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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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Αποκατάσταση ή ανακατασκευή κρασπεδορείθρων

1.

ΠΕΤΕΠ

08-06-08-04

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για αποκατάσταση ή ανακατασκευή των
κρασπεδορείθρων των πεζοδροµίων τα οποία καθαιρούνται κατά την εγκατάσταση υπογείων
δικτύων.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Εάν απαιτείται η ενσωµάτωση νέων κρασπέδων για την αποκατάσταση των αποξηλωθέντων,
έχουν εφαρµογή οι απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων:
ΕΝ 1343:2001

Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods -Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις - Απαιτήσεις
και µέθοδοι δοκιµής

EN 1340:2003

Concrete kerb units - Requirements and test methods. -- Κράσπεδα από
σκυρόδεµα. - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών.

Ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προσκοµιζόµενα υλικά πληρούν
τις ως άνω απαιτήσεις, συνοδευόµενη από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ισχύουν γενικώς και τα αναφερόµενα σε ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03 “Αποκατάσταση ή Ανακατασκευή
Πλακοστρώσεων Πεζοδροµίων” και ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 “Κράσπεδα – Ρείθρα - Τάφροι παρά την
Οδό”.
Όταν τα υπάρχοντα κράσπεδα αποτελούνται από λαξευτούς φυσικούς λίθους και προβλέπεται η
επαναχρησιµοποίησή τους, η άρση θα γίνεται µε προσοχή και τα υλικά θα φυλάσσονται κατάλληλα
στοιβαγµένα σε προστατευόµενο χώρο πλησίον του ορύγµατος.
Οι λαξευτοί λίθοι των κρασπέδων, αφού καθαρισθούν από τα κονιάµατα στερέωσης και
αποκατασταθούν τυχόν φθορές µε τυπική λάξευση, θα επανατοποθετούνται σε βάση από
σκυρόδεµα C12/15 τυπικού πάχους 10 cm (ή όπως ορίζεται στην Μελέτη), επί της οποίας θα
διαστρώνεται τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου σε πάχος τουλάχιστον 2,5 cm. Η αρµολόγηση
θα γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου.
Τα κράσπεδα από σκυρόδεµα, αφού ευθυγραµµισθούν οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, θα
εγκιβωτίζονται τοπικά µε σκυρόδεµα από την πλευρά του πεζοδροµίου, ώστε να σταθεροποιούνται
και να παραµένουν ακλόνητα κατά την φάση επανακατασκευής του ρείθρου.
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα µε εµφανείς φθορές που προξενήθηκαν κατά την αποξήλωσή
τους, καθώς και κράσπεδα µε προϋπάρχουσες φθορές δεν θα επαναχρησιµοποιούνται και θα
αντικαθίστανται.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη πληρωµή, στην ανακατασκευή ή την αντικατάσταση
κρασπέδων από σκυρόδεµα ή λαξευτούς λίθους που καταστράφηκαν από δική του υπαιτιότητα.
Τα κράσπεδα που εµφανίζουν σηµαντικές φθορές θα επισηµαίνονται παρουσία εκπροσώπου της
Υπηρεσίας πριν από την αποξήλωσή τους. Στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχουν λόγοι
προσεκτικής αφαίρεσης αυτών και θα αντιµετωπίζονται ως άοπλα σκυροδέµατα προς καθαίρεση,
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην οικεία ΠΕΤΕΠ.
Κράσπεδα από σκυρόδεµα χυτά επί τόπου σε θέσεις συναρµογών ή καµπυλών θα σκυροδετούνται
εκ νέου κατά την φάση των εργασιών αποκατάστασης µε την χρήση καταλλήλων καλουπιών.
Επισηµαίνεται η απαίτηση, για τις περιπτώσεις αυτές, να επαναδιαµορφώνεται η απότµηση της
ορατής ακµής κατ’ αντιστοιχία µε τις ακµές των επανατοποθετούµενων σε ευθεία κρασπέδων,
ώστε το ανακατασκευαζόµενο τµήµα να εµφανίσει ενιαία µορφή.
Μετά την τοποθέτηση και πάκτωση των κρασπέδων θα ακολουθεί η ανακατασκευή των ρείθρων µε
σκυρόδεµα χυτό επί τόπου, ποιότητας C 16/20.
Η επιφάνεια του ρείθρου θα συναρµόσει απόλυτα µε την στάθµη του καταστρώµατος της οδού και
θα έχει την αυτή επίκλιση µε τα διατηρούµενα ρείθρα. Η συναρµογή µεταξύ ανακατασκευασθέντων
και διατηρουµένων ρείθρων θα είναι οµαλή, χωρίς ανισοσταθµίες ή σκαλοπάτια.
Για την ανακατασκευή των ρείθρων ισχύουν και τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
“Κράσπεδα-Ρείθρα-Τάφροι παρά την Οδό”.
Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση/ ανακατασκευή κρασπεδορείθρων πεζοδροµίων θα γίνεται
κατά τρόπο τέτοιο ώστε να συµπίπτουν οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά µε την υφιστάµενη
επιφάνεια πλακόστρωσης και τα εκατέρωθεν κρασπεδόρειθρα.
Εφιστάται επίσης η προσχή στην αποκατάσταση των τυχόν ειδικών προσβάσεων για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σε περίπτωση που οι αποξηλώσεις για την κατασκευή των υπογείων
δικτύων περιλαµβάνουν και τέτοιες ζώνες.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα τµήµατα κρασπεδορείθρων που έχουν αποκατασταθεί θα ελέγχονται τόσο ως προς την
διάταξη, όσο και οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά.
Η τελειωµένη εργασία θα παρουσιάζει άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα µε διατήρηση των
ευθυγραµµιών, επιµεληµένα τελειώµατα και επίπεδες επιφάνειες.
Οι αρµοί µεταξύ των κρασπεδορείθρων θα είναι επιµεληµένοι και θα παρουσιάζουν το ίδιο πλάτος
(περίπου 5 έως 10mm) σε όλο το µήκος της αποκατάστασης.
Το ύψος του κρασπεδορείθρου ως προς την επιφάνεια του καταστρώµατος της οδού θα είναι
ενιαίο κατά περιοχές και θα µεταβάλλεται βαθµιαία όπου απαιτείται προσαρµογή καθώς και στις
θέσεις διαβάσεων ΑΜΕΑ.
Τµήµατα που εµφανίζουν κακοτεχνίες π.χ. υποχωρήσεις, ανισοσταθµίες, ανοµοιόµορφη
διαµόρφωση ακµών, ανώµαλες καµπύλες κ.λπ. δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
επανακατασκευάζονται µε δαπάνες του Αναδόχου.
Σε καµία περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά τµήµατα προχύτων κρασπέδων σε ευθυγραµµία. Τα
κράσπεδα στις περιπτώσεις αυτές (από αποξήλωση ή νέα) θα είναι υποχρεωτικώς ακέραια
τεµάχια, όπως ορίζεται στην Μελέτη.
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Η επιφάνεια των ρείθρων θα είναι λεία, οµαλή και µε τις κλίσεις που υπάρχουν στα διατηρούµενα
ρείθρα της οδού.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των υλικών:
• Μεταφορά δια χειρός αντικειµένων µεγάλου βάρους (τεµαχίων κρασπέδων).
• Χρήση ηλεκτροεργαλείων χειρός για την κοπή και τον καθαρισµό των κρασπέδων καθώς και
εργαλείων λάξευσης.
• Εκτέλεση εργασιών σε µικρή απόσταση από κυκλοφορούντα οχήµατα (περιπτώσεις εκτέλεσης
των εργασιών υπό διατήρηση κυκλοφορίας).

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισηµαίνονται οι ακόλουθες απιατήσεις:
Συµµόρφωση προς 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.)
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).

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπό κυκλοφορία οι εργατοτεχνίτες θα φορούν υποχρεωτικά
γιλέκο µε ανακλαστικές ταινίες.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (µ.µ.) πλήρως
ανακατασκευαζόµενων κρασπεδορείθρων, λίθινων ή προχύτων.

αποκαθιστάµενων

ή

Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται:
• Η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού και του πάσης φύσεως εξοπλισµού και εργαλείων
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτούµενων υλικών.
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• Η φθορά και αποµείωση των ενσωµατούµενων υλικών.
• Η δαπάνη αποκατάστασης προχύτων ή λίθινων κρασπέδων που έχουν υποστεί µη αποδεκτές
φθορές κατά την αποξήλωσή τους µε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
• Η κατασκευή της βάσεως έδρασης του κρασπεδορείθρου από σκυρόδεµα ποιότητας C 12/15,
εφόσον το πάχος της δεν υπερβαίνει τα 15 cm (σε αντίθετη περίπτωση επιµετράται ιδιαιτέρως).
• Η κατασκευή νέου ρείθρου από σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20, της αυτής διατοµής µε το
καθαιρεθέν και η επεξεργασία της επιφάνειάς του µε µυστρί ώστε να γίνει λεία και οµοιόµορφη.
• Η αρµολόγηση των επανατοποθετηθέντων κρασπέδων.
• Η δαπάνη εργασίας και υλικών αποκατάστασης, σε περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης
των εργασιών µε τους όρους της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
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