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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
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Πρώτη έκδοση

05/2006

Κείµενο 2 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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Ύφαλες επιχώσεις µε κοκκώδη υλικά
δανειοθαλάµων ή υπολείµµατα λατοµείου

1.

ΠΕΤΕΠ

09-04-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι οι εργασίες υφάλων επιχώσεων για τη διαµόρφωση των
χερσαίων χώρων όπισθεν των κρηπιδωµάτων και των προβλητών.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά κατασκευής των ύφαλων επιχώσεων της υπόψη κατηγορίας µπορούν να προέρχονται
από προϊόντα εκσκαφών, υλικά προέλευσης δανειοθαλάµου ή υπολείµµατα λατοµικών
εκµεταλλεύσεων (άγονα, υπερµεγέθη, υπολείµµατα διάφορα). Γενικώς θα είναι κοκκώδη υλικά.

2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Τα προς ενσωµάτωση υλικά δεν θα περιέχουν λίθους των οποίων η µέγιστη διάσταση υπερβαίνει
τα 50 cm, ενώ το ποσοστό των διερχοµένων από το κόσκινο των 0,063 mm (παραπλήσιο του
κοσκίνου Νο 200) θα είναι κατώτερο του 15%.
Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για τα υλικά οποιασδήποτε προέλευσης.
Ως ακατάλληλα υλικά θεωρούνται:
•

Οργανικά υλικά (υλικά µε οργανικές προσµίξεις) και γαιώδη υλικά ≥ 10% κατά βάρος

•

Θιξοτροπικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)

•

Υδατοδιαλυτά υλικά (υλικά µε υψηλή περιεκτικότητα θειικά και χλωρικά)

•

Στερεά απόβλητα βιοµηχανικής προέλευσης
παράγοντες)

•

Υλικά προερχόµενα από θραύση πετρωµάτων που είναι ευπαθή στις καιρικές συνθήκες,
σαθρά ή εύθρυπτα (π.χ. σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος κλπ)

(θεωρούνται κατ’ αρχήν ως ρυπογόνοι

Απαγορεύεται η ενσωµάτωση υλικών των ως άνω κατηγοριών στις ύφαλες επιχώσεις.
Θα διενεργούνται έλεγχοι καταλληλότητος των υλικών ανά το πολύ 5.000 m3 και τουλάχιστον ένας
έλεγχος ανά θέση κατασκευής.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πριν από την έναρξη της διάστρωσης υλικών υφάλων επιχώσεων σε οποιοδήποτε τµήµα του
έργου θα γίνεται υποχρεωτική βυθοµετρική αποτύπωση την οποία θα ελέγχει και θα θεωρεί η
Επίβλεψη.
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Oι ύφαλες επιχώσεις θα διαµορφώνονται κατά οριζόντιες στρώσεις παράλληλες προς τον πυθµένα
έδρασης, οµοιόµορφου πάχους σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται να επιχωθεί µε τις τελικές
στάθµες που καθορίζονται από τα σχέδια της µελέτης ή ορίζονται µε σχετική έγγραφη εντολή της
Υπηρεσίας.
Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά, και σε περίπτωση που αυτά διαφέρουν, θα
αναµιγνύονται µε κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. Το πάχος κάθε στρώσης, αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στα σχέδια της µελέτης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,00 m.
Οι ύφαλες επιχώσεις γίνονται είτε από τη θάλασσα µε φορτηγίδες (συνήθως ηµιέµφορτες, για την
επίτευξη διάστρωσης σε στρώσεις πάχους 2,00 m), είτε από την ξηρά µε συνεχή προώθηση του
µετώπου του επιχώµατος προς τα βαθιά. Στα ύφαλα επιχώµατα δεν εκτελούνται εργασίες
συµπύκνωσης.
Όταν ο πυθµένας της ζώνης κατασκευής του επιχώµατος έχει ιλυώδη σύσταση, υπάρχει το
ενδεχόµενο ολίσθησης του επιφανειακού στρώµατος υλικού του πυθµένα από το βάρος της
επίχωσης και δηµιουργίας τοπικής συσσώρευσης ιλύος, είτε ολίσθησης του ίδιου επιχώµατος, είτε
τέλος εισχώρησης του υλικού του επιχώµατος στην ιλύ. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αφαίρεση της
ιλύος (ιδιαίτερα σε σηµεία συσσώρευσης) και συµπλήρωση της ποσότητας που αφαιρείται ή της
ποσότητας του επιχώµατος που ολισθαίνει ή εισχωρεί στην ιλύ µε νέο κατάλληλο κοκκώδες υλικό
επίχωσης.
Όταν εντοπίζονται βραχώδεις σχηµατισµοί σε µικρό βάθος από την προβλεπόµενη στάθµη
έδρασης του επιχώµατος, µπορεί µετά από εντολή της Υπηρεσίας να αφαιρούνται τα υπερκείµενα
του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος να γίνει στο σκληρό υπόστρωµα.
Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του ύφαλου επιχώµατος θα γίνεται νέα βυθοµετρική
αποτύπωση της επιφάνειας της τελικής κατασκευής.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ελέγχεται η συµµόρφωση των στάθµεων και των κλίσεων του ύφαλου επιχώµατος µε τα
οριζόµενα στην µελέτη ή τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.

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».
Επίσης θα λαµβάνεται µέριµνα για:
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•

Συντήρηση και έλεγχος µηχανικού εξοπλισµού – Πιστοποιητικά ασφαλείας των πλωτών
ναυπηγηµάτων – Λήψη µέτρων αντιπυρικής προστασίας κατά την λειτουργία των
µηχανηµάτων.

•

Τήρηση της απαγόρευσης της ελεύθερης διάθεσης των µεταχειρισµένων ορυκτέλαιων του
µηχανικού εξοπλισµού στο έδαφος, στη θάλασσα και στα λοιπά επιφανειακά και υπόγεια νερά.

•

Σήµανση των περιοχών εκτέλεσης εργασιών
προειδοποιητικών / συµβουλευτικών πινακίδων.

•

Χορήγηση στο εργατικό προσωπικό των απαιτούµενων κατά περίπτωση ατοµικών και
οµαδικών εφοδίων προστασίας (όπως κράνη, σωσίβια κλπ.).

(θαλάσσια,

χερσαία)

και

τοποθέτηση
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6.

•

Τήρηση οδηγιών ασφάλειας καταδυτικών εργασιών.

•

Εξέταση της περιοχής των εργασιών για τυχόν ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή
εκρηκτικών µηχανισµών.

•

Εξέταση της περιοχής των εργασιών για τυχόν ύπαρξη υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών και
εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας τους (εφόσον δεν η κατάργηση ή αποξήλωση αυτών).

•

Η απόρριψη (εκφόρτωση) των υλικών από τα πλωτά µέσα µεταφοράς (φορτηγίδες) θα γίνεται
ετσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο διασκορπισµός των λεπτόκοκκων κλασµάτων (προκαλεί
αύξηση της θολερότητας του νερού).

•

Η κατασκευή των ύφαλων επιχώσεων των κρηπιδωµάτων πρέπει κατά κανόνα να ακολουθεί
την κατασκευή των κρηπιδότοιχων, ούτως ώστε τα υλικά επιχώσεων να εγκιβωτίζονται και να
αποφεύγεται ο διασκορπισµός τους στη θαλάσσια περιοχή του έργου.

•

Το εργοτάξιο πρέπει να διαθέτει τεχνικά µέσα για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών
ρύπανσης (π.χ. εξαιτίας διαρροής πετρελαιοειδών).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επµέτρηση της εργασίας θα γίνει σε m3, του όγκου του υλικού µετρούµενου µε εφαρµογή των
θεωρητικών διατοµών της µελέτης όσον αφορά τις τελικές στάθµες και τα πρανή και µε βάση τα
αρχικά βυθόµετρα του πυθµένα που λαµβάνονται από την Υπηρεσία.
Οποιαδήποτε πρόσθετη ποσότητα του υλικού προκύψει λόγω διείσδυσής του στον πυθµένα ή
καθίζησης του πυθµένα, καθώς και οποιαδήποτε απώλεια υλικού λόγω διασποράς του για
οποιοδήποτε λόγο είναι ανηγµένη στην τιµή της εργασίας.
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια του υλικού, η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά, η
φορτοεκφόρτωση και η τοποθέτηση του υλικού στο έργο σύµφωνα µε την µελέτη και την παρούσα
ΠΕΤΕΠ.
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