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Υποθαλάσσια Κατασκευή Χαλικοπασσάλων

1.

ΠΕΤΕΠ
09-03-05-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής είναι η υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων µε
εκτόπιση του εδαφικού υλικού και µε αντικατάστασή του µε συµπυκνωµένα σκύρα.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Το υλικό πλήρωσης των χαλικοπασσάλων θα αποτελείται από θραυστά γωνιώδη σκύρα (χαλίκια)
διαστάσεων 15-80 mm (ανάλογα µε τη µέθοδο κατασκευής, όπως περιγράφεται στη συνέχεια),
χωρίς άλλες προσµίξεις (λεπτόκοκκα υλικά, γαιώδεις και φυτικές προσµίξεις κλπ.).
Το χρησιµοποιούµενο κατά την κατασκευή των χαλικοπασσάλων νερό µπορεί να είναι θαλασσινό.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00 (Εδαφοπάσσαλοι).

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00 (Εδαφοπάσσαλοι).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι χαλικοπάσσαλοι µπορούν να κατασκευαστούν µε µία από τις παρακάτω περιγραφόµενες
µεθόδους.

3.1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Η µέθοδος συνίσταται στις εξής φάσεις εργασίας:
Έµπηξη µέσα στο έδαφος ενός άκαµπτου χαλύβδινου σωλήνα, πωµατισµένου προσωρινά στο
κάτω άκρο και εξωτερικής διαµέτρου κατ΄ ελάχιστον 600 mm. Το πωµάτισµα επιτυγχάνεται µε τη
βοήθεια ενός αρθρωτά συνδεδεµένου και ανοιγόµενου πώµατος, κωνικού ή επιπέδου σχήµατος,
αποτελουµένου από ένα ή περισσότερα τµήµατα, που τοποθετείται µόνιµα στο κάτω άκρο του
σωλήνα έµπηξης. Πλήρωση του σωλήνα, µετά το πέρας της έµπηξης, µε τα αδρανή υλικά που
προδιαγράφονται ανωτέρω (σκύρα διαστάσεων 15-40 mm), µε τη βοήθεια χοάνης που
τοποθετείται στο άνω άκρο του σωλήνα.
• Πολλαπλές ανασύρσεις και επανεµπήξεις του σωλήνα έµπηξης, µε τον τρόπο που αναφέρεται
ακολούθως:
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− Ανάσυρση Νο 1 του σωλήνα κατά 1.50 m περίπου από τη στάθµη της αιχµής. Κατά την
ανάσυρση, το πώµα ανοίγει και το χαλικώδες υλικό γεµίζει το αντίστοιχο τµήµα του
διατρήµατος, ερχόµενο σε άµεση επαφή µε το έδαφος.
− Επαναλειτουργία Νο 1 του δονητού ή του σφυριού έµπηξης. Με τη µετατόπιση του σωλήνα
προς τα κάτω, το πώµα ξανακλείνει τον σωλήνα που, µε την επανέµπηξη, συµπυκνώνει το
υλικό των σκύρων και διευρύνει συγχρόνως τη διάµετρο του πρώτου αυτού τµήµατος του
χακικοπασσάλου. Η επανέµπηξη γίνεται επί µήκους 0.75 m.
− ∆ιαδοχικές ανασύρσεις και επανεµπήξεις του σωλήνα, ανάλογα µε το µήκος του πασσάλου
και τα προβλεπόµενα από την µελέτη του έργου.
− Πλήρης ανάσυρση του σωλήνα και πλήρωση του διατρήµατος µε χαλικώδες υλικό, χωρίς
περαιτέρω συµπύκνωση, µέχρι την τελική επιθυµητή στάθµη.
Κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων ανάσυρσης και επανέµπηξης, ο σωλήνας πρέπει να
επαναπληρώνεται µε υλικό, τέτοιου συµπληρωµατικού όγκου, ώστε η συνολική τελικά
διοχετευόµενη ποσότητα να αρκεί για την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή χαλικοπασσάλου.
Για να µειωθούν κυρίως οι τριβές επαφής των σκύρων τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα εσωτερικά
τοιχώµατα του σωλήνα έµπηξης, θα πρέπει να διοχετεύεται µέσα στο σωλήνα µαζί µε τα σκύρα και
ποσότητα νερού, αρκετή για να γεµίσουν τα κενά. Συνεπώς δηµιουργείται µια υπερπίεση µέσα στο
σωλήνα, που διευκολύνει το γέµισµα του διατρήµατος, αντιµετωπίζοντας έτσι τις έντονες οριζόντιες
πιέσεις που ασκεί η εδαφική µάζα που περιβάλλει το σωλήνα, µετά την έµπηξη.
Η έµπηξη του σωλήνα θα γίνεται είτε δονητικά είτε κρουστικά, µε κατάλληλο δονητή ή σφυρί, ικανό
να επιτύχει την έµπηξη και ανάσυρση του σωλήνα κατά τον παραπάνω περιγραφόµενο τρόπο.
Καθ’όλη τη διάρκεια της έµπηξης ο µεταλλικός σωλήνας θα στηρίζεται πλευρικά κατά τρόπο που
να εξασφαλίζει την κατακορυφότητά του. Η κατακορυφότητα του σωλήνα θα ελέγχεται κατά δύο
κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις πριν από την έναρξη έµπηξής του.

3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ∆ΟΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (VIBRO
REPLACEMENT)
Με τη µέθοδο αυτή ο χαλικοπάσσαλος κατασκευάζεται µε ειδικό κυλινδρικό δονητή µεγάλων
διαστάσεων και µεγάλης ηλεκτρικής ισχύος (αναφερόµενος στα επόµενα σαν ΄΄δονητικό
στέλεχος΄΄). Ανάλογα µε τη µέθοδο δηµιουργίας του διατρήµατος του χαλικοπασσάλου και της
µεθόδου τροφοδοσίας των αδρανών, η µέθοδος διακρίνεται σε δύο επί µέρους µεθόδους.

3.2.1.

Μέθοδος «εν ξηρώ» µε εσωτερική τροφοδοσία αδρανών από την αιχµή
(Bottom feed dry method)

Με τη µέθοδο αυτή ο χαλικοπάσσαλος κατασκευάζεται µε δονητικό στέλεχος, που έχει βαλβίδες για
την άσκηση εσωτερικά πιέσεως µε αέρα υπό ρυθµιζόµενη πίεση προκειµένου να γίνει εν ξηρώ
(χωρίς νερό) η διάτρηση, καθώς και κατάλληλη διαµόρφωση, όπως περιγράφεται στα επόµενα, για
τροφοδοσία των σκύρων µέσω χοάνης και εσωτερικών σωλήνων απ’ευθείας στην αιχµή του
δονητικού στελέχους (µέθοδος «εν ξηρώ» µε τροφοδοσία αδρανών στην αιχµή – «bottom feed dry
method»).
Ο απαιτούµενος εξοπλισµός αποτελείται από γερανό µε κατακόρυφο οδηγό, επί του οποίου
ολισθαίνουν ανεξάρτητα το προαναφερθέν δονητικό στέλεχος και µία χοάνη µε σύρτη στο κάτω
µέρος, για την τροφοδοσία του δονητικού στελέχους. Το δονητικό στέλεχος αποτελείται από ένα
χαλύβδινο σωλήνα βαρέως τύπου, ελλειψοειδούς σχήµατος, στο κάτω µέρος του οποίου βρίσκεται
ο κυρίως δονητής. Ο σωλήνας αυτός τροφοδοτείται µε σκύρα στο άνω άκρο του από την
προαναφερθείσα χοάνη. Η χοάνη αυτή µπορεί να ανεβοκατεβαίνει µε τη βοήθεια συρµατόσχοινου,

2/6

ΠΕΤΕΠ:09-03-05-00

ολισθαίνουσα πάνω στον κατακόρυφο οδηγό, έτσι ώστε να µεταφέρει τα αδρανή από το δάπεδο
εργασίας στο άνω µέρος του δονητικού στελέχους. Τα αδρανή καταλήγουν από το σωλήνα σε ένα
θάλαµο προσωρινής αποθήκευσης, σχήµατος µισοφέγγαρου, ο οποίος είναι συγκολληµένος στο
πλάι του δονητικού κυλίνδρου, και από εκεί εκκενώνονται από ένα κωνικού σχήµατος άνοιγµα στο
κάτω άκρο του δονητικού κυλίνδρου. Μεταξύ θαλάµου προσωρινής αποθήκευσης και σωλήνα
υπάρχει βαλβίδα, µε την οποία µπορεί να αποµονωθεί ο κυρίως σωλήνας και κατ΄ αυτόν τον τρόπο
να παρέχεται αέρας υπό ρυθµιζόµενη πίεση, ανάλογα µε τις ανάγκες. Ο δονητής λειτουργεί µε τη
βοήθεια ισχυρής γεννήτριας, συνήθως προσαρµοσµένης πάνω στο γερανό.
Η µέθοδος συνίσταται στις εξής φάσεις εργασίας:
• Τοποθέτηση του δονητικού στελέχους πάνω στον πυθµένα, στην θέση όπου πρόκειται να
κατασκευαστεί ο χαλικοπάσσαλος.
• Πλήρωση όλου του δονητικού στελέχους µε αδρανή υλικά (σκύρα), όπως προδιαγράφονται
παραπάνω (σκύρα διαστάσεων 15-40 mm).
• Αν απαιτείται, κλείσιµο της βαλβίδας µεταξύ θαλάµου προσωρινής αποθήκευσης και σωλήνα
και παροχή πεπιεσµένου αέρα µέσα στο θάλαµο. Η παροχή πεπιεσµένου αέρα χρησιµοποιείται
προκειµένου να µειωθεί η υποπίεση που δηµιουργείται στο έδαφος κατά την ανάσυρση του
δονητικού στελέχους και η οποία δηµιουργεί αστάθεια των τοιχωµάτων του διατρήµατος.
• Έµπηξη του δονητικού στελέχους µέσα στο έδαφος µε σύγχρονη δόνηση, µέχρι το
προβλεπόµενο βάθος.
• Μερική ανάσυρση του δονητικού στελέχους κατά 0.50 m, εκκένωση των σκύρων και δονητική
επανέµπηξη.
• Προοδευτική ανάσυρση µέχρι την επιφάνεια, µε παράλληλη εκκένωση σκύρων, συνεχείς µικρές
επανεµπήξεις και συνεχή δόνηση, προκειµένου να συµπυκνωθούν τα σκύρα και να σχηµατιστεί
ο χαλικοπάσσαλος.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ο άνω σωλήνας τροφοδοτείται τακτικά µε σκύρα, ανάλογα µε
τις ανάγκες.
Το δονητικό στέλεχος θα πρέπει να είναι αριθµηµένο σε όλο το µήκος του ανά 0.20 m, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η εύκολη µέτρηση την στάθµης αιχµής κάτω από την επιφάνεια του πλωτού
εξοπλισµού (ή στάθµη θαλάσσης). Επίσης θα µετράται το βάθος του πυθµένα από το δάπεδο
εργασίας (κατάστρωµα πλωτού εξοπλισµού ή ανυψούµενης εξέδρας), ώστε να είναι δυνατή η
διαπίστωση του βάθους έµπηξης. Προκειµένου να εκτιµηθεί η µέση διάµετρος του
κατασκευαζόµενου χαλικοπασσάλου θα πρέπει να µετράται ο όγκος των χρησιµοποιουµένων
αδρανών σε κάθε χαλικοπάσσαλο και να αναγράφεται σε σχετικό µητρώο.

3.2.2.

«Υγρή» µέθοδος µε εξωτερική τροφοδοσία αδρανών από την επιφάνεια
(Vibro replacement – Wet method with stone blanket – Μέθοδος
«κουβέρτας»)

Με τη µέθοδο αυτή ο χαλικοπάσσαλος κατασκευάζεται µε δονητικό στέλεχος, που έχει βαλβίδες
περιµετρικά για την εκτόξευση νερού υπό ρυθµιζόµενη πίεση προκειµένου να γίνει η διάτρηση του
εδάφους κατά την αρχική έµπηξη, µε παράλληλη συγκράτηση των τοιχωµάτων του διατρήµατος
από την παρουσία νερού υπό πίεση γύρω από το δονητικό στέλεχος και σε όλο το ύψος του,
καθ’όλη τη διάρκεια κατασκευής του χαλικοπασσάλου («υγρή» µέθοδος – «wet» method). Η
τροφοδοσία των αδρανών γίνεται από την επιφάνεια του εδάφους, µεταξύ τοιχωµάτων διατρήµατος
και δονητικού στελέχους.
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Ο απαιτούµενος εξοπλισµός αποτελείται από γερανό, από τον οποίο αναρτάται το δονητικό
στέλεχος, από αντλία µεγάλης παροχής για την τροφοδοσία του εκτοξευµένου, µέσω του
στελέχους, νερού και από γεννήτρια για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στο δονητικό στέλεχος.
Κατόπιν της διάστρωσης επί του πυθµένα στρώµατος σκύρων ικανού πάχους («κουβέρτα»),
γίνεται έµπηξη του δονητικού στελέχους µέχρι της τελικής στάθµης. Με τον τρόπο αυτό
δηµιουργούνται κρατήρες µέσα στην «κουβέρτα» στις θέσεις των χαλικοπασσάλων, το µέγεθος
των οποίων θα είναι µικρότερο ή ίσο του πάχους της «κουβέρτας», µετά το πέρας κατασκευής των
χαλικοπασσάλων ενός συγκεκριµένου τµήµατος. Η πίεση του εκτοξευµένου νερού ρυθµίζεται έτσι
ώστε να είναι:
• κατά τη διάτρηση αρκετά µεγάλη, ώστε να µπορεί να δηµιουργηθεί το διάτρηµα του
χαλικοπασσάλου,
• κατά δε την ανάσυρση και τροφοδοσία µε σκύρα αρκετά µικρή, ώστε αφ΄ ενός να δηµιουργεί µία
ανοδική ροή που συµπαρασύρει τα λεπτόκοκκα προς τα πάνω και διατηρεί το διάτρηµα
ανοικτό, αφ’ετέρου να επιτρέπει στα σκύρα να φθάσουν µε το ίδιο βάρος τους και τις δονήσεις
στον πυθµένα του διατρήµατος.
Λόγω ακριβώς αυτής της ανοδικής ροής του νερού, που προαναφέρθηκε, απαιτείται η χρήση
αδρανών µεγαλύτερων διαστάσεων από τις προηγουµένως περιγραφείσες µεθόδους εσωτερικής
τροφοδοσίας από την αιχµή, προκειµένου αυτά να έχουν ικανό βάρος για να φθάσουν στο κάτω
µέρος του διατρήµατος.
Η µέθοδος συνίσταται στις εξής φάσεις εργασίας:
• ∆ιάστρωση ΄΄κουβέρτας΄΄ ικανού πάχους από αδρανή υλικά (σκύρα διαστάσεων 40-80 mm).
• Έµπηξη του δονητικού στελέχους µέσα στο έδαφος µε σύγχρονη δόνηση και εκτόξευση νερού
υπό υψηλή πίεση από τις κατώτερες βαλβίδες, µέχρι το προβλεπόµενο βάθος.
• Γρήγορο ανεβοκατέβασµα µικρού ύψους του δονητικού στελέχους προκειµένου
αποµακρυνθούν τυχόν υπόλοιπα µαλακά υλικά µε την ταχεία ανοδική ροή του νερού.

να

• Προοδευτική ανάσυρση µέχρι την επιφάνεια, µε παράλληλη τροφοδοσία µε σκύρα µε φυσική
ροή των αδρανών από την ΄΄κουβέρτα΄΄. Η ανάσυρση γίνεται προοδευτικά σε βήµατα των 0.300.50 m µε συνεχείς µικρές επανεµπήξεις και συνεχή δόνηση, προκειµένου να συµπυκνωθούν τα
σκύρα και να σχηµατιστεί τελικά χαλικοπάσσαλος της επιθηµητής διαµέτρου.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
Ο σωλήνας θα πρέπει να είναι αριθµηµένος σε όλο το µήκος του ανά 0.25 m, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η εύκολη µέτρηση την στάθµης αιχµής κάτω από την επιφάνεια του πλωτού εξοπλισµού (ή
την στάθµη θαλάσσης). Επίσης θα µετράται το βάθος του πυθµένα από το δάπεδο εργασίας
(κατάστρωµα του πλωτού εξοπλισµού ή ανυψούµενης εξέδρας), έτσι ώστε να είναι δυνατή η
διαπίστωση του βάθους έµπηξης. Προκειµένου να εκτιµηθεί η µέση διάµετρος του
κατασκευαζοµένου χαλικοπασσάλου θα πρέπει να µετράται ο όγκος των χρησιµοποιούµενων
αδρανών σε κάθε χαλικοπάσσαλο και να αναγράφεται σε σχετικό µητρώο.
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4.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΒΑΘΙΑΣ ∆ΟΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (VIBRO REPLACEMENT)
4.2.1.

Μέθοδος «εν ξηρώ» µε εσωτερική τροφοδοσία αδρανών από την αιχµή
(Bottom feed dry method)

Το δονητικό στέλεχος θα πρέπει να είναι αριθµηµένο σε όλο το µήκος του ανά 0.25 m, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η εύκολη µέτρηση την στάθµης αιχµής κάτω από την επιφάνεια του πλωτού
εξοπλισµού (ή στάθµη θαλάσσης). Επίσης θα µετράται το βάθος του πυθµένα από το δάπεδο
εργασίας (κατάστρωµα πλωτού εξοπλισού ή ανυψούµενης εξέδρας), ώστε να είναι δυνατή η
διαπίστωση του βάθους έµπηξης. Προκειµένου να εκτιµηθεί η µέση διάµετρος του
κατασκευαζόµενου χαλικοπασσάλου θα πρέπει να µετράται ο όγκος των χρησιµοποιουµένων
αδρανών σε κάθε χαλικοπάσσαλο και να αναγράφεται σε σχετικό µητρώο.

4.2.2.

«Υγρή» µέθοδος µε εξωτερική τροφοδοσία αδρανών από την επιφάνεια
(Vibro replacement – Wet method with stone blanket – Μέθοδος
«κουβέρτας»)

Ο έλεγχος επίτευξης ικανοποιητικού βαθµού συµπύκνωσης σε κάθε βήµα κατά την ανάσυρση
πραγµατοποιείται µέσω της αναπτυσσόµενης πίεσης λαδιών στο υδραυλικό σύστηµα ή της
έντασης του ρεύµατος του τροφοδοτικού του ηλεκτροκίνητου δονητικού στελέχους, ανάλογα µε τον
εξοπλισµό που χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος. Η τιµή αυτή (πίεση λαδιών ή ένταση ρεύµατος) θα
πρέπει να καθοριστεί µετά από δοκιµές που θα γίνουν στις συγκεκριµένες εδαφικές συνθήκες, µε
δοκιµαστικούς χαλικοπασσάλους.
Το δονητικό στέλεχος θα είναι αριθµηµένο σε όλο το µήκος του ανά 0.25 m, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η εύκολη µέτρηση του βάθους έµπηξής του. Επίσης θα µετράται το βάθος του πυθµένα
από το δάπεδο εργασίας (κατάστρωµα πλωτού ή ανυψούµενης εξέδρας), ώστε να είναι δυνατή η
διαπίστωση του βάθους έµπηξης. Προκειµένου να εκτιµηθεί η µέση διάµετρος των
κατασκευαζοµένων χαλικοπασσάλων θα πρέπει να µετράται ως έγγιστα ο όγκος των
χρησιµοποιουµένων σκύρων σε κάθε χαλικοπάσσαλο ή οµάδα χαλικοπασσάλων και να
αναγράφεται σε σχετικό µητρώο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αφ’ενός µε χωροστάθµηση του
πυθµένα προ και µετά της κατασκευής των χαλικοπασσάλων µιας συγκεκριµένης περιοχής,
προκειµένου να εκτιµηθεί η µείωση του όγκου των αδρανών της ΄΄κουβέρτας΄΄.

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφαλείας-υγείας κατά την κατασκευή Λιµενικών Έργων, ισχύει η ΠΕΤΕΠ 0919-01-00 «Μέτρα Υγιεινής-Ασφάλειας και µέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή
Λιµενικών Έργων».
Κατ’ ελάχιστο να τηρούνται οι εξής όροι:
1. Πρόβλεψη για άµεση µετακίνηση του λιµενικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και
οδηγίες των Λιµενικών Αρχών, ώστε να µην παρακωλύεται η κίνηση των σκαφών, η λειτουργία
των υφισταµένων διαύλων ναυσιπλοΐας και η είσοδος\ έξοδος των πλοίων στο λιµάνι σε όλο το
διάστηµα εκτέλεσης των έργων.
2. Xάραξη και σήµανση των αξόνων που καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν και τοποθέτηση
όλων των σηµάτων που είναι αναγκαία για τον προσδιορισµό της κατεύθυνσηςτων οριακών
γραµµών όλων των επί µέρους έργων.
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3. Εξασφάλιση της προσωρινής φωτοσήµανσης των έργων που εκτελούνται και µέριµνα ώστε αυτή
να µετακινείται µε την πρόοδο των έργων, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές των Λιµενικών
Αρχών.
4. Eξακρίβωση ύπαρξης υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών στην περιοχή εκτέλεσης έργων.
Εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την προστασία τους και την απρόσκοπτη
λειτουργίας τους, έγκαιρη ενηµέρωση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για τυχόν ανάγκη
προσωρινής ή οριστικής µετατόπισης των γραµµών αυτών.
5. Συντήρηση και έλεγχος του χρησιµοποιούµενου Μηχανικού εξοπλισµού Πιστοποιητικά
ασφάλειας των πλωτών ναυπηγηµάτων-Λήψη µέτρων αντιπυρικής προστασίας από την
λειτουργία των µηχανηµάτων- Τήρηση χωρίς παρέκκλιση των διατάξεων του ∆ιεθνούς
Κανονισµού προς αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα (∆.Κ.Α.Θ) - Συµµόρφωση στις εντολές
των Λιµενικών Αρχών.
6. Eξέταση της περιοχής των εργασιών για τυχόν ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή εκρηκτικών
µηχανηµάτων - Άµεση ενηµέρωση των Αρχών σε περίπτωση εύρεσης των ανωτέρω.
7. Προφύλαξη και προστασία της χερσαίας ή (και) υποθαλάσσιας βλάστησης γύρω από τους
χώρους των έργων.
8. Tήρηση της απαγόρευσης διάθεσης των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων του µηχανικού
εξοπλισµού στο έδαφος, στη θάλασσα και στα λοιπά επιφανειακά ή υπόγεια νερά (Υ.Α.
71560\3035|85- ΦΕΚ 665Β\84).
9. Xορήγηση στο εργατοτεχνικό προσωπικό των απαιτουµένων κατά περίπτωση ατοµικών και
οµαδικών εφοδίων προστασίας.
10.Εφοδιασµός του εργοταξίου µε τεχνικά µέσα για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών
ρύπανσης του περιβάλλοντος(π.χ. διαρροής πετρελαιοειδών).

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η επµέτρηση γίνεται σε µέτρο µήκους πλήρως κατασκευασµένου χαλικοπασσάλου µε βάση τα
σχέδια της Μελέτης, µε βάση τις πιστοποιήσεις που εγκρίνονται από την Επίβλεψη και
περιλαµβάνει την προµήθεια υλικών, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την µελέτη και την παρούσα ΠΕΤΕΠ.
Τυχόν κατανάλωση υλικού πλήρωσης που υπερβαίνει τις ποσότητες όπως αυτές εµφανίζονται στα
σχέδια και που οφείλεται στην χρησιµοποίηση από τον Ανάδοχο εξοπλισµού µε µεγαλύτερη
διάµετρο από την προβλεπόµενη, δεν αµοίβεται ιδιαίτερα. Οι ποσότητες υλικών πλήρωσης που
διεισδύουν στα γύρω εδαφικά υλικά θεωρούνται ανοιγµένες στην ποσότητα που επιµετράται µε
βάση τα σχέδια.
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