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Καθαρισµοί και εκβαθύνσεις κοίτης ποταµών ρεµάτων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-01-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι οι εργασίες καθαρισµού ή/και εκβάθυνσης, διαπλάτυνσης
ποταµών - ρεµάτων και αποχετευτικών τάφρων µε πλάτος µεγαλύτερο των 5,00 m, καθώς και η
διάθεση των προκυπτόντων προϊόντων.
Στα έργα καθαρισµού και εκβάθυνσης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης, όσον αφορά
στην διαχείριση των φερτών υλών, οι εργασίες καθαρισµού από κορµούς δένδρων και άλλων
απορριµµάτων που παρεµποδίζουν την ροή ή αλλοιώνουν τις συνθήκες στερεοπαροχής, και οι
εργασίες καθαρισµού ή/και εκσκαφών που απαιτούνται για την εφαρµογή έργων προστασίας ή
διευθέτησης υφιστάµενης διατοµής.
Οι εργασίες διαχωρίζονται στις κατωτέρω κατηγορίες:
- Εργασίες καθαρισµού διατοµής από κορµούς δένδρων, ξύλων και λοιπών απορριµµάτων.
Πρόκειται κατά κανόνα για έργα µικρής κλίµακας και κυρίως τοπικές επεµβάσεις.
- Εργασίες καθαρισµού και ελέγχου της παρόχθιας βλάστησης.
- Εργασίες συντήρησης ή/και διευθέτησης.
Περιλαµβάνονται: η αποµάκρυνση ιζηµάτων και φερτών υλών από φυσικές κοπές ή ανάντι
έργων συγκράτησης φερτών (αναβαθµών κ.λπ.), η εκβάθυνση κοίτης και η διεύρυνση ή
τροποποίηση της υδραυλικής διατοµής.
Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν κατά περίπτωση θα περιορίζονται αυστηρά στις
αναφερόµενες στην µελέτη ζώνες, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος πέραν
της απολύτως απαραίτητης, ή η δηµιουργία προβληµάτων ροής, στερεοµεταφοράς και µεταφοράς
αιωρηµάτων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΤΕΠ

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ, ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΙΣ
α. Αναγνώριση εδάφους
Πριν την κατάληψη της ζώνης εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται αναγνώριση του εδάφους, και
θα καταγράφονται:
- Τα έργα συµβολών στο υδατόρευµα ώστε να ληφθούν ειδικά µέτρα προστασίας τους.
- Τα δέντρα τα οποία πρέπει να προστατευθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και στην
σχετική περιβαλλοντική µελέτη. Επίσης, ανάλογα µε την πανίδα της περιοχής και όταν δεν
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κρίνεται απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, θα επισηµανθούν και
διατηρηθούν τυχόν κοιλότητες του εδάφους ή κορµοί δένδρων για την µείωση της όχλησης
της άγριας πανίδας.
- Τα δένδρα που πρέπει απαραιτήτως να κοπούν για την εκτέλεση των εργασιών.
- Η µορφή της κοίτης σε υπάρχουσες κατασκευές γεφυρών - οχετών.
β. Χαράξεις - χωροσταθµήσεις.
- Ίδρυση τοπογραφικών σηµείων οριζόντιου και κατακόρυφου ελέγχου (ρεπέρ).
- Καθορισµός των ορίων υλοποίησης του Έργου και των χώρων ανάπτυξης του εργοταξίου.
- Έλεγχος και υλοποίηση των αξόνων χάραξης του έργου σύµφωνα µε την οριζοντιογραφία
και την υψοµετρία της µελέτης.
- Λήψη διατοµών της υφιστάµενης κατάστασης πλάτους ανάλογου των επεµβάσεων, µε
χωροσταθµικές ή ταχυµετρικές µεθόδους.

3.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
Πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει η οριοθέτηση των περιοχών κατάληψης των
έργων καθώς και των περιοχών πρόσβασης και δηµιουργίας χώρων εργασίας.
Οι εργασίες πρέπει κατά το δυνατόν να εκτελούνται µόνο από την µία πλευρά του υδατορεύµατος,
εκτός εάν η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος επιτρέπει να εκτελούνται εργασίες και από τις
δύο όχθες. Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, οι
ζώνες ανάπτυξης των εργοταξίων θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό.
Μόνο µετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την Υπηρεσία των
επί τόπου χαράξεων επιτρέπεται να αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο
πρόγραµµα κατασκευής του έργου.

3.3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, µπορεί να περιλαµβάνουν την εκχέρσωση ή
και εκρίζωση των δένδρων της περιοχής κατάληψης των έργων, την εκτέλεση εργασιών
καθαρισµού διατοµής και παρόχθιας βλάστησης, εκβάθυνσης ή /και διαπλάτυνσης της διατοµής
του υδατορεύµατος, και την αποµάκρυνση και κατάλληλη διάθεση όλων των ακατάλληλων υλικών
καθαρισµού ή εκσκαφών. Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες για την
προσέγγιση εξοπλισµού και προσωπικού.
Κάθε καθαρισµός ή εκσκαφή που γίνεται για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου
πρόκειται να εκτελεσθούν οι απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης ακατάλληλων
προϊόντων ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία
όρια.
Οι εργασίες καθαρισµού και εκχέρσωσης ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες και το µέγεθος
των επεµβάσεων µπορεί να εκτελούνται είτε µε ελαφρύ χειροκίνητο εξοπλισµό (αλυσοπρίονα,
τροχούς, χειροκίνητο ανυψωτικό εξοπλισµό κ.λπ.) είτε µε βαρύ εξοπλισµό (εκσκαφείς, προωθητές
και λοιπά µηχανήµατα, µε κατάλληλα για τις συγκεκριµένες εργασίες παρελκυόµενα).
Ιδιαίτερη µέριµνα θα λαµβάνεται στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού και των µηχανηµάτων,
ανάλογα µε το είδος των προς εκτέλεση εργασιών και µε την τοπογραφία της περιοχής, ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις επί του φυσικού περιβάλλοντος κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών.
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3.4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
α. Αποµάκρυνση κορµών δένδρων και ξύλων που βρίσκονται εντός της διατοµής του
υδατορεύµατος.
Οι κορµοί και τα ξύλα που βρίσκονται εντός της διατοµής θα κόβονται, θα µετακινούνται και θα
µεταφέρονται για αποθήκευση ή απόθεση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. Η
απόθεση των κορµών θα γίνεται εκτός της πληµµυρικής κοίτης ή τυχόν υφιστάµενων
υγροτόπων και θα στοιβάζονται και θα προσδένονται σε ασφαλείς περιοχές, µε ελάχιστη
όχληση στην υπάρχουσα βλάστηση.
Αποµονωµένοι ή µεµονωµένοι κορµοί σφηνωµένοι ή ριζωµένοι στο υδατόρευµα, εφ’ όσον δεν
δηµιουργούν εµπόδιο στην ροή, δεν απαιτείται να αποµακρύνονται, εκτός εάν συνδυάζονται ή
βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε άλλα εµπόδια εντός της διατοµής του υδατορεύµατος.
∆ένδρα που έχουν υποστεί τραυµατισµούς ή κλίνουν επικίνδυνα προς το υδατόρευµα θα
αποµακρύνονται, αν υπάρχει κίνδυνος µε την πτώση τους να δηµιουργήσουν πρόσθετο
εµπόδιο στη ροή.
Οι εναποµένοντες κορµοί και το ριζικό σύστηµα δεν θα αφαιρούνται, εκτός και αν προβλέπεται
διαφορετικά στην µελέτη.
Η εργασία ολοκληρώνεται µε την αποµάκρυνση όλων των κορµών, ξύλων ή άλλων
απορριµµάτων τα οποία δηµιουργούν εµπόδιο στην ροή.
β. Καθαρισµός και έλεγχος της παρόχθιας βλάστησης
Στην εργασία περιλαµβάνονται η εκθάµνωση, κοπή και εκρίζωση δένδρων οποιασδήποτε
περιµέτρου, και η αποµάκρυνσή τους σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη.
Για την προστασία των δέντρων που πρέπει να διασωθούν θα γίνει κατάλληλη σήµανση και
τοποθέτηση φράκτη γύρω από τις συστάδες ή τα µεµονωµένα δένδρα ώστε να προλαµβάνεται
η πρόκληση βλαβών από προσέγγιση του µηχανικού εξοπλισµού.
Στην περιφραγµένη περιοχή γύρω από τα προστατευόµενα δένδρα, δεν επιτρέπεται να
αποκόπτονται ρίζες δένδρων, να αποθηκεύονται ή να στοιβάζονται υλικά κατασκευής, υλικά
εκσκαφής, εξοπλισµός εργοταξίου και κάθε είδους ακατάλληλα προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν
να προκαλέσουν βλάβες στο ριζικό τους σύστηµα.
Η κοπή των δένδρων και θάµνων θα γίνεται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στο έδαφος, ανάλογα
και µε το ανάγλυφο του εδάφους. Στις περιπτώσεις που εκτελείται µόνον εκχέρσωση και δεν
απαιτείται εκρίζωση, θα λαµβάνονται µέτρα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη για την
αποφυγή της επαναβλάστησης του εναποµένοντος τµήµατος των δένδρων (π.χ. επικάλυψη µε
µη βιοαποδοµούµενα υλικά).
Τα προϊόντα κοπής της ξυλώδους βλάστησης, τα οποία δεν θα χρησιµοποιηθούν, µπορεί να
καίγονται επί τόπου, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται διαφορετικά στα συµβατικά τεύχη
µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και των λοιπών αρµόδιων Αρχών. Τα λοιπά
ακατάλληλα υλικά θα αποµακρύνονται και θα διατίθενται στους εγκεκριµένους χώρους,
σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην µελέτη.

3.5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ Η / ΚΑΙ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ
Για την εκτέλεση των εργασιών και την δηµιουργία χώρων ασφαλούς εργασίας θα γίνεται
εκχέρσωση της περιοχής που οριοθετήθηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους
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3.1.α και β της παρούσας, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους περιβαλλοντικούς όρους ή στα
λοιπά συµβατικά τεύχη.
Η εργασία περιλαµβάνει την αποµάκρυνση (ή εκσκαφή και αποµάκρυνση) φερτών υλών, ιλύος,
άµµου, αργίλου, παλαιών λιθορριπών, αµµοχαλίκου και φυσικών ογκολίθων ανεξαρτήτως
µεγέθους.
Πριν την έναρξη των εργασιών εντός του υδατορεύµατος θα γίνεται, όταν απαιτείται, η εκτροπή των
έργων εξόδου αγωγών ή συγκεντρωµένων επιφανειακών απορροών από ανοικτές τάφρους προς
τα κατάντη του τµήµατος επέµβασης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης των εργασιών. Τα
έργα αυτά θα αποκαθίστανται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκβάθυνσης / διεύρυνσης.
Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που
απεικονίζονται στα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας.
Θα διατίθεται ο κατάλληλος, σε κάθε περίπτωση, µηχανικός εξοπλισµός καθώς και τα εργαλεία που
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο
περιβάλλον.
Εάν απαιτείται σηµαντική σε έκταση επέµβαση επί της κοίτης και προβλέπεται η εκτροπή της ροής
ή η διαµόρφωση εκτόνωσης, είναι πιθανόν να απαιτηθεί η εκτέλεση αντλήσεων για τον
υποβιβασµό του υδροφόρου ορίζοντα ή η αποµάκρυνση των υδάτων για την διευκόλυνση των
εργασιών. Στην περίπτωση αυτή οι αντλήσεις θα γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή και µε ρυθµό τέτοιο
ώστε να αποφευχθούν οι καταπτώσεις των πρανών.
Ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες (σταθερότητα εδάφους, κατάσταση του πυθµένα της κοίτης
κ.λπ.) θα χρησιµοποιούνται κατάλληλα µηχανήµατα περιλαµβανοµένης και της χρήσης ειδικών
µηχανηµάτων όπως εκσκαφέων συρόµενου κάδου (drag-line) ή αχιβάδας (clamshell) σε
περίπτωση που απαιτείται εργασία στο νερό.
Θα λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγεται η επέκταση των εργασιών πέραν των
προβλεποµένων στην µελέτη, τόσο για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και για την
αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων διαβρώσεων ή αποθέσεων.
Τυχόν υπερεκσκαφές θα αντιµετωπίζονται µε διάστρωση κατάλληλων προϊόντων σύµφωνα µε την
µελέτη και σε περίπτωση µη ειδικής αναφοράς ως κατωτέρω:
1. Για τµήµα υπερεκσκαφής εντός της κανονικής κοίτης ρέµατος µε αδροµερή υλικά ή αµµοχάλικο
λατοµείου ή λιθορριπή διαµέτρου D50 τέτοιας που να είναι κατάλληλη για ταχύτητες νερού έως
3,0 m/sec.
(D50: το άνοιγµα του κοσκίνου από το οποίο διέρχεται το 50 % του υλικού κατά βάρος).

2. Για τµήµα υπερεκσκαφής επί των πρανών της κανονικής κοίτης του ρέµατος µε λιθορριπή
ανάλογης διαµέτρου µε εκείνη που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο αλλά για
ταχύτητα 4,0 m/sec.
3. Για τµήµα υπερεκσκαφής εκτός κανονικής κοίτης (εντός ευρύτερης κοίτης πληµµυρών) µε
επιλεγµένα προϊόντα εκσκαφών ή αδροµερή υλικά για την κοίτη και επιλεγµένα προϊόντα
εκσκαφών για τα πρανή.
Το µέγεθος D50 του υλικού θα καθορίζεται µε υπολογισµό της συρτικής δύναµης που αντιστοιχεί
στην ταχύτητα ροής.
Γενικά οι εργασίες αυτές έχουν κατεύθυνση από τα κατάντη προς τα ανάντη τµήµατα του έργου,
ώστε να διευκολύνεται η απορροή πληµµυρικών όγκων σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.
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3.6. ΑΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η διάθεση των προϊόντων καθαρισµού και εκβάθυνσης κοίτης, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά
στην µελέτη ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα γίνεται σε παρακείµενη µε την εκσκαφή περιοχή σε
απόσταση πέραν των 2,00 m από την προσφάτως εκσκαφείσα όχθη και εκτός πληµµυρικής κοίτης
ή τυχόν υφιστάµενων υγροτόπων.
Οι αποθέσεις των προϊόντων θα γίνονται µε κλίσεις 5:1 (οριζοντίως : κατακορύφως) ώστε να µην
απαιτούνται πρόσθετα µέτρα προστασίας έναντι διάβρωσης και να επιτυγχάνεται καλύτερη ένταξη
στο ανάγλυφο της παρακείµενης της όχθης περιοχής.
Για την προστασία των αποθέσεων από την διάβρωση λόγω βροχοπτώσεων, µπορεί να γίνεται
σπορά ή να επικαλύπτονται µε κατάλληλα υλικά τα οποία θα προστατεύουν προσωρινά την
εδαφική επιφάνεια από την διάβρωση, µέχρι να αναπτυχθεί φυσική βλάστηση, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην σχετική µελέτη.
Προϊόντα καθαρισµού διατοµής και µη τοξικά απορρίµµατα, µετά την απόθεσή τους θα
καλύπτονται µε στρώµα εδαφικών υλικών ελαχίστου πάχους 60 cm ή όπως προβλέπεται από την
περιβαλλοντική µελέτη.
Οι εργασίες απόθεσης όλων των ακατάλληλων οργανικών προϊόντων θα γίνονται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της περιβαλλοντικής µελέτης.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Έλεγχος κλίσης και τελικής στάθµης πυθµένα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη
µελέτη. Αποκλίσεις σταθµών πέραν των ± 0,10 m των προβλεπόµενων στην µελέτη δεν
γίνονται αποδεκτές.

•

Έλεγχος συµµόρφωσης διατοµών εκσκαφής µε τις προβλεπόµενες στην εγκεκριµένη µελέτη.

•

Έλεγχος µόρφωσης πυθµένα και παρειών.

•

Έλεγχος διαχείρισης προϊόντων εκσκαφής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη καθώς
και στους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

•

Έλεγχος διατηρούµενης βλάστησης για την διαπίστωση τυχόν ζηµιών.

Η διαπίστωση µη συµµόρφωσης της εργασίας µε τα ανωτέρω συνεπάγεται άµεση υποχρέωση του
Αναδόχου να λάβει τα απαιτούµενα κατά περίπτωση διορθωτικά µέτρα, σύµφωνα µε τις εντολές
της Υπηρεσίας.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εκτιµώµενοι πιθανοί κίνδυνοι τραυµατισµού κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού και
εκβάθυνσης και κατά την µεταφορά και απόθεση των προϊόντων καθαρισµού ή εκσκαφής µπορεί
να προκληθούν από:
•

Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους (κορµών δένδρων
κ.λπ.).

ΠΕΤΕΠ:08-01-02-00
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•

Χρήση εργαλείων χειρός για τον καθαρισµό και την κοπή δένδρων.

•

Πτώση κορµών ή τµηµάτων δένδρων.

•

Ολισθήσεις ασταθών πρανών κατά την διαµόρφωσή τους.

•

Πτώση διακινουµένου προσωπικού λόγω ολισθηρότητας του εδάφους.

•

Πληµµελής χρήση µηχανικού εξοπλισµού κατά τις εκσκαφές και γενικώς τα έργα διευθέτησης.

•

Πληµµυρικά φαινόµενα κατά την εκτέλεση εργασιών.

Ο χειρισµός του µηχανικού εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από χειριστές κατόχους της προβλεπόµενης άδειας.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•

Συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής
και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων».

•

Συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆ 17/96 και
Π.∆ 159/99 κ.λπ.).

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
Προστατευτική
ενδυµασία

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method:
Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες.
∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση.

Προστασία χεριών
και βραχιόνων

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.

Προστασία
κεφαλιού

EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη
προστασίας.

Προστασία ποδιών

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας
για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO
20345:2004).

5.3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο Ανάδοχος θα τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισµούς όπως αυτοί αναφέρονται
στην εγκεκριµένη περιβαλλοντική µελέτη.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται:
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•

Μέτρα αντιµετώπισης της διάβρωσης του εδάφους στους χώρους εκτέλεσης της εργασίας.

•

Μέτρα µείωσης των αιωρηµάτων κατά τον καθαρισµό και την εκβάθυνση της κοίτης.

•

Μέτρα µείωσης των οχλήσεων στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

•

Προστασία ειδών χλωρίδας στους χώρους εκτέλεσης των έργων.

•

Μέτρα αντιµετώπισης της διάβρωσης των αποθέσεων ακατάλληλων υλικών εκσκαφής.

•

Αποφυγή εκροών λιπαντικών, υδρογονανθράκων, υγρών συσσωρευτών ή άλλων υγρών από
χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και εξοπλισµό στο έδαφος.
ΠΕΤΕΠ:08-01-02-00

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι εργασίες ταξινοµούνται για την επιµέτρηση στις παρακάτω δύο κατηγορίες:
α. Εργασίες καθαρισµού διατοµής και ελέγχου της παρόχθιας βλάστησης.
β. Εργασίες συντήρησης ή/και διευθέτησης υδατορέµατος.
Η εξοµάλυνση των επιφανειών για κάλυψή τους µε γεωϋφάσµατα και λιθορριπές προστασίας
αποτελούν αντικείµενο της ΠΕΤΕΠ 08-02-02-00 «Προστασία Κοίτης και Πρανών µε Λιθορριπές επί
Γεωϋφασµάτων».

6.2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
α. Η επιµέτρηση των εργασιών καθαρισµού διατοµής και ελέγχου της παρόχθιας βλάστησης θα
γίνεται σε στρέµµατα επιφάνειας που έχει καθαριστεί και εκχερσωθεί.
β. Η επιµέτρηση των εργασιών συντήρησης και διευθέτησης θα γίνεται σε m3 όγκου σκάµµατος
που ορίζεται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ), µε βάση την
χωροστάθµηση και αποτύπωση του εδάφους ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής
βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές.
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση την µέθοδο «ηµιάθροισµα διατοµών επί
την αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους», µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο
που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Για τις ανάγκες επιµέτρησης µπορεί να απαιτηθεί η λήψη βυθοµετρικών στοιχείων σε διατοµές και
σηµεία τόσο πριν αρχίσουν οι εργασίες όσο και µετά την ολοκλήρωσή τους.
Εναλλακτικά:
Η επιµέτρηση των εργασιών συντήρησης και διευθέτησης µπορεί να γίνεται σε m3 όγκου υλικών
απόθεσης µε βάση την χωροστάθµηση και αποτύπωση του εδάφους πριν και µετά την απόθεση.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω τιµές µονάδος περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και υλικά και για την
χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και
κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, εκτέλεση των σχετικών
εργασιών.
Οι τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνουν:
•

Τις αναγνωρίσεις εδάφους.

•

Τις χαράξεις και χωροσταθµήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών της
παρούσας.

•

Την εισκόµιση και αποκοµιδή όλων των µηχανηµάτων και µέσων κοπής, καθαρισµού, εκσκαφής
και µεταφοράς των προϊόντων.

•

Την εκσκαφή και αποµάκρυνση των φερτών υλών, ιλύος, άµµου, αργίλου, παλαιών λιθορριπών,
αµµοχαλίκου, φυσικών ογκολίθων ανεξαρτήτως µεγέθους, εντός ή εκτός ύδατος.

•

Την µόρφωση του πυθµένα και των πρανών, εντός ή εκτός ύδατος, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην µελέτη.
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•

Την εξασφάλιση των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές, όπως επίσης και την
τοποθέτηση των κατάλληλων σηµάνσεων.

•

Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων, την συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµένων
δέντρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χονδρών κλάδων σε
θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και την λήψη ειδικών µέτρων που θα
απαιτηθούν για την προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων σύµφωνα µε τους
περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την µελέτη.

•

Τον διαχωρισµό και την διαλογή των προϊόντων.

•

Τις προσωρινές ή οριστικές αποθέσεις στην περιοχή του έργου των προϊόντων εκσκαφής ή των
προϊόντων καθαρισµού και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις των προϊόντων καθαρισµού,
προς οριστική εναπόθεση και προστασία τους.

•

Την διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων.

•

Την εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση
διαπίστωσης κακοτεχνιών κατά τον έλεγχο παραλαβής.

•

Την εργασία διαµόρφωσης προσωρινών φραγµάτων και εκτροπών (µαζί µε τις συναφείς
χωµατουργικές εργασίες) που θεωρείται ότι εντάσσεται ανηγµένη στην δαπάνη ανά κυβικό ή
τετραγωνικό µέτρο (κατά περίπτωση) εργασιών της παρούσας ΠΕΤΕΠ.

•

Την καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαρισµού, εφ’ όσον προβλέπεται η απόθεσή
τους σε θέσεις εκτός παρόχθιας ζώνης.

∆εν συµπεριλαµβάνονται:
•
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Οι αντλήσεις που αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως.
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