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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

Hµεροµηνία

Πρώτη έκδοση

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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Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-08-01

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τις ταινίες σήµανσης
που τοποθετούνται εντός του ορύγµατος των υπογείων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για τον
έγκαιρο εντοπισµό τους κατά την εκτέλεση εκσκαφών και για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Οι ταινίες σήµανσης θα πληρούν τις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων:
-

Πρότυπο ΕΝ 12613 " Plastic Warning Devices for Underground Cables and Pipelines with
Visual Characteristics -- Πλαστικές προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και
σωληνώσεις µε οπτικά χαρακτηριστικά".

-

Γαλλική Προδιαγραφή NF Τ 54-080:1986 " Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrees. -Μέσα επισήµανσης υπογείων δικτύων”.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Γίνονται αποδεκτές προς τοποθέτηση ταινίες σήµανσης που προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά
ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.
Τα ελάχιστα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιών σηµάνσεως είναι τα ακόλουθα:
Πλάτος

•

-

25 ± 1 cm για τους αγωγούς λυµάτων και οµβρίων διαµέτρου έως 0,60 m.

-

40 ± 1 cm για τους αγωγούς λυµάτων και οµβρίων διαµέτρου από 0,60 m έως 1,20 m.

-

50 ± 1 cm για τους αγωγούς λυµάτων και οµβρίων µε διάµετρο άνω των 1,20 m.

-

για τους αγωγούς ύδρευσης το πλάτος θα είναι τουλάχιστον 40 ± 2 cm.

-

τα άκρα των ταινιών θα είναι ευθυγραµµισµένα και παράλληλα µεταξύ τους.

•

Υφή: ∆ικτυωτή µε συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7 ± 1 cm, όπου θα αναγράφεται ο φορέας
του έργου και ο τύπος του αγωγού (λυµάτων, οµβρίων ή ύδρευσης), µε γραµµατοσειρά
ευανάγνωστη, µε ύψος χαρακτήρων 4 cm, πλάτος 2,50 cm και πάχος κορµού 1 cm. Τα
γράµµατα θα είναι ανεξίτηλα και θα υπόκεινται επιτυχώς σε δοκιµή επικόλλησης - αποκόλλησης
κολλητικής ταινίας χωρίς να αλλοιώνονται.

•

Χρώµα: Καφέ για τους αγωγούς αποχέτευσης και µπλε για τους αγωγούς ύδρευσης (συνήθης
κωδικοποίηση που εφαρµόζεται στις χώρες της Ε.Ε.).
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•

Συσκευασία: Το µήκος των ρολών θα είναι τουλάχιστον 250 m (στο µήκος αυτό αντιστοιχεί
βάρος 10 kg περίπου).

•

Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ).

•

Μορφή: Το ελάχιστο πλάτος των νηµάτων που συνθέτουν τους βρόχους θα είναι 2 mm για
βρόχους περιµέτρου µεγαλύτερης των 160 mm, και 1 mm για βρόχους µικρότερης περιµέτρου.

Το υλικό και το χρώµα της ταινίας σήµανσης θα είναι ανθεκτικά σε µικροοργανισµούς και
γενικότερα σε όλους τους χηµικούς παράγοντες που ενυπάρχουν στο έδαφος.
Οι ταινίες σήµανσης, ειδικά σε περιπτώσεις αγωγών από PVC (µη µεταλλικών), θα διαθέτουν
ανθεκτικό σε διάβρωση σύρµα από χρωµιονικελίνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που ανιχνεύεται
εύκολα µε ηλεκτροµαγνητικές συσκευές για να καθίσταται δυνατός ο άµεσος εντοπισµός θαµµένων
πλαστικών σωληνώσεων.
Η αντοχή σε εφελκυσµό των ταινιών σήµανσης θα είναι µεγαλύτερη από 350 kg/m.
Ο χρόνος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον ίσος µε αυτόν της υπόγειας εγκατάστασης αγωγού στην
οποία πρόκειται να ενσωµατωθούν.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι οι ταινίες σήµανσης που
προσκοµίζονται πληρούν τις απαιτήσεις του Γαλλικού Προτύπου NF Τ 54-080:1986 ή του
ΕΝ 12613 και τους όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ, συνοδευόµενη από πιστοποιητικό
αναγνωρισµένου εργαστηρίου.
Η αποδοχή πιστοποιητικού αναφερόµενου σε λοιπά διεθνή ή εθνικά πρότυπα (ISO, DIN, BS, JIS
κ.λπ.) εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά θα φέρουν
επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά
χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωµατώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω
πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά.

2.3. ΕΛΕΓΧΟΙ - ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
Οι έλεγχοι και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στο υλικό σύνθεσης καθώς και σε λειτουργικά
χαρακτηριστικά καταλληλότητας των ταινιών σήµανσης. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση
υλικά, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τα
ακόλουθα:
Για τον έλεγχο του αµετάβλητου της εµφάνισης και του χρωµατισµού των ταινιών σήµανσης
ισχύουν τα προβλεπόµενα από το ΕΝ ISO 175:2000 (Plastics - Methods of test for the
determination of the effects of immersion in liquid chemicals [ISO 175:1999]). Προβλέπονται δύο
δοκιµές µε χρήση νιτρικού οξέως πυκνότητας 25% και διαλύµατος ανθρακικού νατρίου πυκνότητας
20%.
Για τον έλεγχο σε αντοχή των ταινιών σήµανσης ισχύει το πρότυπο ΕΝ ISO 527-1:1996-04
(Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles [ISO 527-1:1993 including
Corr 1:1994] -- Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού - Μέρος 1: Γενικές αρχές).
Προβλέπεται εκτέλεση δοκιµής διάρκειας 24 ωρών µε ταχύτητα 100 mm/min υπό συνθήκες
περιβάλλοντος 23 °C, 50% υγρασία (µε ανοχή + 5%).
Για τον έλεγχο σε αντοχή - ευαισθησία σε µικροοργανισµούς και σε υπεριώδη ακτινοβολία ισχύει
αντίστοιχα το ΕΝ ISO 846:1997-10 (Plastics - Evaluation of the action of microorganisms -Καθορισµός της συµπεριφοράς των πλαστικών υπό την επίδραση µυκήτων και βακτηριδίων).
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Σε περίπτωση που οι ταινίες σήµανσης δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για έκθεση σε
υπεριώδη ακτινοβολία UV, θα διανέµονται προστατευµένες σε κατάλληλη συσκευασία.

2.4. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Κατά την µεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, οι ταινίες σήµανσης θα στηρίζονται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κάµψη τους, η παραµόρφωσή τους και ο τραυµατισµός τους από
αιχµηρά αντικείµενα.
Οι χειρισµοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή
κακώσεων και, ανάλογα µε το βάρος των ρολών, µε τα χέρια, µε σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες
(από µαδέρια) ή µε ανυψωτικό µηχάνηµα. Όταν χρησιµοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση, τα
άκρα τους θα καλύπτονται µε λάστιχο για να µην καταστρέφονται οι ταινίες.
Οι ταινίες σήµανσης θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε στεγασµένους χώρους στην εργοστασιακή
συσκευασία τους και θα προστατεύονται από το ηλιακό φώς, από έλαια, λίπη, πηγές θερµότητας
κ.λπ.

3.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωσή του κατά 30 cm πάνω από την στέψη του µε
κατάλληλα υλικά, θα εκτυλίσσεται χειρωνακτικά ή µηχανικά επί της επίχωσης και κατά µήκος του
ορύγµατος η ταινία σήµανσης.
Η ταινία σήµανσης θα τοποθετείται προσεκτικά στο µέσο του πλάτους του ορύγµατος µε την
ένδειξη [φορέας του έργου] _ ΑΓΩΓΟΣ [ύδρευσης ή αποχέτευσης ή οµβρίων] προς τα επάνω ώστε
να είναι αναγνώσιµη από το χείλος της τάφρου και θα επιχώνεται κατά διαστήµατα µε λίγη άµµο για
να παραµείνει στην θέση της κατά την συνέχιση της επίχωσης.
Με την τοποθέτηση της ταινίας είναι δυνατή η προειδοποίηση για την ύπαρξη του αγωγού σε
περίπτωση εκτέλεσης εκσκαφών από τρίτους, ο εντοπισµός της θέσης του και η αποφυγή
πρόκλησης ζηµιάς σε αυτόν.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η τοποθετηθείσα ταινία σήµανσης θα ελέγχεται πριν από την επικάλυψή της µε τα υλικά επίχωσης
του ορύγµατος.
Η ταινία θα ελέγχεται ως προς το χρώµα, την τάνυση και την φορά τοποθέτησης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ή / και στην
Μελέτη του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

∆ιακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

•

Εργασία εντός χανδάκων.
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5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ, εφ’ όσον εργάζονται εντός του ορύγµατος, θα
χρησιµοποιούν τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών:

6.

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).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένης ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
ΠΕΤΕΠ.
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους (m) των ταινιών σήµανσης, ανεξαρτήτως τύπου (ενιαία
κατηγορία για κάθε τύπο ταινίας).
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
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•

Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των ταινιών
σήµανσης.

•

Η φθορά και αποµείωση των υλικών.

•

Η εργασία τοποθέτησης εντός του ορύγµατος.
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