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Προστασία κοίτης και πρανών µε λιθορριπές επί
γεωϋφασµάτων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-02-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην προµήθεια, µεταφορά και
τοποθέτηση των λίθων για την κατασκευή λιθορριπών προστασίας εδραζοµένων επί
γεωϋφασµάτων σε υδραυλικά έργα.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που ενσωµατώνονται στα έργα προστασίας κοίτης και πρανών µε λιθορριπές επί
γεωϋφασµάτων είναι τα ακόλουθα:
α. Υλικά λιθορριπών κατά EN 13383-1:2002: Armourstone - Part 1: Specification - Φυσικοί
ογκόλιθοι - Μέρος 1: Προδιαγραφή.
β. Γεωϋφάσµατα διαχωρισµού.

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
α. Υλικά λιθορριπής
Τα υλικά λιθορριπής που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προϊόντα λατοµείου από καθαρά, υγιή,
σκληρά πετρώµατα, γωνιώδη κατά την θραύση, ανθεκτικά σε µηχανικές κοπώσεις, στην
επίδραση του ατµοσφαιρικού αέρα και σε µεταβολές των καιρικών συνθηκών.
Θα είναι απαλλαγµένα από λείες ή αλλοιωµένες (λόγω της επιδράσεως των καιρικών
συνθηκών) επιφάνειες, ανοικτές oπές, ρήγµατα ή ρωγµές που δηµιουργήθηκαν κατά την
εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσµίξεις και εγκλείσµατα άλλων πετρωµάτων, τα οποία
συµβάλλουν στην ρηγµάτωση ή θραύση κατά την διάρκεια της µεταφοράς και τοποθέτησης και
που µπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραµονή τους στον ατµοσφαιρικό αέρα ή µέσα
στο νερό.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανεύρει µετά από επιτόπου εξέταση και εργαστηριακές έρευνες
κατάλληλο λατοµείο µε υγιή και ανθεκτικά πετρώµατα, που πληρούν τις απαιτήσεις της
παρούσας παραγράφου.
Για τα υλικά λιθορριπής ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα:
EN 1097-1:1996

Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - Part 1:
Determination of the resistance to wear (micro-Deval). - ∆οκιµές για τον
προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. Μέρος 1: Προσδιορισµός της αντίστασης σε φθορά.

EN 1097-2:1998

Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - Part 2:
Methods for the determination of resistance to fragmentation. - ∆οκιµές
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για τον προσδιορισµό των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των
αδρανών. - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε
απότριψη.
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EN 1097-5:1999

Tests for mechanical and physical properties of aggregates. - Part 5:
Determination of the water content by drying in a ventilated oven. ∆οκιµή µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών. - Μέρος 5:
Προσδιορισµός της περιεχόµενης υγρασίας µε ξήρανση σε κλίβανο
εξαναγκασµένης κυκλοφορίας αέρα.

EN 1367-5:2002

Tests for thermal and weathering properties of aggregates. - Part 5:
Determination of resistance to thermal shock. - ∆οκιµές για τον
προσδιορισµό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές
µεταβολές. - Μέρος 5: Προσδιορισµός της αντοχής σε θερµικό πλήγµα.

EN 12370:1999

Natural stone test methods. - Determination of resistance to salt
crystallization. - Μέθοδοι δοκιµής για φυσικούς λίθους. - Προσδιορισµός
της αντίστασης σε κρυσταλλοποίηση αλάτων.

EN 12371:2001

Natural stone test methods. - Determination of frost resistance. - Μέθοδοι
δοκιµής φυσικών λίθων. - Προσδιορισµός της αντοχής σε παγετό.

EN 12407:2002

Natural stone test methods. - Petrographic examination. - Μέθοδοι
δοκιµής φυσικών λίθων. - Πετρογραφική εξέταση.

EN 13755:2001

Natural stone test methods. - Determination of water absorption at
atmospheric pressure. - Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων. Προσδιορισµός της υδατοαπορροφητικότητας υπό ατµοσφαιρική πίεση.

EN 13919:2002

Natural stone test methods. - Determination of resistance to ageing by
SO2 action in the presence of humidity. - Μέθοδοι δοκιµής φυσικών
λίθων. - Προσδιορισµός της αντίστασης σε γήρανση υπό την επίδραση
SO2 παρουσία υγρασίας.

EN 1926:1999

Natural stone test methods. - Determination of compressive strength. Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων. - Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη.

EN 1936:1999

Natural stone test method. - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity. - Μέθοδοι δοκιµής φυσικών
λίθων. - Προσδιορισµός της πραγµατικής και φαινόµενης πυκνότητας και
του ολικού και ανοικτού πορώδους.

ΕΝ 13755:2001

Natural stone test methods. - Determination of water absorption at
atmospheric pressure. - Μέθοδοι ελέγχου φυσικών λίθων. Προσδιορισµός της υδατοαπορροφητικότητας υπό ατµοσφαιρική πίεση.

ΕΝ 1936:1999

Natural stone test method. - Determination of real density and apparent
density, and of total and open porosity. - Μέθοδοι δοκιµής φυσικών
λίθων. - Προσδιορισµός της πραγµατικής και φαινόµενης πυκνότητας και
του ολικού και ανοικτού πορώδους.

ΕΝ 1926:1999

Natural stone test methods. - Determination of compressive strength. Μέθοδοι δοκιµής φυσικών λίθων. - Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη.

ΕΝ 13383-1

Armourstone.Part
1:Προδιαγραφές.

1:Specification,

Ογκόλιθοι

θωράκισης,

Μέρος
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β. Γεωϋφάσµατα
Τα γεωϋφάσµατα που θα χρησιµοποιούνται για τον διαχωρισµό της λιθορριπής (στρώση
επιδοµής) και της επιφάνειας έδρασης (στρώση υποδοµής) θα είναι µη υφαντού τύπου
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ και όσα καθορίζονται στην µελέτη.
Για τα γεωϋφάσµατα ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα:
EN 13253:2000

Geotextiles and geotextile-related products. - Characteristics required for
use in erosion control works (coastal protection, bank revetments). Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωϋφάσµατα. - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση σε έργα ελέγχου επιφανειακής διάβρωσης
(προστασία ακτοπρανών, επενδύσεις όχθων).

EN 918:1995

Geotextiles and geotextile-related products. - Dynamic perforation test
(cone drop test). - ∆οκιµή δυναµικής διάτρησης (δοκιµή πτώσεως
κώνου).

EN 12224:2000

Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of the
resistance to weathering. - Γεωϋφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε
γεωϋφάσµατα. - Προσδιορισµός της αντοχής σε µεταβολές των καιρικών
συνθηκών.

EN ISO 10319:1996 Geotextiles. - Wide-width tensile test (ISO 10319:1993). - Γεωϋφάσµατα.
- ∆οκιµή εφελκυσµού κατά πλάτος των ταινιών (ευρείας λωρίδας).
EN ISO 11058:1999 Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of water
permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO
11058:1999). - Γεωϋφάσµατα και συναφή προϊόντα. Προσδιορισµός
υδροπερατότητας καθέτως προς την επιφάνεια (άνευ φορτίου).
EN ISO 12236:1996 Geotextiles and geotextile-related products. - Static puncture test (CBRTest) (ISO 12236:1996). - Γεωϋφάσµατα και συναφή προϊόντα. - ∆οκιµή
διάτρησης υπό στατικό φορτίο.
EN ISO 13431:1999 Geotextiles and geotextile-related products. - Determination of tensile
creep and creep rupture behaviour (ISO 13431:1999). - Γεωϋφάσµατα
και συναφή προϊόντα. - Προσδιορισµός αντοχής απόσχισης υπό
εφελκυστικό ερπυσµό.

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
α. Υλικά της λιθορριπής
Το ειδικό βάρος των λίθων θα είναι τουλάχιστον 2,3 t/m3 σύµφωνα µε το ΕΝ 13383.
Το υλικό της λιθορριπής θα είναι κατάλληλα διαβαθµισµένο (σύµφωνα µε την µελέτη) ώστε να
παρουσιάζει µετά την τοποθέτησή του κατά το δυνατόν ελάχιστα κενά.
Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας που παρουσιάζει τα όρια και τους περιορισµούς
του υλικού και των επιµέρους κλασµάτων του για διάφορες συνήθεις διαβαθµίσεις.
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Τύπος

Κοκκοµετρική ∆ιαβάθµιση
α/α

(Ποσοστά λίθων διαφόρων
ατοµικών βαρών)

και Πάχη στρώσεων λιθορριπής (m)
ΤΥΠΟΣ A

ΤΥΠΟΣ Β

ΤΥΠΟΣ Γ

ΤΥΠΟΣ ∆

ΤΥΠΟΣ Ε

0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

α

Μέγιστο βάρος λίθων (kg)

450

680

1.100

2.000

3.000

β

Ελάχιστο βάρος τουλάχιστον
25% των λίθων (kg)

140

270

450

800

1.300

γ

Ποσοστό 45% έως 75% των
λίθων πρέπει να έχουν
βάρος µεταξύ (kg)

5 - 140

15-270

20-450

40-800

60-1.300

δ

Ελάχιστο βάρος του 75%
των λίθων (kg)

5

15

20

40

60

ε

Ελάχιστο βάρος τουλάχιστον
50% των λίθων (kg)

100

150

250

450

700

στ

Ελάχιστη διάσταση του 50%
των λίθων (m)

0,35

0,40

0,45

0,55

0,65

ζ

Ποσοστό του
λιθοσυντρίµµατος και λεπτού
υλικού (άµµου) σε ποσοστό
(κατά βάρος) του συνολικού
υλικού

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

Τυπικές διαβαθµίσεις κατά ΕΝ 13383:

Χονδρόκοκκο υλικό

Ελαφροί ογκόλιθοι

Βαρείς ογκόλιθοι

[Coarse particles (CP)]

[Light Mass (LM)]

[Heavy Mass (HM)]

45-125 mm

5-40 kg

300-1000 kg

63-180 mm

10-60 kg

1000-3000 kg

90-250 mm

40-200 kg

3000-6000 kg

45 –180 mm

60-300 kg

6000-10000 kg

90 –180 mm

15-300 kg

10000-15000 kg

π.χ. η κατηγορία 45-125

π.χ. η κατηγορία 5-40

π.χ. η κατηγορία 300-1000

συµβολίζεται CP45-125

συµβολίζεται LM5/40

συµβολίζεται HM300/1000

Η διαβάθµιση θα ελέγχεται µε τυπικά φορτία υλικού λιθορριπής βάρους 5-15 ton (αναλόγως της
διαβάθµισης) µε µετρήσεις ή / και οπτικά.
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Για διευκόλυνση της αξιολόγησης του προσκοµιζοµένου υλικού (τόσο από την Επίβλεψη όσο
και από τον Ανάδοχο) επί τόπου της θέσης φόρτωσης ή του έργου θα διαµορφωθεί και θα
παραµένει δείγµα βάρους 5-15 ton ανάλογα µε την διαβάθµιση (φορτίο αναφοράς), το οποίο
κατόπιν προηγούµενης µέτρησης έχει βρεθεί ότι ανταποκρίνεται προς την προδιαγραφόµενη
διαβάθµιση της λιθορριπής.
Η συχνότητα των δειγµατοληπτικών ελέγχων θα προσδιορίζεται µε βάση τις οπτικά
διαπιστούµενες αλλαγές της διαβάθµισης σε σχέση προς το φορτίο αναφοράς.
Επισηµαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εξόρυξη του υλικού στο λατοµείο τόσο
στην τεχνική των εκρήξεων όσο και στην όλη διαδικασία της εξόρυξης για να επιτευχθεί η
απαιτούµενη διαβάθµιση του υλικού.
Στην περίπτωση κατά την οποία το υλικό που προκύπτει είναι διαστάσεων µεγαλυτέρων των
απαιτούµενων, θα διενεργούνται µεταθραύσεις των ογκωδών τεµαχίων για εξασφάλιση της
απαιτούµενης διαβάθµισης. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται χρήση υλικού που προέκυψε
κατά την διάρκεια των δοκιµαστικών εξορύξεων εφ’ όσον αυτό δεν είναι σύµφωνο προς την
προδιαγραφόµενη διαβάθµιση.
β. Γεωΰφασµα
Το γεωΰφασµα που θα ενσωµατωθεί στα έργα προστασίας θα καλύπτει τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στην Μελέτη.
Τα γεωϋφάσµατα κατά την µεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση στο έργο και επικάλυψη θα
προστατεύονται από τυχόν µηχανικές ή χηµικές επιδράσεις.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
Η επιφάνεια επί της οποίας θα τοποθετηθεί το γεωΰφασµα θα µορφωθεί, θα εξοµαλυνθεί, θα
καθαριστεί και δεν θα έχει προεξοχές ή εξογκώµατα µε οξείες ακµές ή γωνίες που µπορεί να
προκαλέσουν αποσχίσεις στο γεωύφασµα κατά την διάρκεια των εργασιών εναπόθεσης του υλικού
λιθορριπής.
Η τοποθέτηση του γεωυφάσµατος θα γίνεται έτσι ώστε να ακολουθεί πλήρως το ανάγλυφο της
επιφάνειας έδρασης. Αµέσως µετά την τοποθέτηση θα ακολουθεί η σταθεροποίησή του µε
εφαρµογή στρώσης υλικού λιθορριπής, τόσο στις θέσεις αγκύρωσης στο φρύδι και στον πόδα του
πρανούς, όσο και σποραδικά στην επιφάνεια.
Στις ενώσεις των φύλλων του γεωϋφάσµατος άνευ συρραφής θα υπάρχει επικάλυψη τουλάχιστον
1000 mm. Στην περίπτωση συρραφής του γεωϋφάσµατος η επικάλυψη περιορίζεται στα 300 mm.

Ενδεικτικές διατάξεις αγκύρωσης
ΠΕΤΕΠ:08-02-02-00

Αγκύρωση γεωϋφάσµατος στον πόδα
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του γεωϋφάσµατος στο φρύδι του πρανούς

Επικάλυψη γεωϋφάσµατος

του πρανούς

Στρώση προστασίας για τοποθέτηση µεγάλων ογκολίθων

Ενδεικτική διάταξη επένδυσης πρανών αναχώµατος µε λιθορριπή στην χαµηλή ζώνη και φυτικές γαίες στην
υψηλή ζώνη

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΙΘΟΡΡΙΠΗΣ
Η τοποθέτηση των υλικών λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπο ώστε οι λίθοι µεγαλύτερου βάρους να
είναι κατανεµηµένοι οµοιόµορφα επί της επιφάνειας διάστρωσης και οι λίθοι µικρότερου βάρους να
γεµίζουν τα κενά µεταξύ των µεγάλων λίθων. Η επιφάνεια της λιθορριπής θα είναι ανώµαλη και οι
λίθοι καλά σφηνωµένοι µεταξύ τους.Η εργασία τοποθέτησης των υλικών λιθορριπής θα αρχίζει από
τον πόδα του πρανούς και θα συνεχίζει προς την στέψη.
Θα λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για την αποφυγή µετατόπισης του γεωϋφάσµατος κατά την
τοποθέτηση των λίθων. Με εξαίρεση τους λίθους πληρώσεως (λίθοι µικρότερων διαστάσεων), οι
υπόλοιποι λίθοι θα τοποθετηθούν έτσι ώστε η µεγαλύτερη έδρα τους να εφάπτεται στην επιφάνεια
του πρανούς ή του πυθµένα.
Η τοποθέτηση της λιθορριπής επί πρανών γίνεται σε ζώνες µε µέγιστο ύψος 5,00 m.
Επισηµαίνεται ότι η τοποθέτηση της λιθορριπής θα γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η
θραύση ή η µικρορηγµάτωση των λίθων (επηρεάζουν σηµαντικότατα την συµπεριφορά της
λιθορριπής προστασίας).
Απαγορεύεται η ρίψη του υλικού των λιθορριπών εκ των άνω και η προώθησή τους προς τα
κατώτερα τµήµατα των πρανών. Το υλικό θα αποτίθεται εξ’ αρχής στην θέση της χρησιµοποίησής
του µε κατάλληλο εξοπλισµό (π.χ. υδραυλικές αρπάγες).
Το πάχος της στρώσης της λιθορριπής (εάν δεν καθορίζεται από την µελέτη) θα ικανοποιεί τα
ακόλουθα κριτήρια :
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•

∆εν θα είναι µικρότερο από την διάµετρο D100 ή την 1,5 . D50 της λιθορριπής (για όποια
τιµή είναι µεγαλύτερη).

•

∆εν θα είναι µικρότερο των 30 cm.

ΠΕΤΕΠ:08-02-02-00

•

4.

5.

Για τοποθέτηση της λιθρορριπής κάτω από το νερό, το πάχος που προκύπτει από τις
ανωτέρω σχέσεις θα αυξάνεται κατά 50%.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-

Έλεγχος φακέλου πιστοποιητικών ενσωµατούµενων υλικών και αποτελεσµάτων εργαστηριακών
δοκιµών.

-

Έλεγχος επικαλύψεων και συρραφών γεωϋφασµάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
παρούσα ΠΕΤΕΠ (ο έλεγχος αυτός διενεργείται κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης
του γεωϋφάσµατος).

-

Έλεγχος γεωµετρικής ακριβείας κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.

-

Έλεγχος διαβάθµισης υλικών λιθορριπής.

-

Έλεγχος πάχους λιθορριπής: πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον ίσο µε το ονοµαστικό
πάχος στρώσης που προβλέπεται από τη µελέτη.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
-

∆ιακίνηση βαρέων αντικειµένων µε µηχανικά µέσα.

-

Πιθανώς ροή νερού στον πόδα του υπό διαµόρφωση πρανούς.

-

Εργασία σε κεκλιµένες επιφάνειες.

-

Χρήση κοπτικών - συρραπτικών εργαλείων.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής
και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η
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:

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).

ΠΕΤΕΠ:08-02-02-00
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Ζώνες προστασίας

6.

ΕΝ 358:1999: Personal protective equipment for work positioning and
prevention of falls from a height-belts for work positioning and restraint and
work positioning lanyards-Μέσα ατοµικής προστασίας για την προσπέλαση
στον χώρο εργασίας και την αποφυγή πτώσεως από ύψος.Ζώνες
πρόσδεσης/συγκράτησης και ιµάντες προσέγγισης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες προστασίας κοίτης και πρανών µε λιθορριπές επί γεωϋφασµάτων επιµερίζονται στα
ακόλουθα αντικείµενα:
α. Καθαρισµός, µόρφωση και εξοµάλυνση της επιφάνειας έδρασης σε τετραγωνικά µέτρα (m2)
αναπτύγµατος.
β. Προµήθεια, κοπή, τοποθέτηση και συρραφή γεωϋφάσµατος σε m2 αναπτύγµατος χωρίς τις
επικαλύψεις. Το γεωΰφασµα κατατάσσεται µε βάση το βάρος του ανά m2 (gr/m2).
γ. Προµήθεια και τοποθέτηση της λιθορριπής σε (m3) κυβικά µέτρα πλήρως περαιωµένης
λιθορριπής.
δ. Καθαρή µεταφορά του υλικού λιθορριπής από το λατοµείο µέχρι την θέση ενσωµάτωσης στο
έργο.

6.2. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την προστασία κοίτης
και πρανών µε λιθορριπές επί γεωϋφασµάτων, περιλαµβάνονται:
• Η διάθεση του απαιτούµενου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
• Η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση και οι πλάγιες µεταφορές όλων
των ενσωµατούµενων υλικών.
• Η φθορά και αποµείωση των υλικών κατασκευής, συρραφής και ενίσχυσης των γεωϋφασµάτων
καθώς και των λιθωδών υλικών πλήρωσης αυτών.
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, κ.λπ. σύµφωνα µε την
παρούσα ΠΕΤΕΠ, καθώς και η δαπάνη αποκατάστασης (εργασία και υλικά) σε περίπτωση
τεκµηριωµένης διαπίστωσης ακαταλληλότητας στοιχείων της κατασκευής κατά τον έλεγχο
παραλαβής.
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