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Υποθαλάσσιες εκσκαφές µε χρήση εκρηκτικών
υλών

1.

ΠΕΤΕΠ

09-02-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής αποτελεί η εκτέλεση υποθαλάσσιων εκσκαφών βραχώδους
πυθµένα µε χρήση εκρηκτικών υλών, για την εκβάθυνση λιµενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων
ναυσιπλοΐας, ή την εκσκαφή υφαλαυλάκων θεµελίωσης λιµενικών έργων βαρύτητας, τοποθέτησης
υποθαλάσσιων αγωγών κλπ.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες:
α) χαράξεων, σηµάνσεων και βυθοµετρήσεων,
β) χαλάρωσης του βραχώδους υλικού του πυθµένα θαλάσσης µε την χρήση εκρηκτικών υλών,
γ) ανάσυρσης, αποκοµιδής, θαλάσσιας µεταφοράς και διάθεσης των βυθοκορηµάτων (προϊόντων
εκσκαφής βραχώδους πυθµένα).
Με τον όρο “βραχώδης πυθµένας” ή “βραχώδες υλικό” ορίζεται κάθε υλικό βραχώδους συστάσεως,
για την αποµάκρυνση του οποίου απαιτείται να προηγηθεί χαλάρωσή του µε χρήση εκρηκτικών
υλών.
Η αποµάκρυνση όλων των άλλων βραχωδών αντικειµένων, πάσης φύσεως, βάρους, συστάσεως
και µεγέθους, τα οποία είναι δυνατόν να ανασυρθούν ως ένα τεµάχιο χωρίς να προηγηθεί
κατακερµατισµός τους, δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής.

2.

ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΠΕΤΕΠ 09-02-01-01 (Υποθαλάσσιες Εκσκαφές Χωρίς Χρήση
Εκρηκτικών Υλών µε την Θαλάσσια Μεταφορά και Απόρριψη Βυθοκορηµάτων σε Μεγάλα Βάθη).

3.

ΕΚΣΚΑΦΗ ΒΡΑΧΩ∆ΟΥΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΥΛΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι εργασίες χαλάρωσης και εκσκαφής βραχώδους πυθµένα θαλάσσης µε χρήση εκρηκτικών υλών
περιλαµβάνουν:
•

∆ιάνοιξη διατρηµάτων στην προκαθορισµένη διάταξη και βάθος.

•

Γόµωση των διατρηµάτων µε εκρηκτική ύλη.

•

Χαλάρωση του βραχώδους υλικού του πυθµένα δι΄ ανατινάξεως των διατρηµάτων
(µεµονωµένα ή κατά οµάδες).

•

Ανάσυρση, αποκοµιδή, θαλάσσια µεταφορά και διάθεση ή απόρριψη των βυθοκορηµάτων.
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3.2. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
Οι εκρηκτικές ύλες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στο νερό και να παραµένουν πρακτικά
ανεπηρέαστες από το θαλάσσιο ύδωρ για χρονική περίοδο περίπου 24 ωρών από την τοποθέτησή
τους στο διάτρηµα. Επιπροσθέτως, για λόγους ασφαλείας, συνιστάται όπως οι εκρηκτικές ύλες να
καθίστανται αδρανείς µετα από παραµονή τους επί 15 έως 30 ηµέρες εντός του θαλασσίου ύδατος.

3.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
3.3.1.

∆ιάνοιξη διατρηµάτων

Η διάνοιξη των διατρηµάτων µπορεί να γίνει από περιστροφικό ή κρουστικό-περιστροφικό
γεωτρύπανο, τοποθετηµένο επί κατάλληλα διαµορφωµένου αγκυρούµενου ή αυτοανυψούµενου
πλωτού µέσου.
Αρχικά στην θέση κάθε διατρήµατος θα καταβιβάζεται κατακόρυφος µεταλλικός σωλήνας
κατάλληλης διαµέτρου, επακριβώς τοποθετηµένος µε χρήση σύγχρονων τοπογραφικών µεθόδων.
Ακολουθεί δονητική ή/και κρουστική έµπηξη του σωλήνα δια µέσου των τυχόν επιφανειακών
χαλαρών ιζηµάτων του πυθµένα µέχρις ότου όταν ο σωλήνας εδραστεί σταθερά στην επιφάνεια
του υγιούς βραχώδους πυθµένα, διεισδύοντας λίγα εκατοστά εντός αυτού. Μετά την έµπηξη, το
άνω άκρο του σωλήνα θα φτάνει επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και περίπου µέχρι την
στάθµη εργασίας του καταστρώµατος του πλωτού µέσου.
Η διάνοιξη των διατρηµάτων εντός του βραχώδους πυθµένα και µέχρι το προκαθορισµένο βάθος
γίνεται µε διέλευση των στελεχών και κοπτικών εργαλείων του γεωτρύπανου από το εσωτερικό του
τοποθετηµένου µεταλλικού σωλήνα. Όλα τα διατρήµατα θα πρέπει να είναι απόλυτα κατακόρυφα.
Η διάτρηση θα διακόπτεται ανά 1.20 m µήκους διατρήµατος και η κατακορυφότητα των
διατρηµάτων θα ελέγχεται µε κλισιόµετρο.
Για λόγους ασφαλείας, η ελάχιστη οριζόντια απόσταση µεταξύ κάθε διανοιγόµενου διατρήµατος και
κάθε γειτονικού γοµωµένου διατρήµατος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση του 1/3 του
συνολικού µήκους του διατρήµατος (εντός του βραχώδους πυθµένα) και σε κάθε περίπτωση όχι
µικρότερη από 2.40 m.
Η διάµετρος όλων των διαρτηµάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 150 mm.
Στην περίπτωση που η διάνοιξη και γόµωση των διατρηµάτων γίνεται από υποβρύχιο γεωτρύπανο
και καταδυτικό συνεργείο, όλα τα διατρήµατα πλησίον ή δίπλα σε ήδη γοµωµένα θα πρέπει να είναι
κατακόρυφα. Επιπροσθέτως, η οριζόντια απόσταση µεταξύ κάθε διανοιγόµενου διατρήµατος και
κάθε γειτονικού ήδη γοµωµένου θα πρέπει να είναι ίση µε το άθροισµα του βάθους θαλάσσης και
του συνολικού µήκους του γοµωµένου διατρήµατος.

3.3.2.

Γόµωση διατρηµάτων

Η γόµωση των διατρηµάτων µπορεί να γίνεται από το κατάστρωµα του πλωτού µέσου ή από
καταδυτικό συνεργείο µε χρήση:
α) πνευµατικής συσκευής γοµώσεως και
β) πλαστικού ή µεταλλικού σωλήνα (σωλήνας γόµωσης).
Στην περίπτωση που τα διατρήµατα έχουν διανοιχθεί από την επιφάνεια της θαλάσσης
(γεωτρύπανο επί πλωτού µέσου), ο σωλήνας γόµωσης θα διέρχεται από το εσωτερικό του ήδη
τοποθετηµένου µεταλλικού σωλήνα επάνω από το διάτρηµα και θα είναι είτε α) πλαστικός, ή β)
µεταλλικός αλλά κατασκευασµένος από το ίδιο υλικό (µέταλλο) µε τον τοποθετηµένο σωλήνα
επάνω από διάτρηµα, και αυτό λόγω της πιθανότητας εµφανίσεως ηλεκτρικών ρευµάτων λόγω
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γαλβανικής δράσης νερού και µετάλλων. Η διάµετρος των διατρηµάτων θα πρέπει να επαρκεί για
την άνετη διεύλεση των δοχείων της γόµωσης.
Στην περίπτωση που η γόµωση των διατρηµάτων γίνεται από καταδυτικό συνεργείο, ο σωλήνας
γοµώσεως θα είναι µεταλλικός και θα τοποθετείται από το καταδυτικό συνεργείο εντός του
διατρήµατος και να είναι απαλλαγµένος από εµπόδια, ώστε να µην καταστρέφεται ο σωλήνας
γοµώσεως κατά την εισαγωγή του στο διάτρηµα.
∆εν επιτρέπεται η εισαγωγή της γόµωσης εντός του διατρήµατος κατά µεµονωµένο φυσίγγιο.
Αντίθετα, συνιστάται όπως το σύνολο της προβλεποµένης γοµώσεως εισάγεται µε µιάς στο
διάτρηµα, µέσα από τον σωλήνα γόµωσης.
Για την ελεγχόµενη διενέργεια και αποτελεσµατικότητα των ανατινάξεων, συνιστάται όπως
ακολουθούνται τα εξής µέτρα:
•

Το βάρος της γόµωσης των αρχικά πυροδοτούµενων διατρηµάτων να είναι µικρότερο από το
βάρος της γόµωσης των διατρηµάτων που πυροδοτούνται σε επόµενους χρόνους

•

Κάθε διάτρηµα θα διαθέτει επιγόµωση (από άµµο, αµµοχάλικο ή άλλο κατάλληλο υλικό) σε
βάθος τουλάχιστον ίσο µε το ήµισυ του εύρους µετώπου για το συγκεκριµένο διάτρηµα

3.3.3.

Πυροδότηση διατρηµάτων

Οι γοµώσεις θα πυροδοτούνται ηλεκτρικά ή/και µε χρήση ακαριαίας θρυαλλίδας. Οι εκρηκτικές
θρυαλλίδες και όλα τα καψύλια θα είναι υδατοστεγανά και αδιάβροχα. Ο έλεγχος των καψυλίων θα
συνίσταται στην µέτρηση της αντιστάσεώς τους και της µονώσεως των καλωδίων. Η αντίσταση
µονώσεως θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 5000 Ohm.
Για την ελεγχόµενη διενέργεια και αποτελεσµατικότητα των ανατινάξεων, συνιστάται όπως γίνεται
επιλογή και σχεδιασµός κατάλληλης χρονικής αλληλουχίας της πυροδότησης, µε χρήση στοιχείων
επιβραδύνσεως χιλιοστού του δευτερολέπτου.
Σε περίπτωση πυροδότησης οµάδας διατρηµάτων, η θρυαλλίδα από κάθε διάτρηµα θα δένεται σε
κατάλληλα αγκυρωµένο χαλύβδινο συρµατόσχοινο, το οποίο θα επιπλέει (µε την βοήθεια
πλωτήρων) επάνω από κάθε σειρά διατρηµάτων. Τα ελεύθερα άκρα των θρυαλλίδων θα
συνδέονται µε την κύρια γραµµή πυροδότησης. Μετά το πέρας της ανατίναξης, θα διενεργείται
έλεγχος των συρµατοσχοίνων για πιθανές αφλογιστίες.

3.3.4.

Έλεγχος ανατινάξεων

Η ανατινάξεις θα διενεργούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το µέγιστο επίπεδο της εδαφικής δόνησης
κοντά σε κάθε γειτονική υφιστάµενη ευαίσθητη κατασκευή (χερσαία ή θαλάσσια) να ικανοποιεί τις
ακόλουθες απαιτήσεις (στην µελέτη του έργου µπορεί προδιαφράφονται ακόµη αυστηρότερες
απαιτήσεις):
α.

Η “µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης” να µην υπερβαίνει την τιµη V = 25 mm/sec

β.

Ο “συνολικός λόγος ενέργειας” να µην υπερβαίνει την τιµή ER = 645

Ως “µέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης” ορίζεται το διανυσµατικό άθροισµα των ταχυτήτων ταλάντωσης
A / t σε τρείς κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις (δύο οριζόντιες και µία κατακόρυφη), όπου Α το
πλάτος της ταλάντωσης σε κάθε διεύθυνση και t ο χρόνος.
Ο “συνολικός λόγος ενέργειας” ορίζεται ως το αλγεβρικό άθροισµα των “λόγων ενέργειας”
(3.29 ⋅ f ⋅ A) 2 σε τρείς κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις (δύο οριζόντιες και µία κατακόρυφη), όπου f
η συχνότητα της ταλάντωσης σε περιστροφές (κύκλους) ανά δευτερόλεπτο και A σε mm.
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Η µέτρηση των εδαφικών δονήσεων θα γίνεται µε κατάλληλο όργανο (επιταχυνσιόµετρο ή
σεισµογράφο), το οποίο είτε α) θα έχει δυνατότητα άµεσης καταγραφής και των τριών κάθετων
µεταξύ τους συνιστωσών (δύο οριζόντιες και µία κατακόρυφη) της ταχύτητας ταλάντωσης, ή β) θα
διαθέτει επαρκή ανάλυση (ευκρίνεια) καταγραφής των χρονοσειρών επιταχύνσεων και
µεταποπίσεων (και στις τρείς διεύθύνσεις), ώστε να είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισµός των
ταχυτήτων ταλάντωσης.

3.3.5.

Εκσκαφή και διάθεση των βυθοκορηµάτων

Για την ανάσυρση, αποκοµιδή, θαλάσσια και χερσαία µεταφορά και απόρριψη ή διάθεση των
βυθοκορηµάτων, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΠΕΤΕΠ 09-02-01-00 (Υποθαλάσσιες Εκσκαφές
Χωρίς Χρήση Εκρηκτικών Υλών). Επισηµαίνεται, ότι τα προϊόντα εκσκαφής βραχώδους πυθµένα
θαλάσσης µε χρήση εκρηκτικών υλών δύνανται να ενσωµατωθούν σε άλλα τµήµατα του έργου,
εφόσον πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
Μπορεί να απαιτηθεί και η χρήση σφύρας για την οµαλοποίηση του πυθµένα.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μετά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων ο πυθµένας θα πρέπει να διαµορφωθεί ως επίπεδη
επιφάνεια χωρίς ανωµαλίες.
Εφ΄ όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη του έργου, οι κλίσεις των πρανών
εκσκαφής θα διαµορφωθούν υποχρεωτικά ίσες µε τις προβλεπόµενες κλίσεις της και στην
περίπτωση δυνατότητας ευστάθειας των πρανών εκσκαφής µε πιό απότοµες κλίσεις.
Oι εκσκαφές θα εκτελούνται όπως ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους και θα συµφωνούν µε
τα σηµειούµενα στα σχέδια της µελέτης όρια και στάθµες. Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή σε
περιοχές έξω από τα όρια ή σε βάθη µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από τα σχέδια, ο
Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται σε κάθε περίπτωση µόνο για τις συµβατικές ποσότητες.
Η εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας δεν επιτρέπεται, σε κανένα µεµοµωµένο σηµείο της
περιοχής περιοχής εκσκαφών να φτάσει σε στάθµες υπεράνω των αναγεγραµµένων στα σχέδια
της µελέτης βαθών σχεδιασµού. Η εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας επιτρέπεται να φθάνει σε
µεµονωµένα µόνο σηµεία της επιφάνειας σε στάθµες µέχρι -0.50 µέτρων χαµηλότερα από τα
αναγεγραµµένα στα σχέδια της µελέτης βάθη σχεδιασµού, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται ουδεµία
πρόσθετη οικονοµική αποζηµίωση για οποιοδήποτε όγκο τυχόν τοπικής υπερεκσκαφής σε στάθµες
χαµηλότερα από τα βάθη σχεδιασµού.
Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή σε περιοχές έξω από τα όρια ή σε βάθη µεγαλύτερα από τα
προβλεπόµενα από τα σχέδια και κατά την κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει κίνδυνος για την
ευστάθεια των γειτονικών έργων, τότε η Υπηρεσία µπορεί να διατάξει την πλήρωση, µε έξοδα του
Αναδόχου, του επί πλέον εκσκαφθέντος όγκου µε υλικά και µέθοδο πλήρωσης εγκεκριµένα από
την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µόνο για τις συµβατικές
ποσότητες όπως καθορίστηκαν παραπάνω (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης).
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση των εκσκαφών και υποχρεούται να παίρνει
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την διατήρηση των βαθών εκσκαφής στις προβλεπόµενες στάθµες
µέχρι την παραλαβή του έργου (ή αυτοτελούς τµήµατος του έργου), χωρίς να δικαιούται
οιασδήποτε αποζηµιώσεως για τις ως άνω εργασίες.
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5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιµενικών έργων ισχύει η ΠΕΤΕΠ 09-19011-00 «Μέτρα υγιεινής-ασφάλειας και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή
λιµενικών έργων».
Κατά την διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων µε χρήση εκρηκτικών υλών, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παίρνει όλα τα µέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν
ατυχηµάτων και γενικά ζηµιών οποιασδήποτε φύσεως και έχει κάθε σχετική ευθύνη. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται επίσης να άρει τις τυχόν καταπτώσεις και να αποµακρύνει τα προϊόντα τους από την
περιοχή των έργων µε δικές του δαπάνες.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων προκειµένου, κατά την
διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, να µην παρεµποδίζεται καθ΄ οιονδόποτε τρόπο η
κυκλοφορία των πλοίων που ενδεχοµένως χρησιµοποιούν τον λιµένα, ούτε να διακυβεύεται η
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, συµµορφούµενος πλήρως µε τους ισχύοντες
κανονισµούς λειτουργίας του λιµένα και µε τις οδηγίες και εντολές του Κυρίου του Έργου και όλων
των αρµόδιων φορέων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικές του δαπάνες, στην προσωρινή σήµανση και φωτοσήµανση των
τµηµάτων του έργου και του κατασκευαστικού εξοπλισµού (πλωτά γεωτρύπανα, πλωτοί γερανοί,
ρυµουλά, φορτηγίδες κλπ.), καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων, σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανονισµούς και νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ατυχηµατικής πτώσης στην
θάλασσα και βύθισης κάθε είδους εξοπλισµού, εργαλείου, υλικών, αγωγών κλπ., σε δε περίπτωση
τέτοιου συµβάντος είναι υπεύθυνος για την άµεση ενηµέρωση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και
την άµεση ανάσυρση των βυθισµένων αντικειµένων, µε δικές του δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση ο
Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε συνέπεια θα µπορούσε να προκληθεί
από οποιαδήποτε, εκούσια ή ακούσια, πτώση ή/και βύθιση οποιασδήποτε φύσεως αντικειµένων ή
υλικών στην θάλασσσα.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικές του δαπάνες, στην λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για
την προστασία όλων των υφιστάµενων κατασκευών, λιµενικών ή χερσαίων έργων και εξοπλισµού
(όπως κρηπιδότοιχοι, προσκρουστήρες, δέστρες κλπ.), εγκαταστάσεων, κάθε φύσεως
αντικειµένων, ιδιοκτησιών τρίτων κλπ. στην ευρύτερη περιοχή των έργων, από κάθε είδους φθορά,
ζηµιά ή καταστροφή θα µπορούσε να προκληθεί κατά τις εργασίες βυθοκορήσεων µε χρήση
εκρηκτικών υλών, ή από την λειτουργία, µετακίνηση, πρόσδεση και ελλιµενισµό του
κατασκευαστικού εξοπλισµού (πλωτά γεωτρύπανα, πλωτοί γερανοί, ρυµουλκά, φορτηγίδες,
δονήσεις, οχήµατα κλπ.). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικές του δαπάνες, στην άµεση
αποκατάσταση (επισκευή ή/και αντικατάσταση) κάθε ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας που έχει
προκληθεί στις ανωτέρω υφιστάµενες κατασκευές, έργα, εγκαταστάσεις, αντικείµενα, ιδιοκτησίες
τρίτων κλπ.
Οι εργασίες γόµωσης – πυροδότησης – ανατίναξης θα εκτελούνται µόνο από έµπειρους και
κατάλληλα εκπαιδευµένους τεχνίτες, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την
προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµωτού.
Ειδικότερα για τις εργασίες υποθαλασσίων ανατινάξεων, πέραν των προβλεποµένων για τις
αντίστοιχες εργασίες ξηράς και από την ισχύουσα Νοµοθεσία, συνιστάται η λήψη των ακόλουθων
µέτρων ασφαλείας:
•

Ολόκληρη η προς εκσκαφή θαλάσσια περιοχή θα οριοθετείται καθ΄ όλην την διάρκεια
εκτέλεσης των ανατινάξεων µε κατάλληλη πλωτή σήµανση (σηµαίες κλπ.)
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•

Ανά πάσα χρονική στιγµή η ποσότητα εκρηκτικών υλών σε κάθε πλωτό γεωτρύπανο δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει την απαιτούµενη για την ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων
εργασιών µίας ηµέρας εργασίας.

•

Απαγορεύεται η εκτέλεση ανατινάξεων α) όταν η ορατότητα είναι µικρότερη των 500 µέτρων
και β) στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της αρχής του σούρουπου και του πέρατος της αυγής.

•

Πριν από κάθε πυροδότηση το πλωτά γεωτρύπανο και κάθε άλλο σκάφος ή πλοίο θα πρέπει
να βρίσκοναι σε ασφαλή απόσταση από τη θέση της ανατίναξης.

•

Πριν και κατά την διάρκεια της αποµάκρυνσης του πλωτού γεωτρύπανου από την θέση της
ανατίναξης, θα δίδεται σειρά ηχητικών προειδοποιητικών σηµάτων (µε σειρήνα ή σφυρίχτρα
περπιεσµένου αέρα) σύµφωνα µε την επικρατούσα ναυτική πρακτική.

•

∆εν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πυροδότησης καθ΄ όσον χρόνο οποιοδήποτε
διερχόµενο πλοίο ή σκάφος είναι σε απόσταση µικρότερη των 450 m από την θέση της
ανατίναξης.

•

Πριν από κάθε πυροδότηση απαιτείται η προηγούµενη ειδοποίηση των επιβαινόντων σε όλα τα
πλοία και σκάφη που ελλιµενίζονται σε απόσταση µικρότερη των 450 µέτρων από την θέση της
ανατίναξης.

•

Πριν από κάθε πυροδότηση, όλα τα σκάφη ή/και πλωτά του Αναδόχου που περιέχουν
εκρηκτικά θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 75 µέτρα από το σηµείο της ανατίναξης.

•

Πριν από κάθε πυροδότηση, το προσωπικό όλων των άλλων πλωτών γεωτρυπάνων που
βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 150 m από την θέση της ανατίναξης θα εγκαταλείπει
τα γεωτρύπανα προς κάλυψη στην περίπτωση ύπαρξης γοµωµένων διατρηµάτων.

•

∆εν επιτρέπεται η πυροδότηση καθ΄ όση διάρκεια λαµβάνουν χώρα κολυµβητικές ή
καταδυτικές δραστηριότητες κοντά στην θέση της ανατίναξης.

•

Όλα τα γοµωµένα διατρήµατα θα πυροδοτούνται αµέσως µετά την αποµάκρυνση του πλωτού
γεωτρύπανου απο την θέση ανατίναξης, υπό την προϋπόθεση των ανωτέρω.

•

Όλες οι υποθαλάσσιες ανατινάξεις θα συνοδεύονται από προειδοποιητικά ηχητικά σήµατατα
οποία θα δίδονται από σειρήνες ή σφυρίχτρες πεπιεσµένου αέρα. Όλα τα ηχητικά σήµατα
ασφαλείας θα πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτά σε κάθε σηµείο του εργοταξίου. Η σηµασία
και ερµηνεία κάθε προειδοποιητικού ηχητικού σήµατος (και κάθε άλλου είδους σήµατος
ασφαλείας όπως σηµαίες κλπ.) θα αναγραφεί σε πινακίδες, οι οποίες θα τοποθετούνται σε όλες
τις χερσαίες και θαλάσσιες θέσεις πρόσβασης στο εργοτάξιο. Το προσωπικό του εργοταξίου θα
ενηµερωθεί και εκπαιδευτεί επαρκώς για τα σήµατα ασφαλείας και θα λάβει τις δέουσες
οδηγίες ασφαλείας.

•

Έξι λεπτά της ώρας πριν από κάθε πυροδότηση θα δίδεται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήµα
διαρκείας ενός λεπτού (ήχοι µακράς διαρκείας).

•

Ένα λεπτό της ώρας πριν από κάθε πυροδότηση θα δίδεται ένα προειδοποιητικό σήµα
διαρκείας ενός λεπτού (ήχοι βραχείας διάρκειας).

•

Μετά το πέρας του ελέγχου της ανατίναξης θα δίδεται τελικό ηχητικό σήµα (µακρόσυρτος
ήχος). Μέχρις ότου δοθεί το τελικό ηχητικό σήµα, δεν επιτρέπεται η επιστροφή µη
εξουσιοδοτηµένου προσωπικού στην περιοχή της ανατίναξης.

•

Σε περίπτωση που το βάθος νερού υπεράνω του βραχώδους πυθµένα είναι µικρότερο των
1.20 m απαιτείται η λήψη µέτρων ασφαλείας για την αποφυγή εκδήλωσης ιπτάµενων
βραχωδών θραυσµάτων.
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6.

Ενηµέρωση του Λιµεναρχείου και ανακοίνωσης ώστε να αποφεύγονται οι καταδύσεις στην
περιοχή έλεγχος και περιφρούρηση της θαλάσσιας περιοχής πέριξ του χώρου ανατινάξεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης µε την χρήση εκρηκτικών υλών επιµετρώνται ανά κυβικό µέτρο
παραγµατικού συµπαγούς όγκου µετρούµενου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, κατόπιν
αφαιρέσεως του όγκου των ενδεχόµενων επιφανειακών χαλαρών υλικων, εκτός εάν άλλως ορίζεται
στα συµβατικά τεύχη για την κατασκευή του έργου.
Ο όγκος οποιασδήποτε τοπικής υπερεκσκαφής σε στάθµες χαµηλότερα από τα προβλεπόµενα
βάθη σχεδιασµού, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, δεν επιµετράται και δεν αποτελεί αντικείµενο
πληρωµής προς τον Ανάδοχο.
Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια και χερσαία µεταφορά και απόρριψη ή απόθεση σύµφωνα µε
την παρούσα ΠΕΤΕΠ, οποιασδήποτε ποσότητας βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, η οποία
ενδεχοµένως έχει συσσωρευτεί κατά την φάση εκτέλεσης των βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε
σηµείο της προς εκσκαφή περιοχής ή έξω από αυτήν, είτε οφείλεται σε κατασκευαστικές
δραστηριότητες του Αναδόχου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής, είτε
οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε άλλη
αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόµενων βυθοκορήσεων µέχρι τα
προβλεπόµενα από την µελέτη του έργου βάθη σχεδιασµού, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται
και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα.
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