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Τεχνητοί ογκόλιθοι θωράκισης πρανών
Λιµενικών Έργων

1.

ΠΕΤΕΠ

09-07-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσης προδιαγραφής αποτελούν οι πρόχυτοι τεχνητοί ογκόλιθοι από άοπλο ή
οπλισµένο σκυρόδεµα που προορίζονται για την κύρια θωράκιση εξωτερικών λιµενικών έργων µε
πρανή (µώλων, κυµατοθραυστών).
Περιλαµβάνονται οι εργασίες σκυροδέτησης των ογκολίθων, άρσης, µεταφοράς και τοποθέτησης.
Επίσης περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως βοηθητικά εξαρτήµατα/κατασκευές για την κατασκευή
των ογκολίθων (σιδηρότυποι, εξαρτήµατα ανάρτησης κλπ.).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ογκολίθων είναι:
α) σκυρόδεµα και
β) οπλισµός.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
2.2.1.

Σκυρόδεµα

Γενικά ισχύει ο ΚΤΣ-97 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα (EN 206-1:2000: Concrete
Part 1 : Specification, performance production and conformity -- Σκυρόδεµα - Μέρος 1:
Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συµµόρφωση) και ειδικότερα η ΠΕΤΕΠ 01-01 (Παραγωγή και
∆ιάστρωση Σκυροδέµατος) µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις/συµπληρώσεις:
α.Τσιµέντο
Το τσιµέντο θα συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Προτύπου EN 197-1:2000 “Cement - Part 1:
Composition, specifications and conformity criteria for common cements -- Τσιµέντο. Μέρος 1:
Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα” και θα είναι τύπου CEM
IV/B (P-W) 32.5 N ή CEM II/B-M (S-P-W) 32.5 N.
Θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε η θερµοκρασία του τσιµέντου στην έξοδο των σιλό
πριν την παρασκευή του σκυροδέµατος να µην υπερβαίνει τους 700 C.
Ο χρόνος αποθηκεύσεως του τσιµέντου δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος των τεσσάρων µηνών
από την ηµέρα της παρασκευής του, εκτός εάν µία πλήρης σειρά δοκιµών αποδείξει την
καταλληλότητά του για την παραγωγή σκυροδεµάτων.
β.Νερό αναµείξεως και συντηρήσεως
Το νερό αναµίξεως και συντηρήσεως του σκυροδέµατος των ογκολίθων πρέπει να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Προτύπου EN 1008:2002: Mixing water for concrete - Specification for sampling,
testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the
ΠΕΤΕΠ:09-07-03-00
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concrete industry, as mixing water for concrete -- Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για
δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού. Το νερό δεν πρέπει να
περιέχει περισσότερα από 2 gr/λίτρο υλικά σε αιώρηση, ούτε περισσότερα από 2 gr/λίτρο
διαλελυµένα άλατα.
γ.Αδρανή
Τα αδρανή θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12620:2002: Aggregates for
concrete - Αδρανή σκυροδεµάτων.
Επιπλέον ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Ο µέγιστος επιτρεπόµενος κόκκος αδρανών (άνοιγµα κοσκίνου τετραγωνικής οπής) του
σκυροδέµατος εξαρτάται από το µέγεθος (όγκο) του ογκολίθου, σύµφωνα µε τον ακόλουθο
πίνακα.
3

Ογκος ογκολίθου V (m )

Μέγιστος επιτρεπόµενος κόκκος αδρανούς (mm)

≤ 6 .5

40

6.5 < V < 16

80

≥ 16

100

•

Τα αδρανή υλικά όσον αφορά τα ποσοστά διερχοµένων από το κόσκινο Νο 200 θα πληρούν
τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-97 όπως αυτός τροποιποιήθηκε και ισχύει σήµερα (ΕΝ – 206-1)..

•

Η περιεκτικότητα σε θειούχα και θειώδη δεν πρέπει να οδηγεί σε περιεκτικότητα σε SO3
µεγαλύτερη του 1gr/dm3 σκυροδέµατος

•

Η φθορά σε τριβή και κρούση, προσδιοριζόµενη µε την µέθοδο Los Angeles, δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 35%

•

Τα αδρανή θα κατατάσσονται σε τρία κλάσµατα ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση µιάς
συνεχούς κοκκοµετρικής καµπύλης.

δ.Ελάχιστη περιεκτικότητα σκυροδέµατος σε τσιµέντο
Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο (kN/m3) του σκυροδέµατος των ογκολίθων εξαρτάται από
τον µέγιστο κόκκο αδρανούς σύµφωνα µε το ακόλουθο πίνακα:
Ογκος
ογκολίθου
(m3)

≤ 6 .5

6.5 < V < 16
≥ 16

Μέγιστος κόκκος αδρανούς (mm)
25

31.5

40

3.63

3.43

3.29
3.53

50

63

80

3.38

3.24

3.09
3.24

100

3.14

Η τήρηση των ανωτέρω ελαχίστων περιεκτικοτήτων σε τσιµέντο είναι υποχρεωτική ακόµη και στις
περιπτώσεις που:
α) η προδιαγραφόµενη από την µελέτη κατηγορία σκυροδέµατος βάσει της µελέτης συνθέσεως του
Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί µε µικρότερη περιεκτικότητα τσιµέντου, ή
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β).η εφαρµογή της προδιαγραφόµενης, από την παρούσα προδιαγραφή, ελάχιστης
περιεκτικότητας του σκυροδέµατος σε τσιµέντο, έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή σκυροδέµατος
κατηγορίας (χαρακτηριστικής αντοχής) ανώτερης από την απαιτούµενη.
ε. Πρόσθετες απαιτήσεις
Το σκυρόδεµα των ογκολίθων παρασκευάζεται κατά κανόνα µε την προσθήκη ενός
πλαστικοποιητή (plasticising agent - superplasticiser) που πρέπει να ικανοποιεί το Πρότυπο EN
934-2:2001: Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions,
requirements, conformity, marking and labelling -- Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και
ενεµάτων - Μέρος 2 : Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και
επισήµανση. Τα πρόσθετα, σε υγρή µορφή, θα πρέπει να προστίθενται µε αυτόµατο µηχανισµό.
στ.Λόγος νερού προς τσιµέντο
Η µέγιστη τιµή του λόγου νερού προς τσιµέντο (Ν/Τ) είναι 0.48. Ο λόγος αυτός Ν/Τ υπολογίζεται
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το νερό που απορροφάται από τα αδρανή.
ζ.Ανοχές αναλογιών σύνθεσης σκυροδέµατος
Ισχύουν οι προβλεπόµενες ανοχές στον ΚΤΣ-97, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα
(ΕΝ-206-1).
η.Είδος και κατηγορία σκυροδέµατος
Το σκυρόδεµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των ογκολίθων µπορεί να είναι:
•

Έτοιµο εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων (κατά τα αναφερόµενα στο Άρθρο 3, παρ. 3.7 &
3.9 και Άρθρο 13, παρ. 13.4 του ΚΤΣ-1997/2002), ή

•

Έτοιµο εργοστασιακό σκυρόδεµα (κατά το αναφερόµενα στο Άρθρο 3, παρ. 3.8 & 3.9 του ΚΤΣ1997/2002)

Σε κάθε περίπτωση, το σκυρόδεµα των ογκολίθων θα είναι κατηγορίας C20/25 κατά το Άρθρο 2
παρ. 2.2 του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-1997/2002), εκτός εάν προδιαγράφεται
ακόµη µεγαλύτερη αντοχή από την µελέτη του έργου.
Το εργάσιµο του σκυροδέµατος θα ελέγχεται µε δοκιµές καθίσεως. Η κάθιση του σκυροδέµατος θα
µετράται αµέσως πριν από την διάστρωση, στην έξοδο του αυτοκινήτου µεταφοράς, σύµφωνα µε
το Άρθρο 8 του ΚΤΣ (1997/2002). Η µέγιστη κάθιση µετρούµενη µε τον κώνο Abrams (EN 123502:1999: Testing fresh concrete - Part 2: Slump test -- ∆οκιµές νωπού σκυροδέµατος - Μέρος 2:
∆οκιµή κάθισης) θα είναι :
•

8 cm για σκυρόδεµα µε θραυστά αδρανή

•

6 cm για σκυρόδεµα µε στρογγυλεµένα αδρανή.

Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως αντλήσιµου (αντλητού) σκυροδέµατος ισχύουν τα αναφερόµενα
στην παράγραφο 12.10 του ΚΤΣ (1997/2002).

2.2.2.

Οπλισµός

Γενικά ισχύουν οι ΠΕΤΕΠ 01-02-01 (Σιδηροπλισµός) και ΠΕΤΕΠ 01-02-02 (∆οµικά πλέγµατα).
Στην περίπτωση που οι ογκόλιθοι προβλέπονται οπλισµένοι, δεν επιτρέπεται η χρήση
επιταχυντικών προσµίκτων µε βάση το χλώριο.

2.3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις των ΠΕΤΕΠ 01-01, ΠΕΤΕΠ 01-02-01 και ΠΕΤΕΠ 01-02-02. Στην
περίπτωση χρησιµοποιήσεως ετοίµου σκυροδέµατος, πέραν των προβλεπόµένων στις ανωτέρω
ΠΕΤΕΠ:09-07-03-00

3/7

ΠΕΤΕΠ, στα δελτία αποστολής θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά και στην περιεκτικότητα του
σκυροδέµατος σε τσιµέντο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ∆ΑΠΕ∆Ο ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΕΩΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Οι ογκόλιθοι µπορούν να σκυροδετηθούν σε συµπυκνωµένα (επιπεδοποιηµένα) δάπεδα άµµου ή
αµµοχαλίκου ή σε δάπεδα σκυροδέµατος µε την παρεµβολή φύλλων νάυλον ή πισσόχαρτου κλπ.
για την εύκολη αποκόλληση των ογκολίθων κατά την ανάρτηση.

3.2. ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ (ΚΑΛΟΥΠΙΑ) ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΕΤΕΠ 01-04-03 (Σιδηρότυποι) µε τις ακόλουθες
συµπληρώσεις/τροποποιήσεις. Οι τύποι των ογκολίθων θα είναι υποχρεωτικά µεταλλικοί και θα
επαλείφονται εσωτερικά µε λιπαντικό υλικό για την εύκολη αφαίρεσή τους.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει κατασκευαστικά σχέδια των ογκολίθων και των σιδηροτύπων, για κάθε
χρησιµοποιούµενο τύπο/µέγεθος, συνοδευόµενα από λεπτοµερείς υπολογισµούς του θεωρητικού
όγκου κάθε τύπου.

3.3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις της ΠΕΤΕΠ 01-01 (Παραγωγή και ∆ιάστρωση Σκυροδέµατος) µε τις
ακόλουθες συµπληρώσεις/τροποποιήσεις.
α. Μεταφορά σκυροδέµατος
Το σκυρόδεµα θα πρέπει να µεταφέρεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απόµιξη, η
καθίζηση των συστατικών του πριν την διάστρωση και η εξάτµιση. Ο χρόνος µεταφοράς δεν θα
υπερβαίνει γενικά τα 60 λεπτά της ώρας. Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών (νερού, τσιµέντου
κλπ.) µετά την αποµάκρυνση του αυτοκινήτου µεταφοράς από τον αναµικτήρα.
β. ∆ιάστρωση σκυροδέµατος
Κατά την διάστρωση του σκυροδέµατος η θερµοκρασία αυτού δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη των
30° C.
Ο χρόνος αναµονής µεταξύ δύο διαστρώσεων θα πρέπει να είναι µικρότερος των:
•

20 λεπτών, όταν ο καιρός είναι ζεστός και ξηρός και φυσά άνεµος

•

40 λεπτών, όταν ο καιρός είναι κρύος και υγρός

Θα λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή αποµίξεως κατά την διάστρωση του
σκυροδέµατος, αποφεύγοντας την σκυροδέτηση από ύψος µεγαλύτερο του 1.0 µέτρων. Εάν η
διάστρωση γίνεται από µεγαλύτερο ύψος, θα χρησιµοποιείται κατάλληλη διάταξη (σωλήνες κλπ.).
γ. Συµπύκνωση του σκυροδέµατος
Η δόνηση του σκυροδέµατος πρέπει να γίνεται οµοιόµορφα σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος. Η
διάστρωση θα γίνεται σε ισοπαχείς στρώσεις, πάχους µικρότερου ή ίσου του µήκους των δονητών
που θα χρησιµοποιηθούν και όχι µεγαλύτερου των 30-40 cm.
δ. Αφαίρεση σιδηροτύπων
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Οι σιδηρότυποι θα αφαιρούνται όταν η αντοχή του σκυροδέµατος έχει φτάσει τα 7 Mpa, συνήθως
12 έως 24 ώρες µετά την σκυροδέτηση (ή περισσότερο, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες). Η
αφαίρεση συνήθως διευκολύνεται µε την χρήση κατάλληλου υλικού. Τα µικροελαττώµατα στο
σκυρόδεµα θα επιδιορθώνονται αµέσως µετά την αποµάκρυνση των σιδηροτύπων.
ε. Μετακίνηση ογκολίθων
Οι ογκόλιθοι µπορούν να µετακινηθούν όταν η αντοχή τους έχει φτάσει τα 15 Mpa.
στ. Σήµανση ογκολίθων -Τήρηση Μητρώου Σκυροδετήσεως Τεχνητών Ογκολίθων
Όλοι οι ογκόλιθοι θα αριθµούνται και θα αναγράφεται και η ηµεροµηνία σκυροδετήσεως τους µε
ανεξίτηλο χρώµα. Τα γράµµατα θα έχουν ύψος τουλάχιστον 15 cm. Θα τηρείται ενιαίο (συνεχές)
σύστηµα αρίθµησης για όλους τους ογκολίθους του έργου (ανεξαρτήτως τύπου ή µεγέθους) και θα
συµπληρώνεται καθηµερινώς Μητρώο Σκυροδετήσεως Ογκολίθων Θωράκισης, στο οποίο θα
καταγράφονται κατ΄ ελάχιστον:
•

Αριθµός ογκολίθου

•

Ηµεροµηνία σκυροδετήσεως

•

Όγκος ογκολίθου

•

Αριθµός(-οί) δοκιµίου(-ων) που έχουν ληφθεί κατά την σκυροδέτηση του ογκολίθου

•

Παρατηρήσεις (π.χ. βάρος ογκολίθου εφ΄ όσον µετρήθηκε, αποτελέσµατα ελέγχων αντίστοιχης
παρτίδας σκυροδέµατος κλπ.)

•

Ηµεροµηνία πόντισης

3.4. ΑΡΣΗ, ΠΟΝΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Μετακίνηση και άρση όταν αποκτηθεί το 95% της προβλεποµένης από τη µελέτη αποχής των 28
ηµερών.
Όλοι οι ογκόλιθοι, στα ύφαλα τµήµατα του έργου, τοποθετούνται στην τελική τους θέση
υποχρεωτικά µε την βοήθεια δύτη (ανεξάρτητα από τον τύπο ή µέγεθος των ογκολίθων και το
βάρος τοποθέτησης). Οι χειριστές των µηχανηµάτων και οι δύτες πρέπει να διαθέτουν σχετική
εµπειρία, αποδεικνυόµενη µε πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εργοδοτών.
Κατά την τοποθέτηση, ύφαλη ή έξαλη, οι ογκόλιθοι αναρτώνται από συρµατόσχοινο ή αλυσίδα
κατάλληλου µήκους ανάλογα µε τον τύπο/γεωµετρία του ογκόλιθου. Το µήκος του συρµατόσχοινου
του γερανού που συνδέει το άγκιστρο µε το συρµατόσχοινο ανάρτησης του ογκόλιθου πρέπει να
είναι περίπου 2.0 µέτρα για την αποφυγή τραυµατισµού του ογκολίθου και του προσωπικού από το
άγκιστρο του γερανού.
Κατά την πόντιση και τοποθέτηση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη εµπλοκή τους
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη ή µε βάση τις συστάσεις για την τοποθέτηση
τυποποιηµένου συστήµατος (εφόσον χρησιµοποιούνται τέτοιοι Τ.Ο.).

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Οι έλεγχοι των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών (κατά την έννοια του Αρθρου 3, παρ. 3.1
του ΚΤΣ-1997\2002) θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Αρθρο 13 του ΚΤΣ-1997/2002.
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Απαγορεύεται η ενσωµάτωση (πόντιση) σε τµήµατα του έργου των ογκολίθων κάθε παρτίδας
σκυροδέµατος (κατά την έννοια του Αρθρου 3, παρ. 3.6 του ΚΤΣ-1997/2002) πριν την διενέργεια
των σχετικών ελέγχων και την ικανοποίηση των κριτηρίων συµµόρφωσης.
Στην περίπτωση που η θραύση των ληφθέντων δοκιµίων δώσει µη αποδεκτά αποτελέσµατα (κατά
την έννοια του Άρθου 13 παρ.13.4 του ΚΤΣ για έτοιµο εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων ή του
Άρθου13, παρ. 13.3 του ΚΤΣ για έτοιµο εργοστασιακό σκυρόδεµα), θα γίνεται επανέλεγχος στον
ογκόλιθο που διαστρώθηκε το υπόψη σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την παρ. 13.3 του ΚΤΣ1997/2002για έτοιµο εργοστασιακό σκυρόδεµα.
Στην περίπτωση που ο έλεγχος του Αρθρου 13.7.3 του ΚΤΣ-1997/2002 δώσει αρνητικά
αποτελέσµατα, κάθε ογκόλιθος της αµφισβητούµενης παρτίδας θα αποµακρύνεται από το έργο ως
ακατάλληλος.

4.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ
Το βάρος των ογκολίθων θα µετράται µε την χρήση µεθόδου ακριβείας 0.5%, υπό την έγκριση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Θα ζυγίζεται το 2% του αριθµού των ογκολίθων (ένας ογκόλιθος ανά
ζύγιση), το ενωρίτερο 28 ηµέρες µετά την σκυροδέτηση.
Ογκόλιθοι των οποίων το µετρούµενο ειδικό βάρος (µετρηθέν βάρος ογκολίθου / θεωρητικός όγκος
ογκολίθου) είναι µικρότερο των 23.0 kN/m3 δεν θα ενσωµατώνονται στο έργο, θα αποµακρύνονται
ως ακατάλληλοι, και θα ενηµερώνεται σχετικά το Μητρώο Σκυροδετήσεως Ογκολίθων Θωράκισης.

4.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ
Γενικά ισχύει η ΠΕΤΕΠ 09-06-01 (ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - Θωρακίσεις Πρανών µε τις ακόλουθες
τροποποιήσεις/συµπληρώσεις:
Η επιτρεπόµενη ανοχή τοπικών αποκλίσεων της στάθµης κατά µήκος του πρανούς της
δευτερεύουσας θωράκισης από την θεωρητική διατοµή των σχεδίων της Μελέτης του έργου είναι
±Η/6, όπου Η η κύρια διάσταση (π.χ. ύψος) του ογκολίθου της κύριας θωράκισης.
Η επιτρεπόµενη ανοχή του µέσου όρου των τοπικών αποκλίσεων της στάθµης από την θεωρητική
τριών διατοµών της δευτερεύουσας θωράκισης, ανά 10.0 µέτρα, είναι το µέγιστο ±Η/10, όπου Η η
κύρια διάσταση (π.χ. ύψος) του ογκολίθου της κύριας θωράκισης.
Οι µετρήσεις κατά µήκος κάθε διατοµής της δευτερεύουσας θωράκισης θα λαµβάνονται ανά Η
µέτρα, ή λιγότερο, όπου Η η κύρια διάσταση (π.χ. ύψος) του ογκολίθου της κύριας θωράκισης.

4.4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Οι τεχνητοί ογκόλιθοι θα τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε η φαινόµενη πυκνότητα να είναι 95% 105% της θεωρητικής τιµής, σύµφωνα µε τον τύπο των ογκολίθων και τις απαιτήσεις της µελέτης
του έργου.

5.

OΡΟΙ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφαλείας – υγείας για την κατασκευή Λιµενικών Έργων, ισχύει η ΠΕΤΕΠ 0919-01-00
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σκυρόδεµα των τεχνητών ογκολίθων θωράκισης έργων µε πρανή επιµετράται ανά κυβικό µέτρο
στον πραγµατικό εκτελούµενο όγκο των σκυροδεµάτων, βάσει του τηρούµενου Μητρώου
Σκυροδέτησης Τεχνητών Ογκολίθων και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη και τα
ενιαία τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ο οπλισµός των τεχνητών ογκολίθων θωράκισης έργων µε πρανή επιµετράται ανά Kg
τοποθετηθέντος σιδηρού οπλισµού, βάσει σχετικού πίνακα οπλισµού.
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