

ΠΕΤΕΠ

05-05-06-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Περιλαµβάνονται οι µόνιµες περιφράξεις οι οποίες εφαρµόζονται στις κλειστές υπεραστικές οδούς
για την παρεµπόδιση της εισόδου οχηµάτων, πεζών και ζώων και οι περιφράξεις παροδίων
εγκαταστάσεων των οδών (του ∆ηµοσίου ή τρίτων).
Ο τύπος της περίφραξης και οι θέσεις εφαρµογής καθορίζονται από τη Μελέτη. Οι συνήθεις
εφαρµοζόµενοι τύποι περίφραξης (τυποποιηµένοι στα µεγάλα οδικά έργα είναι οι εξής:
• Περίφραξη υψηλή, τύπου Υ/2,25 (ύψους 2,25 m).
Χρησιµοποιείται αποκλειστικά για περίφραξη ιδιοκτησιών του ∆ηµοσίου στην περιοχή των
οδικών έργων.
• Περίφραξη µέσου ύψους:
-

Τύπος Υ/1,45 (ύψος 1,45 m).

-

Τύπος Υ/1,60 (ύψος 1,60 m).

Χρησιµοποιείται για την περίφραξη των ζωνών διέλευσης της οδού.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Για την κατασκευή των περιφράξεων απαιτούνται τα εξής υλικά:
• Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο.
• Σύρµα τάνυσης γαλβανισµένο.
• Πάσσαλοι και αντηρίδες από οπλισµένο σκυρόδεµα.
• Σκυρόδεµα πάκτωσης των πασσάλων στο έδαφος.
• Μικροϋλικά σύνδεσης στοιχείων περίφραξης.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Συρµατόπλεγµα - σύρµα
Το συρµατόπλεγµα και το σύρµα τάνυσης θα έχουν υποστεί διαδικασία επιψευδαργύρωσης
(γαλβάνισµα) σύµφωνα µε το πρότυπο EN 10244-2:2001 «Steel wire and wire products - Nonferrous metallic coatings on steel wire - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings -- Χαλύβδινα σύρµατα και
προϊόντα συρµάτων - Επικαλύψεις χαλύβδινων συρµάτων µε µη σιδηρούχα µέταλλα - Μέρος 2:
Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή κραµάτων ψευδαργύρου» ή άλλα ισοδύναµα.
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Το γαλβάνισµα του συρµατοπλέγµατος και του σύρµατος θα πληρεί τις απαιτήσεις του EN ISO
1461:1999 1
Κατά την κρίση της Επίβλεψης µπορούν να γίνονται και δειγµατοληπτικοί έλεγχοι του
συρµατοπλέγµατος-σύρµατος που προσκοµίζεται στο έργο.
Η τοποθέτηση επιτρέπεται στο έργο µόνο µετά την αποδοχή του προσκοµιζοµένου
συρµατοπλέγµατος-σύρµατος που θα πιστοποιείται µε υπογραφή σχετικού πρακτικού.
Για τα τυποποιηµένα είδη περίφραξης (υψηλή ή µέσου ύψους) έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα
τεχνικά χαρακτηριστικά συρµατοπλέγµατος - σύρµατος και διαστάσεις (εκτός αν καθορίζεται
διαφορετικά από την Μελέτη):
α. Περίφραξη υψηλή, Τύπος Υ/2,25
• Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm, µε σύρµα Φ 3 mm,
βάρους 2,36 kg/m2, ύψους 1,94 m. Στο κάθε άκρο του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει
ενίσχυση από ένα γαλβανισµένο σύρµα Νο 19 διαµέτρου 3,6 mm.
• Σύρµα Νο 13 (Φ 2 mm), γαλβανισµένο, διπλό αγκαθωτό τοποθετούµενο στην ανώτατη
πλευρά της περίφραξης.
• Σύρµα Νο 19 (Φ 3,6 mm) γαλβανισµένο, που τοποθετείται στο µέσο του ύψους και
διαγωνίως χιαστί.
• Σύρµα Νο 17 (Φ 3,0 mm) γαλβανισµένο για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του
συρµατοπλέγµατος.
β. Περίφραξη µέσου ύψους, Τύπος Υ/1,45
• Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο, Νο 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm, µε σύρµα Φ 3 mm,
βάρους 2,36 kgr/m2, ύψους 1,20 m. Στο κάθε άκρο του συρµατοπλέγµατος θα υπάρχει
ενίσχυση από ένα γαλβανισµένο σύρµα Νο 19 (σύρµα Φ 3,6 mm).
• Σύρµα Νο 13 (Φ 2 mm), γαλβανισµένο διπλό αγκαθωτό τοποθετούµενο στην ανώτατη
πλευρά της περίφραξης.
• Σύρµα Νο 19 (Φ 3,6 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση της στερέωσης του
συρµατοπλέγµατος.
γ. Περίφραξη µέσου ύψους, Τύπος Υ/1,60
• Συρµατόπλεγµα γαλβανισµένο µε ορθογωνικές οπές (τύπου URSUS της BEKAERT) ή
ανάλογο, ύψους 1,60 m τύπου MEDIUM 160/23/5M µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1
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-

23 οριζόντια σύρµατα (τα δυο ακραία Φ 2,50 mm και τα υπόλοιπα 21 εσωτερικά Φ
2,00 mm) από ατσαλόσυρµα υψηλού ποσοστού άνθρακα (0,45 - 0,50%) και
εφελκυστικής αντοχής 1200-1400 N/mm2 (16 διαστήµατα 0,05 m στο κάτω τµήµα, στη
συνέχεια 3 διαστήµατα 0,10 m ακολούθως δυο διαστήµατα 0,15 m και τέλος, στο
ανώτερο τµήµα, ένα διάστηµα 0,20 m).

-

Κατακόρυφα σύρµατα ανά 0,15 m, Φ 1,9 mm από χάλυβα µε περιεκτικότητα σε άνθρακα
≤ 0,10% και µε αντοχή σε εφελκυσµό 400/500 N/mm2.

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». Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα συνοδεύονται
από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου (έλεγχοι ποιότητας του γαλβανίσµατος του
συρµατοπλέγµατος-σύρµατος).
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-

Ελάχιστο βάρος γαλβανίσµατος (σύµφωνα µε το EN ISO 1461:1999): 210 gr/m2.

• Σύρµα Νο 17 (Φ 3,0 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση του συρµατοπλέγµατος.
Πάσσαλοι - αντηρίδες - σκυρόδεµα πάκτωσης
Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασµένοι από οπλισµένο σκυρόδεµα (φυγοκεντρικό ή δονητικό)
ελάχιστης κατηγορίας C30/37, «στεγανό» και «υψηλής αντίστασης σε παγετό», όπως ορίζεται στο
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» (παραγρ. 6.5.7.2 και 6.5.7.3).
Το σχήµα των πασσάλων θα είναι κολουροκωνικό ή κόλουρου πυραµίδας διατοµής κυκλικής ή
σχήµατος κανονικού οκταγώνου/ εξαγώνου. Ο κύριος οπλισµός των πασσάλων θα είναι σταθερός
σε όλο το µήκος των πασσάλων και τουλάχιστον 6 Ø10 (S400 KTX) σε περίπτωση κυκλικής,
οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατοµής και 4 Ø8 (S400 KTX) σε περίπτωση ορθογωνικής (και
τετραγωνικής) διατοµής. Ως οπλισµός διατοµής θα χρησιµοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί
συνδετήρες (για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατοµής) Ø4 (S400 KTX) ανά 35 cm σε
όλο το µήκος των πασσάλων.
Πίνακας 2.2.1-1: ∆ιαστάσεις και χαρακτηριστικά αντοχής πασσάλων περίφραξης
Τύποι περίφραξης
Χαρακτηριστικά πασσάλων – αντηρίδων

Υψηλή

Μέσου ύψους

Υ/2,25

Υ/1,45

Υ/1,60

300

1,90

210

στη βάση [cm]

13

12

12

στην κορυφή [cm]

10

9

9

12

9

9

στη βάση [cm]

13

12

12

στην κορυφή [cm]

12

9

9

Ελεύθερο ύψος πασσάλου για έλεγχος αντοχής µε
εφαρµογή συγκεντρωµένου φορτίου F [cm]

230

150

150

Ελάχιστη ροπή αστοχίας Μ [kNm]

3,75

2,40

2,40

Ύψος [cm]
∆ιάµετρος κυκλικής διατοµής ή περιγεγραµµένου
κύκλου οκταγωνικής διατοµής:

Πλευρά ορθογωνικής διατοµής [cm]
Πλευρά πρισµατικής ορθογωνικής διατοµής

Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε διαπιστευµένο εργαστήριο, σε ποσοστό 0,5% του πλήθους
που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, και κατ΄ ελάχιστο σε 2 τεµάχια. Οι προς δοκιµασία πάσσαλοι θα
λαµβάνονται τυχαία από τους πασσάλους που έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο.
Ο έλεγχος της ροπής αστοχίας M θα γίνεται µε σταδιακή εφαρµογή συγκεντρωµένου φορτίου (F)
σε απόσταση 2,20 m από τη στέψη της πάκτωσης (0,10 m από την κορυφή) για την υψηλή
περίφραξη και σε απόσταση 1,40 m για την µέσου ύψους. Όταν ένας από τους δοκιµαζόµενους
πασσάλους αστοχήσει για F<1,70 kN απορρίπτεται η παρτίδα στην οποία αυτός ανήκει.
Οι αντηρίδες θα έχουν µήκος 3,00 m και θα είναι προκατασκευασµένες (όπως οι πάσσαλοι).
Το σκυρόδεµα πάκτωσης του πασσάλου στο έδαφος θα είναι κατηγορίας C8/10.
ΠΕΤΕΠ:05-05-06-00
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Μικροϋλικά σύνδεσης
Τα διάφορα µικροϋλικά σύνδεσης των αντηρίδων µε τους πασσάλους (κοχλίες, περικόχλια κ.λπ.),
θα έχουν υποστεί διαδικασία επιψευδαργύρωσης (γαλβάνισµα) σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 1461 ("Επικαλύψεις µε γαλβανισµό εν θερµώ έτοιµων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα"). Ο
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία και πιστοποιητικό περί της ποιότητας του
γαλβανίσµατος αυτών των τεµαχίων.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ζώνη γύρω από τη γραµµή περίφραξης θα καθαρίζεται σε πλάτος 1,00 m από δέντρα, θάµνους,
κορµούς δέντρων και άλλα εµπόδια. Εξοµάλυνση του εδάφους δεν απαιτείται εκτός από περιοχές
µε έντονες εναλλαγές της κλίσης του εδάφους σε µικρές αποστάσεις, που καθιστούν δυσχερή την
ευθυγράµµιση και προσαρµογή των πασσάλων στο ανάγλυφο του εδάφους.
Ο καθαρισµός και η εξοµάλυνση της ζώνης περίφραξης θα πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση
µε την ελάχιστη δυνατή ενόχληση και βλάβη της γύρω περιοχής.
Σε γέφυρες, κάτω διαβάσεις και οχετούς, η περίφραξη θα τερµατίζεται στους πτερυγότοιχους ώστε
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των ζώων και των πληµµυρικών απορροών.
Για τις τυποποιηµένες περιφράξεις έχουν εφαρµογή τα αναφερόµενα στον Πίνακα 3.1.
Πίνακας 3-1: ∆ιαστάσεις θεµελίωσης – Αποστάσεις πασσάλων – Εγκατάσταση συρµατοπλέγµατος
Τύπος περίφραξης
#

1.

Χαρακτηριστικά στοιχεία

Υψηλή

Μέσου ύψους

Υ/2,25 m

Υ/1,45 m

Υ/1,60 m

∆ιάµετρος

250

200

200

Βάθος

550

300

350

∆ιάµετρος

600

400

400

Βάθος

150

100

100

∆ιαστάσεις διανοιγοµένων οπών θεµελίωσης
πασσάλων [mm]
• Κατώτερο τµήµα οπής

•
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Aνώτερο τµήµα οπής

2.

Μέγιστη απόσταση πασσάλων [m]

3,0

2,5

2,5

3.

Μέγιστη απόσταση πασσάλων µε αντηρίδες [m]

60

60

60

4.

Επιπλέον αντηρίδες τοποθετούνται σε κάθε οριζόντια
ή κατακόρυφη γωνία µεγαλύτερη από

15°

15°

15°

5.

Τοποθέτηση διπλού αγκαθωτού σύρµατος Νο 13
στην άνω παρειά της περίφραξης σε 3 σειρές
[διέρχεται από πασσάλους µέσα από
προδιαµορφωµένες οπές Φ 10 mm]. Αποστάσεις
µεταξύ σειρών αγκαθωτού σύρµατος [mm]

100

80

80

6.

Απαιτούµενες ενισχύσεις συρµατοπλέγµατος:
• Ενίσχυση χιαστί µε 2 σύρµατα Νο 19

√

-

-

• Ενίσχυση στο µέσο µε 1 σύρµα Νο 19

√

√

-

• Πρόσδεση σε 3 σηµεία των πασσάλων µε άλλο
σύρµα Νο 17

√

√

√
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Η απόσταση τοποθέτησης των πασσάλων θα µετράται παράλληλα µε την κλίση του εδάφους. Οι
πάσσαλοι θα τοποθετούνται κατακόρυφα.
Όταν στην θέση πάκτωσης του πασσάλου συναντάται βράχος, θα διανοίγεται οπή ελάχιστου
βάθους: 35 cm για ενδιάµεσο πάσσαλο, 50 cm για τερµατικό, γωνιακό ή πάσσαλο θύρας. Η
διάµετρος της οπής θα είναι τουλάχιστον 3 cm µεγαλύτερη από τη διάµετρο του πασσάλου. Η
πάκτωση του πασσάλου στην περίπτωση αυτή θα γίνεται µε ρευστό κονίαµα.
Όταν βρεθεί συµπαγής βράχος κάτω από στρώµα εδάφους ή µη συνεκτικό επιφανειακό υλικό, η
διάτρηση για την θεµελίωση θα προχωράει και εντός του βράχου µέχρι να εξασφαλισθεί το
απαιτούµενο βάθος θεµελίωσης.
Όταν το πάχος του υπερκειµένου του βράχου εδαφικού στρώµατος είναι µεγαλύτερο από 30 cm,
θα διαµορφώνεται πλάκα αγκύρωσης από σκυρόδεµα από τη στάθµη του συµπαγούς βράχου έως
τη στάθµη του φυσικού εδάφους. Όταν το πάχος του υπερκείµενου στρώµατος είναι ίσο µε 30 cm ή
µικρότερο, τότε δεν απαιτείται πλάκα αγκύρωσης και ο πάσσαλος θα πακτώνεται στο συµπαγή
βράχο.
Στους τερµατικούς πασσάλους τοποθετούνται αντηρίδες.
Όταν η νέα περίφραξη συνδέεται µε υφιστάµενη, θα πρέπει στο σηµείο της ένωσης να τοποθετείται
τερµατικός πάσσαλος.
Το συρµατόπλεγµα θα τοποθετείται στην πλευρά του πασσάλου που βρίσκεται προς την οδό.
Στα καµπύλα τµήµατα το συρµατόπλεγµα θα τοποθετείται στην πλευρά του πασσάλου που
βρίσκεται στο εξωτερικό της καµπύλης.
Πριν από τη σύνδεση του πλέγµατος στον πάσσαλο, θα τανύεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή, µε κατάλληλο εργαλείο (π.χ. ναυτικό κλειδί). Η εφαρµοζόµενη δύναµη τάνυσης θα
πρέπει να έχει οµοιόµορφη κατανοµή επί των διαµήκων συρµάτων, έτσι ώστε να µην
παραµορφώνεται το σχήµα των βρόχων του πλέγµατος. Η χρήση µηχανοκίνητου οχήµατος για την
τάνυση του πλέγµατος δεν επιτρέπεται.
Μάτισµα του πλέγµατος µεταξύ διαδοχικών πασσάλων επιτρέπεται µόνον όταν η ελάχιστη
απόσταση από το επόµενο µάτισµα είναι 15 m. Το µάτισµα του πλέγµατος θα γίνεται µε περιτύλιξη
των άκρων των συνδεοµένων ρολών κατά τουλάχιστον έξι πλήρεις περιστροφές. Κοντά σε
τερµατικό πάσσαλο ή όπου προβλέπεται θύρα δεν επιτρέπεται µάτισµα.
Τα διαµήκη σύρµατα ενίσχυσης του πλέγµατος θα τυλίγονται γύρω από τον πάσσαλο και ύστερα
γύρω από τον εαυτό τους µε τουλάχιστον τέσσερις περιστροφές.
Σε ενδιάµεσους πασσάλους το πλέγµα θα δένεται στο άνω και κάτω µέρος του και σε ενδιάµεσα
σηµεία σε αποστάσεις που δε θα υπερβαίνουν τα 30 cm. Η πρόσδεση του πλέγµατος θα γίνεται µε
σύρµα ή µε µεταλλικούς σφικτήρες. Τα σύρµατα τάνυσης θα µατίζονται στο πλέγµα και στις δύο
πλευρές του πασσάλου (δύο περιστροφές στο πίσω τµήµα του πασσάλου και µία στο εµπρόσθιο
τµήµα).
Στα τµήµατα που λόγω της τάνυσης ασκούνται δυνάµεις έλξης του πασσάλου από το έδαφος (π.χ.
σε ταπεινώσεις της κατά µήκος κλίσης), θα τοποθετείται πρότονος, ο οποίος θα συνδέεται µε κάθε
βρόχο του συρµατοπλέγµατος καθώς και µε τα ακραία διαµήκη σύρµατα, έτσι ώστε να διατηρείται
σε όλο το ύψος του πλέγµατος το κανονικό του σχήµα. Ο πρότονος θα αγκυρώνεται στο έδαφος µε
αγκύριο, σε βάθος τουλάχιστον 60 cm. Εάν ο πρότονος αγκυρωθεί σε συµπαγή βράχο, τότε θα
πρέπει να διανοιχθεί στο βράχο οπή διαµέτρου 5 cm και βάθους τουλάχιστον 25 cm.
Οι προβλεπόµενες από την µελέτη θύρες θα κατασκευάζονται µε τον αυτό τύπο πλέγµατος της
περίφραξης. Το άνοιγµα της θύρας θα καλύπτεται µε ένα επαρκώς τανυσµένο και
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ευθυγραµµισµένο πλέγµα σε πλαίσιο, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Η θύρα θα πρέπει να
είναι κατασκευασµένη µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει µε το
χέρι.
Σε θέσεις διασταύρωσης της γραµµής της περίφραξης µε ηλεκτρικό δίκτυο, θα κατασκευάζεται
γείωση ακριβώς κάτω από το σηµείο διασταύρωσης, µε έµπηξη στο έδαφος γαλβανισµένης ή
επιχαλκωµένης ράβδου ελάχιστης διαµέτρου 13 mm και µήκους 2,5 m. Η ράβδος θα εµπήγνυται
κάθετα στο έδαφος σε βάθος µέχρις ότου το κορυφαίο τµήµα της να βρίσκεται 15 cm κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους. Όταν η κατακόρυφη έµπηξη της ράβδου δεν είναι δυνατή, θα
χρησιµοποιείται ισοδύναµο οριζόντιο σύστηµα γείωσης.
Κάθε στοιχείο του πλέγµατος της περίφραξης θα συνδέεται στη ράβδο γείωσης µε αµιγώς χάλκινα
σύρµατα διαµέτρου 5 mm ή µε ανάλογο αγωγό. Όλες οι συνδέσεις θα πραγµατοποιούνται µε
ανοξείδωτους σφικτήρες.
Όταν παράλληλα ή σχεδόν παράλληλα στη γραµµή περίφραξης διέρχεται ηλεκτρικό δίκτυο το
συρµατόπλεγµα θα γειώνεται σε κάθε άκρη ή θύρα και σε ενδιάµεσα σηµεία που απέχουν µεταξύ
τους το πολύ 500 m.
Μετά το πέρας της κατασκευής, η φυσική ή διαµορφωµένη επιφάνεια γύρω από την περιοχή των
πασσάλων θα αποκαθίσταται στην αρχική της κατάσταση. Τα περισσεύµατα των προϊόντων
εκσκαφής θα αποµακρύνονται και θα απορρίπτονται στον προβλεπόµενο από τη µελέτη ή τα λοιπά
συµβατικά τεύχη χώρο.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος συµµόρφωσης της κατασκευασθείσας περίφραξης ως προς τα υλικά και τον
προβλεπόµενο τύπο που καθορίζεται στην µελέτη.
• Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της περίφραξης, σύµφωνα µε την παράγραφο
2.2 του παρόντος.
• Έλεγχος της πάκτωσης των πασσάλων, της τάνυσης και της στερέωσης του συρµατοπλέγµατος
επί των πασσάλων.
• Έλεγχος της επιπεδότητας συρµατοπλέγµατος (να µην παρουσιάζει παραµορφώσεις).
• Έλεγχος της διακοπής της περίφραξης σε θέσεις γεφυρών, κάτω διαβάσεων και οχετών.
• Έλεγχος των θέσεων διασταύρωσης ή παράλληλης όδευσης µε την περίφραξη αγωγών
ηλεκτρικού ρεύµατος (απαιτείται η κατασκευή γείωσης).
• Οριζοντιογραφικός έλεγχος της περίφραξης και των θέσεων των θυρών, ως προς τα
προβλεπόµενα στην µελέτη.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προκειµένου περί τυποποιηµένων περιφράξεων η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατικά µέτρα
µήκους κατασκευασµένης περίφραξης ανάλογα µε τον τύπο της. Για µη τυποποιηµένες
περιφράξεις η εργασία επιµετράται σε m2 περίφραξης (επιφάνεια συρµατοπλέγµατος).
Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
• Η προµήθεια και µεταφορά στη θέση ενσωµάτωσης του έργου όλων των υλικών που
απαιτούνται για την κατασκευή της περίφραξης.
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• Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη κατασκευή της περίφραξης και της
τυχόν απαιτούµενης γείωσης σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.
• Οι εργασίες της εκσκαφής και αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από τη θεµελίωση καθώς
και η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής.
• Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήµανση της θέσης της περίφραξης (όρια απαλλοτρίωσης
κ.λπ.) των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας της παρούσας
εργασίας.
Λοιποί τύποι περίφραξης, όπως συνδυασµός τοιχίσκου µε περίφραξη ή µεταλλικού στηθαίου µε
περίφραξη, επιµετρώνται είτε ως πλήρης αποπερατωµένη εργασία ανά τρέχον µέτρο ή αναλυτικά
(τοιχίο, στηθαίο, επιφάνεια συρµατοπλέγµατος κ.ο.κ), σύµφωνα µε τα εκάστοτε καθοριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη.
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