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Αποκατάσταση ή ανακατασκευή πλακοστρώσεων
πεζοδροµίων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-08-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζει τις απαιτήσεις αποκατάστασης / ανακατασκευής πλακοστρώσεων
οποιουδήποτε τύπου µετά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης υπογείων δικτύων.
Οι προς εκτέλεση εργασίες αποσκοπούν στην επαναφορά της επιφάνειας στην προτέρα της
κατάσταση, πριν από τις οποιεσδήποτε επεµβάσεις.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κατά την αποξήλωση υπαρχουσών πλακοστρώσεων για την κατασκευή υπογείων δικτύων θα
καταβάλλεται προσπάθεια να περισωθεί το υπάρχον υλικό επιστρώσεων (πλάκες, κυβόλιθοι κ.λπ.)
στον µέγιστο δυνατό βαθµό.
Τεµάχια φθαρµένα εκ των προτέρων ή θραυόµενα (έστω και µερικώς) κατά την αποξήλωση δεν θα
επαναχρησιµοποιούνται.
Τα αξιοποιήσιµα υλικά αποξήλωσης θα στοιβάζονται και θα προστατεύονται στην περιοχή του
έργου µέχρι την επαναχρησιµοποίησή τους.
Οι απαιτούµενες συµπληρωµατικές ποσότητες για την αποκατάσταση θα είναι του αυτού ακριβώς
τύπου µε το υπάρχον υλικό, όσον αφορά στις διαστάσεις, στο πάχος, στο χρώµα και στην
επιφανειακή χροιά (ραβδώσεις, εγκοπές, προεξοχές κ.λπ.).
Οι απαιτήσεις για το νέο υλικό είναι οι καθοριζόµενες στην ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 “Πλακοστρώσεις Λιθοστρώσεις Πεζοδροµίων και Πλατειών” (πλάκες, κυβόλιθοι, σκυρόδεµα έδρασης C 10/12,
κονίαµα πάκτωσης, κονίαµα αρµολόγησης).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΚΩΝ
Οι πρόσθετες πλάκες θα παραδίδονται σε παλέτες µε ξύλινα υποθέµατα προστατευµένες µε φύλλα
νάυλον.
Ο χειρισµός των παλετών θα γίνεται µε γερανοβραχίονα. Οι συσκευασίες θα αφαιρούνται µόνον
πριν από την τοποθέτηση και οι πλάκες (νέες ή διατηρούµενες) θα µεταφέρονται στην θέση
τοποθέτησης µε χειράµαξα.
Απαγορεύεται να ρίπτονται οι πλάκες επί του εδάφους, έστω και από µικρό ύψος. Η εκφόρτωση θα
γίνεται µόνον χειρωνακτικά.
Πλάκες ρηγµατωµένες ή µε φθορές δεν θα χρησιµοποιούνται σε καµµία περίπτωση και θα
συγκεντρώνονται προς απόρριψη ως άχρηστα υλικά.

ΠΕΤΕΠ:08-06-08-03

1/5

3.2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αποκατάσταση/ ανακατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων θα γίνεται έτσι ώστε να µην
εµφανίζονται υψοµετρικές διαφορές στα όρια µεταξύ υφιστάµενης και αποκαθιστάµενης/
ανακατασκευαζόµενης επιφάνειας. Η αρµολόγηση θα ακολουθεί αυστηρά τον κάνναβο της
διατηρούµενης πλακόστρωσης, έτσι ώστε µετά την ολοκλήρωση των εργασιών να προκύπτει ένα
ενιαίο σύνολο επίστρωσης χωρίς εµφανείς διαφορές.
Κατά την παύση των εργασιών ή/και µέχρι την ολοκλήρωση της σκλήρυνσης του κονιάµατος
έδρασης, η ζώνη των έργων θα αποµονώνεται µε πλέγµατα προστασίας, ταινίες επισήµανσης και
προειδοποιητικές πινακίδες. Κατά τις νυχτερινές ώρες θα τοποθετούνται επιπρόσθετα
αναλάµποντες φανοί (σπίθες).
Η επανατοποθέτηση των πλακών θα γίνεται αφού έχει επανεπιχωθεί - συµπυκνωθεί το όρυγµα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 “Επανεπίχωση Αποµένοντος Όγκου
Εκσκαφών Υπογείων ∆ικτύων”.
Εάν προβλέπεται από την µελέτη θα διαστρώνεται σκυρόδεµα C12/15 ελαχίστου πάχους 8,0 cm, ή
θα κατασκευάζεται υπόβαση από λεπτόκοκκο υλικό πάχους 3,0 – 5,0 cm, η οποία θα
συµπυκνώνεται µε ελαφρό εξοπλισµό συµπύκνωσης. Επί της υποβάσεως θα διαστρώνεται
τσιµέντο πάχους 2,5 – 3,0 cm, αναλογίας ενός µέρους ασβέστου προς πέντε µέρη άµµου, µε
προσθήκη 180 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου.
Προκειµένου περί λευκών πλακών η αρµολόγηση θα γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα λευκού τσιµέντου
αναλογίας 650 kg ανά m3 µαρµαροκονίας. Στις περιπτώσεις έγχρωµων πλακών στο κονίαµα
αρµολόγησης θα προστίθενται χρωστικές ύλες προκειµένου να επιτευχθεί χρωµατική αµοιογένεια.
Οι πλάκες που επανατοποθετούνται θα είναι απόλυτα στοιχηµένες και κατά τις δύο διευθύνσεις µε
τις υπάρχουσες. Μετά θα καθαρίζεται επιµελώς η επιφάνεια από το αρµολόγηµα. Οι ανωτέρω
εργασίες αφορούν τόσο στις επιστρώσεις µε τυποποιηµένες πλάκες, όσο και στα λιθόστρωτα.
Εάν η ζώνη διέλευσης του δικτύου ήταν απλώς τσιµεντόστρωτη, θα αποκαθίσταται πλήρως η
επιφάνεια µε στρώση σκυροδέµατος κατηγορίας C 12/16, πάχους ίσου προς το αρχικό.
Το σκυρόδεµα θα διαµορφώνεται έτσι ώστε να είναι απόλυτα λείο (µε πήχυ ή µε κύλινδρο), κατά
τρόπο ώστε η επιφανειακή υφή του να µην εµφανίζει διαφορές µε την υπόλοιπη (διατηρούµενη)
επιφάνεια της στρώσης.
Οι παρειές του αποξηλωθέντος σκυροδέµατος θα οµαλοποιούνται και θα καθαρίζονται επιµελώς
από χαλαρά υλικά. Πριν από την σκυροδέτηση θα εφαρµόζεται επί των παρειών υδαρές διάλυµα
τσιµέντου (αριάνι) για την βελτίωση της συνάφειας παλαιού - νέου σκυροδέµατος.

3.3. ∆ΙΑΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Εν όψει της ανακατασκευής των πεζοδροµίων µετά την αποξήλωση επιστρώσεων
(πλακοστρώσεων) ή / και κρασπέδων, εάν προβλέπεται από την µελέτη θα διαµορφώνονται
διαβάσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) µε την διαµόρφωση βυθίσεων της πλακόστρωσης
ή της επιφάνειας σκυροδέτησης (κατά περίπτωση) και του κρασπεδορείθρου του πεζοδροµίου.
Σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Στοιχεία σχεδιασµού πεζοδροµίου για ΑΜΕΑ), το
ύψος του πεζοδροµίου δεν θα είναι µεγαλύτερο από 7,0 - 10,0 cm, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
όπου για λόγους απορροής των οµβρίων απαιτείται υψηλότερο κράσπεδο, οπότε το ύψος
επιτρέπεται να είναι µέχρι και 15 cm.
Η κατά µήκος κλίση του πεζοδροµίου δεν θα υπερβαίνει το 12%. Αν απαιτείται µεγαλύτερη κλίση
θα διαµορφώνονται βαθµίδες.
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Η εγκάρσια κλίση του πεζοδροµίου δεν θα υπερβαίνει το 4% (ενδεικνυόµενη κλίση 1,0-1,5%).
Τα υλικά επίστρωσης στα σηµεία βύθισης του πεζοδροµίου θα εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα,
οµοιογένεια, σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και στις καιρικές συνθήκες, µικρή
αντανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισµό και στην συντήρηση.
Στις θέσεις υψοµετρικών διαφορών εγκαρσίως του πεζοδροµίου (θέσεις προσαρµογής του
πεζοδροµίου µε το οδόστρωµα) θα διαµορφώνονται σκάφες τουλάχιστον 1,50 m.
Σε περιπτώσεις πεζοδροµίων µικρού πλάτους όπου η κατασκευή εγκαρσίων σκαφών είναι
προβληµατική, συνιστάται η βύθιση όλης της γωνίας στις διασταυρώσεις. Στον πίνακα που
ακολουθεί ορίζονται τα µήκη ράµπας εγκαρσίως του πεζοδροµίου για διαφορετικά ύψη
πεζοδροµίου.

4.

Ύψος
πεζοδροµίου
(m)

Κλίση ράµπας (%)

Απαιτούµενο µήκος ράµπας (m)

Επιθυµητή

Ανεκτή

Επιθυµητό

Ανεκτό

0,000-0,070

5 (1:20)

8 (1:12)

1,40

0,84

0,071-0,100

5 (1:20)

8 (1:12)

2,00

1,20

0,101-0,120

5 (1:20)

6,2
(116)

2,40

1,42

0,121-0,150

5 (1:20)

6,2
(116)

3,00

2,20

0,151 και άνω

5 (1:20)

8 (1:12)

-

-

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα νέα υλικά επιστρώσεων (προς αντικατάσταση φθαρθέντων κατά την αποξήλωση) θα
συνοδεύονται από αντίγραφο πιστοποιητικού αναγνωρισµένου εργαστηρίου που θα προσκοµίζει ο
προµηθευτής, από το οποίο θα προκύπτουν τα χαρακτηριστικά των πλακών, κυβολίθων κ.λπ. (βλ.
σχετικά ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 “Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις Πεζοδροµίων και Πλατειών”).
Για τις στρώσεις έδρασης από σκυρόδεµα θα λαµβάνονται δοκίµια σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στον Κ.Τ.Σ. (Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος).

4.2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Τα τµήµατα πεζοδροµίου που έχουν αποκατασταθεί θα ελέγχονται ως προς την διάταξη των
πλακών / λίθων αλλά και υψοµετρικά σε σχέση µε τα γειτονικά (διατηρούµενα) τµήµατα των
επιστρώσεων.
Τµήµατα που εµφανίζουν υποχωρήσεις ή αποκλίσεις από τον κάνναβο των αρµών δεν θα γίνονται
αποδεκτά και θα δίδεται εντολή ανακατασκευής τους µε δαπάνες του Αναδόχου.
Η τελειωµένη εργασία αποκατάστασης πεζοδροµίων θα δίνει την εικόνα µιας ενιαίας επιφάνειας
τόσο υψοµετρικά όσο και αισθητικά.
Οι συναρµογές νέων και παλαιών επιφανειών θα είναι ιδιαίτερα επιµεληµένες ώστε η υψοµετρική
τους διαφορά να µην υπερβαίνει τα 2 mm.
ΠΕΤΕΠ:08-06-08-03
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Η τελειωµένη επιφάνεια θα είναι διαµορφωµένη µε τις κλίσεις που προβλέπονται στην Μελέτη
(περιπτώσεις πλήρους ανακατασκευής), για την απορροή των οµβρίων, ή σύµφωνα µε τις κλίσεις
της υπάρχουσας πλακόστρωσης (περιπτώσεις τµηµατικής αποκατάστασης).

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• ∆ιακίνηση βαρέων αντικειµένων µε την χρήση µηχανικών µέσων (παλέτες πλακών).
• Χρήση κοπτικών εργαλείων χειρός ηλεκτροκίνητων ή πεπιεσµένου αέρα.
• Εκτέλεση εργασιών σε µικρή απόσταση από κινούµενα οχήµατα (σε οδούς υπό κυκλοφορία).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επισηµαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
• Συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και την Ελληνική Νοµοθεσία επί θεµάτων Υγιεινής και
Ασφάλειας (Π.∆. 17/96, Π.∆. 159/99 κ.λπ.).
• Συµµόρφωση µε το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.
• Υποχρεωτική 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).

Προστασία
οφθαλµών

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and
non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα
προστασίας µατιών και προσώπου τύπου µεταλλικού πλέγµατος για
βιοµηχανική και µη βιοµηχανική χρήση έναντι µηχανικών κινδύνων ή και
θερµότητας

• Κατά την παύση των εργασιών θα αποκλείεται µε πλέγµατα προστασίας, ταινίες επισήµανσης
και προειδοποιητικές πινακίδες η προσπέλαση στον χώρο των εκσκαφών. Επιπλέον θα
τοποθετείται φωτεινή σήµανση (αναλάµποντες φανοί - σπίθες) κατά µήκος της ζώνης εκτέλεσης
των εργασιών, για την πρόληψη ατυχηµάτων κατά την διάρκεια της νύχτας.

5.3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θραύσµατα πλακών, υλικά συσκευασίας και περισσεύµατα κονιαµάτων θα περισυλλέγονται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα και θα µεταφέρονται προς απόρριψη ως άχρηστα υλικά. Μετά την
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ολοκλήρωση των εργασιών θα καθαρίζεται επιµελώς µε νερό υπό πίεση και βούρτσα ολόκληρη η
επιφάνεια του πεζοδροµίου και η περί αυτό επιφάνεια του καταστρώµατος της οδού.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφάνειας αποκαθιστάµενης ή ανακατασκευαζόµενης πλακόστρωσης,
ανεξαρτήτως του τύπου της πλακόστρωσης.

6.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιφάνεια θα υπολογίζεται µε βάση το µήκος της αποκατάστασης και το συµβατικό πλάτος του
σκάµµατος.
Καλύµµατα φρεατίων και λοιπές µικροκατασκευές επί του πεζοδροµίου, επιφανείας µικρότερης
από 1,0 m2, συνυπολογίζονται στην επιµετρούµενη επιφάνεια και δεν αφαιρούνται,
αποκαθιστάµενης της τυχόν απαιτούµενης υψοµετρικής διαφοράς τους για την εξασφάλιση οµαλής
κυκλοφορίας επί του πεζοδροµίου.
Πλάτος αποκατάστασης µεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στην εγκεκριµένη µελέτη δεν
επιµετράται. Εκτός εάν οι σχετικές εργασίες εκτελέσθηκαν µετά από εντολή της Υπηρεσίας (π.χ.
ολική αποκατάσταση επιφανείας λόγω µικρού πλάτους αποµένουσας λωρίδας).
Η κατασκευή στρώσης έδρασης από σκυρόδεµα C 12/16 (όταν προβλέπεται) επιµετράται ιδιαίτερα.

6.3. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στην τιµή µονάδος, περιλαµβάνονται:
• Η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανικών µέσων και των εργαλείων πάσης
φύσεως.
• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των υλικών (νέων και
προερχοµένων από αποξήλωση).
• Η φθορά και αποµείωση των υλικών.
• Οι εργασίες τελικού καθαρισµού της επιφανείας.
• Η συλλογή και αποκοµιδή των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών ή υπολειµµάτων.
• Οι προστατευτικές περιφράξεις µε ανακλαστικές ταινίες µέχρι την σκλήρυνση των κονιαµάτων.
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