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Έλεγχος Υδάτων και Λασπών κατά την ∆ιάνοιξη

1.

ΠΕΤΕΠ

12-02-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στο σύνολο των διατάξεων σχετικά µε το σχεδιασµό, τις εργασίες,
τα υλικά και τον εξοπλισµό που απαιτούνται για την εγκατάσταση, την κατασκευή, την συντήρηση,
την λειτουργία και την αποµάκρυνση των συστηµάτων, που απαιτούνται για τον έλεγχο, τη
διαχείριση του νερού των γεωϋλικών και για την διάθεση του νερού και της λάσπης κατά την
διάρκεια κατασκευής της σήραγγας.
Το πλήρες εγκατεστηµένο σύστηµα ελέγχου υδάτων και λασπών κατά τη διάνοιξη περιλαµβάνει, το
σχεδιασµό του, τη διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού (αντλίες κλπ) µε τις σταλίες και τεχνικού
και εργατικού δυναµικού, την προµήθεια σωλήνων, ηµισωλήνων, γεωυφασµάτων, και κάθε είδους
απαιτούµενου υλικού, µικροϋλικού και εξαρτηµάτων επί τόπου του έργου, τις εργασίες φύλαξης,
σύνδεσης κλπ, τη σύνδεση και τροφοδοσία ρεύµατος, καθώς και τις εργασίες, τον εξοπλισµό και τα
υλικά για κάθε είδους ελέγχους-µετρήσεις-δοκιµές, για την τεχνικά άρτια και πλήρη εγκατάσταση,
συντήρηση και λειτουργία του συστήµατος ελέγχου υδάτων και λασπών κατά την κατασκευή της
σήραγγας, όπως προδιαγράφεται στις ΠΕΤΕΠ και στη Μελέτη.

1.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τα συστήµατα ελέγχου και διαχείρισης των νερών και των λασπών, που προκύπτουν κατά την
κατασκευή της σήραγγας, θα είναι συµβατά µε τις απαιτήσεις της Μελέτης. Επίσης θα πρέπει να
προσαρµόζονται στις πραγµατικές συνθήκες της υπόγειας υδραυλικής για να αποστραγγίζουν και
να αποµακρύνουν αποτελεσµατικά τα υπόγεια ύδατα πίσω από τις επιφάνειες των εκσκαφών και
των µέτρων άµεσης υποστήριξης, για να αποσοβείται έτσι ο κίνδυνος να συµβεί αστοχία σε αυτά
από αύξηση υδραυλικών πιέσεων. ∆ιακρίνονται τρεις κύριες κατηγορίες απαιτήσεων:
• Απαίτηση µη επηρεασµού της στάθµης του υπογείου ή/και επιφανειακού νερού.
• ∆υνατότητα πλήρους αποτόνωσης των υδραυλικών πιέσεων και καταβιβασµού της στάθµης
του νερού∗.
• ∆υνατότητα µερικής αποτόνωσης των υδραυλικών πιέσεων και µερικού καταβιβασµού της
στάθµης του νερού*.
Στο αντικείµενο της παρούσας περιλαµβάνονται τα συστήµατα ελέγχου και διαχείρισης των νερών
και των λασπών, που προκύπτουν κατά την κατασκευή της σήραγγας από την προβλεπόµενη και
σχεδιασµένη ή τυχαία είσοδο νερών εντός ή επί του περιγράµµατος της εκσκαπτόµενης διατοµής
ή/και στο µέτωπο εκσκαφής.
∆εν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας τα µέτρα µόνιµης αποστράγγισης που αναφέρονται στην
τεχνική διάρκεια ζωής της σήραγγας, τα µέτρα καταβιβασµού της στάθµης του υπόγειου νερού

∗

Να σηµειωθεί ότι σε περιπτώσεις γεωϋλικού µε µικρή περατότητα είναι δυνατή η αποτόνωση αυτών των
πιέσεων στον αµέσως περιβάλλοντα χώρο πάνω από το προσωρινό κέλυφος της υποστήριξης, χωρίς
ιδιαίτερο καταβιβασµό της στάθµης του υπογείου νερού (που δεν µπορεί να φέρει εισροές στην σήραγγα
λόγω µικρής περατότητας).
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(π.χ. φρέατα άντλησης, αντλήσεις κενού, ηλεκτρόσµωση, αποστραγγιστικές διατρήσεις,
αποστραγγιστικές σήραγγες ή/και πιλοτικές σήραγγες), τα µέτρα µείωσης των αναµενόµενων
εισροών στην εκσκαπτόµενη διατοµή της σήραγγας και ελέγχου του νερού (π.χ. εφαρµογή
µεθόδων µε πεπιεσµένο αέρα, τσιµεντενέσεις, ψύξη του γεωϋλικού). Το ίδιο ισχύει και για τα µέτρα
αποφυγής εισόδου νερού στην σήραγγα από τα στόµια της σήραγγας (όµβρια ή/και επιφανειακά
νερά) που αντιµετωπίζονται µε άλλη προδιαγραφή.∗∗
Οι απαιτήσεις σχεδιασµού των συστηµάτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι∗:
-

Καταβιβασµός και διατήρηση της στάθµης του υπόγειου νερού σε ένα επίπεδο 0,5 m κάτω από
τον πυθµένα της εκσκαφής ή σε όποιο επίπεδο προβλέπει η Μελέτη.

-

∆ιασφάλιση στεγνού και σταθερού υποστρώµατος δαπέδου εργασίας για την εκτέλεση των
συναφών εργασιών κατασκευής της σήραγγας και για την απρόσκοπτη κυκλοφορία εντός
αυτής.

-

Συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισµούς.

-

Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις και τους όρους επηρεασµού υπερκείµενων ή παρακείµενων
κατασκευών.

-

Ελαχιστοποίηση της απώλειας και µεταφοράς λεπτόκοκκου υλικού κατά την αποστράγγιση και
άντληση των νερών.

1.2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΣΠΗΣ
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή και τον σχεδιασµό του συστήµατος για
τον έλεγχο και την διαχείριση του νερού των γεωϋλικών κατά την διάρκεια της κατασκευής της
σήραγγας και για την διάθεση του νερού και της λάσπης, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην
Μελέτη. Θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
1. Ο προτεινόµενος τύπος του συστήµατος για τον έλεγχο και την διαχείριση του νερού των
γεωϋλικών κατά την διάρκεια της κατασκευής της σήραγγας και για την διάθεση του νερού και
της λάσπης, περιλαµβάνοντας και τις διαδικασίες για την διατήρηση της σήραγγας και των
στοµίων σε αποδεκτή κατάσταση.
2. Υπολογισµοί που θα αποδεικνύουν την επάρκεια του συστήµατος σε σχέση µε τις τυχόν
προβλέψεις και απαιτήσεις της Μελέτης και των αναµενόµενων συνθηκών.
3. Η θέση και η διάταξη των στοιχείων του συστήµατος, καθώς επίσης οι πηγές ενέργειας για την
λειτουργία του.
4. Πλήρης περιγραφή του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και των διαδικασιών
εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης αυτού.
5. Ο εφεδρικός εξοπλισµός.
6. Η θέση, το µέγεθος και οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες τάφρων, βαθµίδων, αναχωµάτων,
φραγµάτων,
φρεάτων
παρατήρησης,
δεξαµενών
και
σωληνώσεων
απαγωγής,
περιλαµβανοµένων και των σηµείων απαγωγής και απόθεσης του νερού και της λάσπης, καθώς

∗∗

∗
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Επίσης δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσης η υποχρέωση παρακολούθησης καθιζήσεων στην
επιφάνεια ή η µείωση παροχών πηγών από την προβλεπόµενη εισροή νερών (για την αντιµετώπιση της
οποίας έχουν σχεδιαστεί µέτρα αποστράγγισης) ή τυχαία είσοδο νερών κατά την εκσκαφή.
Βλέπε προηγούµενη υποσηµείωση.
ΠΕΤΕΠ:12-02-02-00

και των εργασιών και των µέτρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της περιοχής που
πιθανόν να επηρεάζεται από την απόθεση νερού ή λάσπης.
7. Τύπος και µέγεθος των φίλτρων που τυχόν θα απαιτηθούν.

2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
α) Ηµισωλήνες ή σωλήνες αποστράγγισης από PVC ή HDPE, εσωτερικής πίεσης έως 2 Mpa. Οι
ηµισωλήνες από uPVC σειράς 41 θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε:
•

EN 1401-1:1998 «Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and
sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes,
fittings and the system -- Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και
αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήµατα και το σύστηµα.» και

•

prEN 13476-1 “Thermoplastics Piping Systems for Non-Pressure Underground Drainage
and Sewerage - Structured-Wall Piping Systems of Unplasticized Poly(Viny Chloride) (PVCU), Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for Pipes, Fittings and
the System. -- Συστήµατα θερµοπλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια δίκτυα αποχέτευσηςαποστράγγισης δια βαρύτητος. Συστήµατα σωληνώσεων δοµηµένου τοιχώµατος από µη
πλασικοποιηµένο PVC, πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο. Μέρος 1: Προδιαγραφές
σωλήνων, εξαρτηµάτων και συστήµατος.” µε ενσωµατωµένο σύνδεσµο (µούφα) και ελαστικό
δακτύλιο στεγανότητας.

Οι σωλήνες από PVC (κατ’ ελάχιστον των 6 atm) θα είναι σύµφωνοι µε:
•

DIN 8061 «Unplasticized polyvinyl chloride pipes - General quality requirements and testing.
-- Σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC. Γενικές απιτήσεις ποιότητας και δοκιµών.» και
DIN 8062 «Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U, PVC-HI) pipes; Dimensions -- Σωλήνες
από µή πλαστικοποιηµένο PVC (κατηγορίες PVC-U, PVC-HI). ∆ιαστάσεις.».

Όπου απαιτείται οι σωλήνες uPVC να συνδεθούν µε φλάντζα, θα χρησιµοποιηθούν τεµάχια
χυτοσιδηρά ή πλαστικά (φλάντζα µε ευθύ άκρο ή φλάντζα µε µούφα) σύµφωνα µε:
EN 1514-1:1997 “Flanges and their joints - Dimensions of gaskets for PN-designated flanges Part 1: Non-metallic flat gaskets with or without inserts -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους ∆ιαστάσεις παρεµβυσµάτων για φλάντζες χαρακτηρισµένες µε PN. Μέρος 1: Μη µεταλλικά
επίπεδα παρεµβύσµατα µε ή χωρίς προσθήκες.”.
Οι ηµισωλήνες ή οι σωλήνες θα στερεώνονται στην επιφάνεια του εκσκαφθέντος γεωϋλικού µε
κατάλληλα µέσα όπως π.χ. κοντά αγκύρια και θα στεγανοποιούνται µε ταχύπηκτη κονία. Το
νερό θα οδηγείται µέσω του ηµισωλήνα (και επεκτάσεών του µε εύκαµπτους πλήρεις σωλήνες)
προς την τάφρο απαγωγής ή το σύστηµα απαγωγής του πυθµένα ή στα σηµεία απαγωγής του
συστήµατος άντλησης. Χρησιµοποιούνται κυρίως για την απαγωγή σηµειακών εισροών.
β) Το γεωΰφασµα αποστράγγισης θα συµµορφώνεται µε το πρότυπο:
EN 13252:2000 ‘’ Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use
in drainage systems -- Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Απαιτούµενα
χαρακτηριστικά για χρήση σε συστήµατα αποστράγγισης.”. Το γεωΰφασµα ή τα πλαστικά φύλλα
αποστράγγισης στερεώνονται στην επιφάνεια του εκσκαφθέντος γεωϋλικού και καλύπτονται µε
ταχύπηκτη κονία και εκτοξευµένο σκυρόδεµα. Η µέθοδος θα εφαρµόζεται µόνο εάν υπάρχει
ρητή πρόβλεψη στην Μελέτη, δεδοµένου ότι διακόπτεται σε µεγάλο βαθµό η συνάφεια
εκτοξευοµένου σκυροδέµατος και γεωϋλικού.
ΠΕΤΕΠ:12-02-02-00
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γ) Τα µέτρα αποστράγγισης του (προσωρινού ή/και µόνιµου) πυθµένα - δαπέδου µπορούν να
είναι:
• Πλαστικός σωλήνας κατάλληλης διατοµής επί του πυθµένα - δαπέδου, στον οποίο
καταλήγουν οι κατά περίπτωση εισροές (π.χ. ηµισωλήνες, το γεωΰφασµα ή τα πλαστικά
φύλλα αποστράγγισης).
• ∆ιάτρητος πλαστικός σωλήνας κατάλληλης διατοµής επί του πυθµένα - δαπέδου,
εγκιβωτισµένος σε κοκκώδες υλικό φίλτρου, στον οποίο καταλήγουν οι κατά περίπτωση
εισροές (π.χ. ηµισωλήνες, το γεωΰφασµα ή τα πλαστικά φύλλα αποστράγγισης, κατ΄ ευθείαν
απορροή από το γεωϋλικό).
• Οι πλαστικοί σωλήνες θα προστατεύονται από ζηµίες που είναι δυνατόν να προκληθούν από
την κυκλοφορία επί του πυθµένα - δαπέδου.
δ) Όπου απαιτείται θα χρησιµοποιούνται αντλίες βυθιζόµενου τύπου για την απαγωγή των νερών
προς τον τελικό αποδέκτη. Η δυναµικότητα των αντλιών και των σωληνώσεων θα υπερκαλύπτει
τις προβλέψεις της Μελέτης σχετικά µε τις αναµενόµενες εισροές και τις απαιτήσεις της
σύµβασης για την αντιµετώπιση τυχόν έκτακτων καταστάσεων. Οι αντλίες θα τοποθετούνται σε
ειδικά κατασκευασµένες δεξαµενές. Η τοποθέτηση και η διαρρύθµιση των δεξαµενών και των
αντλιών θα γίνεται µε τρόπο που δεν θα επηρεάζει την εξέλιξη και την πρόοδο των υπολοίπων
εργασιών.
ε) Όταν άλλοι λόγοι δεν το απαγορεύουν, είναι δυνατή η απαγωγή των νερών µε πλευρικές
τάφρους, επενδεδυµένες ή ανεπένδυτες, κατάλληλων γεωµετρικών και υδραυλικών
χαρακτηριστικών.
στ) Θα προβλέπονται διατάξεις µέτρησης της παροχής του απαγοµένου νερού που θα
περιγράφονται στην Μελέτη.
ζ) Ότι προβλέπται στις ΠΕΤΕΠ 12.07.03.02 περί εξαρτηµάτων οπών αποστραγγίσεων και
12.07.01.00 περί διατρήσεων.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος θα µελετήσει, θα προµηθεύσει, θα εγκαταστήσει, θα λειτουργήσει και θα συντηρεί τα
συστήµατα για τον έλεγχο και την διαχείριση του νερού των γεωϋλικών κατά την διάρκεια της
κατασκευής της σήραγγας και για την διάθεση του νερού και της λάσπης, ενώ θα προµηθεύσει
σύστηµα παρακολούθησης της ποσότητας ή/και ποιότητας του νερού που διαχειρίζεται το κάθε επί
µέρους σύστηµα αλλά και συνολικά. Λεπτοµέρειες για τα προτεινόµενα από τον Ανάδοχο
συστήµατα θα υποβληθούν στην Υπηρεσία για έγκριση.
Το σύστηµα για τον έλεγχο και την διαχείριση του νερού των γεωϋλικών θα διατηρείται σε
λειτουργία συνεχώς, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων σχεδιασµού. Ο
Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την παρουσία εξουσιοδοτηµένου προσωπικού για την παρακολούθηση
και την λειτουργία του συστήµατος.
Το σύστηµα για τον έλεγχο και την διαχείριση του νερού των γεωϋλικών θα διατηρηθεί σε
λειτουργία και µετά την διάνοιξη της σήραγγας.
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4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών.
• Καταβιβασµός και διατήρηση της στάθµης του υπόγειου νερού σε ένα επίπεδο 0,5 m κάτω από
τον πυθµένα της εκσκαφής ή σε όποιο επίπεδο προβλέπει η Μελέτη.∗∗∗
• ∆ιασφάλιση στεγνού και σταθερού δαπέδου εργασίας για την εκτέλεση των συναφών εργασιών
κατασκευής της σήραγγας.
• Συµµόρφωση µε τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισµούς.

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ενδεικτικά, οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι:
• Καταπτώσεις γεωυλικών ή στοιχείων της άµεσης υποστήριξης, παρουσία σκόνης, καπνού και
επιβλαβών αερίων.
• Eργασία σε συνθήκες θορύβου, ο οποίος αυξάνεται µε την ανάκλαση στις παρειές της
σήραγγας.
• Εργασία σε χώρο περιορισµένο, παρουσία εµποδίων και µε την υποχρέωση εξασφάλισης
ασφαλών συνθηκών διακίνησης στην σήραγγα κατά την διάρκεια κατασκευής της (.
• Hλεκτροπληξία.
• Bραχυκύκλωµα και πυρκαϊά ή επέκταση της πυρκαϊάς σε υδραυλικά λάδια.
• Εργασία µε πεπιεσµένο αέρα.
• Μεταφορά βαρέων αντικειµένων.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαιτείται η συµµόρφωση προς τα παρακάτω νοµικά κείµενα ή και άλλα ισχύοντα σχετικά, που
είναι σχετικά µε την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων σε υπόγεια τεχνικά έργα:.
• Π.∆.1073/16-9-81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια
οικοδοµικών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού»
• Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, (ΦΕΚ 931Β/ 31.12.84)
• Υπουργική Απόφαση ∆7/Α/Φ114080/732/96 «Ενσωµάτωση των διατάξεων της Οδηγίας
92/104/ΕΟΚ ΄΄Περί των ελαχίστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες΄΄
στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (ΦΕΚ 771/Β)
• Π.∆.252/89 «Περί υγιεινής και ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 106Β/ /2.5.89)

∗∗∗

Να σηµειωθεί ότι σε περιπτώσεις γεωϋλικού µε µικρή περατότητα είναι δυνατή η αποτόνωση των
υδραυλικών πιέσεων στον αµέσως περιβάλλοντα χώρο πάνω από το προσωρινό κέλυφος της υποστήριξης,
χωρίς ιδιαίτερο καταβιβασµό της στάθµης του υπογείου νερού (που δεν µπορεί να φέρει εισροές στην
σήραγγα λόγω µικρής περατότητας).
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• Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59Β/11.5.65 και ΦΕΚ 293Β/
11.5.63)
• Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212Α/298-96), σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και
την Εγκύκλιο 11 (Αρ. Πρωτ. ∆16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩ∆Ε, σχετικά µε το εν
λόγω Π.∆.
• Π.∆. 396/94 ΦΕΚ:221/Α/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς
την Οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ»
Οι ελάχιστες απαιτήσεις των µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) είναι οι εξής:
•

Προστατευτική ενδυµασία: EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής
σε διάτρηση.

•

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).

Επίσης θα ισχύουν:
• Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) «Σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον θόρυβο κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς
την οδηγία 86/188/ΕΟΚ».
• Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυϊκή
χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την Οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ».
Για την διακίνηση των πεζών θα κατασκευάζεται διάδροµος διέλευσης πεζών µε αντιολισθηρή
επιφάνεια σε όλο το µήκος της σήραγγας όπου γίνονται εργασίες διάνοιξης ή άλλες συνοδές
εργασίες. Οι διάδροµοι θα προστατεύονται από εναπόθεση διαρροών, κυρίως µπεντονίτη, που
δηµιουργούν ολισθηρή επιφάνεια.
Για την διαρρύθµιση των µηχανών και των λοιπών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που
πιθανολογείται η ύπαρξη εκρήξιµης ατµόσφαιρας, θα ισχύουν οι προβλέψεις της Οδηγίας 94/9/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας
που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 100 της
19/04/1994 σ. 0001 – 0029), αλλά και αυτές του Π.∆. 42/2003 (ΦΕΚ44/Α/21-02-2003) «Σχετικά µε
τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση της προστασίας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι
οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε συµµόρφωση µε την
Οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16-12-1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου».
Όλες οι επί µέρους µηχανικές διατάξεις θα συµµορφώνονται προς τα Πρότυπα για την Ασφάλεια
των Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει).
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5.3. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για τη διάθεση του νερού και της λάσπης προς τον τελικό αποδέκτη θα λαµβάνονται υπόψη όλοι οι
περιορισµοί των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρωνι. Κατά την αποχέτευση προς τον αποδέκτη
θα λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να µη προκαλούνται διαβρώσεις ή διηθήσεις στα πρανή. Η λάσπη
πριν από την διάθεσή της θα υφίσταται επεξεργασία σε δεξαµενές καθίζησης.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•

Ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση του συστήµατος, για τον έλεγχο και την διαχείριση του νερού
των γεωϋλικών κατά την διάρκεια κατασκευής της σήραγγας και για την διάθεση του νερού και
της λάσπης, καθώς και το σύστηµα παρακολούθησης της ποσότητας ή/και ποιότητας του νερού
που διαχειρίζεται το κάθε κατά περίπτωση σύστηµα αλλά και συνολικά, θα επιµετράται κατ΄
αποκοπή ως τεµάχιο πλήρους εγκατεστηµένου συστήµατος για το σύνολο της σήραγγας
ανεξαρτήτως του αριθµού των µετώπων προσβολής. Στην µονάδα µέτρησης ανάγονται οι
αντλίες µε τα υλικά τοποθέτησης και στερέωσής τους, το σύνολο των αγωγών µε τα ειδικά
τεµάχια (διακλαδώσεις κ.λπ.) και τα υλικά τοποθέτησης και στερέωσής τους, τα φίλτρα, οι
βοηθητικές εγκαταστάσεις, το σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου, τα διάφορα όργανα
µετρήσεων, οι µετρήσεις και η παρουσίαση των αποτελεσµάτων, η συντήρηση του συστήµατος
και η αντικατάσταση φθαρµένων τµηµάτων του, η σύνδεση µε την πηγή παροχής ενέργειας, η
ενίσχυση της δυναµικότητας του συστήµατος αν για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί για την
ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων της σήραγγας, ο εφεδρικός εξοπλισµός, οι πηγές
ενέργειας, οι ενδιάµεσες δεξαµενές και το σύστηµα δεξαµενών για επεξεργασία της λάσπης, οι
ενέργειες ώστε η λάσπη και το νερό να καταστούν απορρίψιµα στον τελικό αποδέκτη, η
διαµόρφωση των υλικών στους χώρους απόθεσης, η διαµόρφωση τάφρων επενδεδυµένων ή
ανεπένδυτων.

•

Η λειτουργία του συστήµατος άντλησης θα επιµετράται σε κιλοβατώρες λειτουργίας των αντλιών
οι οποίες θα µετρώνται είτε µε ενδιάµεσους µετρητές είτε µε ωροµετρητές σε κάθε αντλία.

Στην επιµέτρηση όλων των ανωτέρω επί µέρους δραστηριοτήτων περιλαµβάνονται όλες οι
εργασίες, τα υλικά και ο εξοπλισµός που είναι απαραίτητα για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου
του έργου, αποθήκευση και τοποθέτηση - εγκατάσταση - ενσωµάτωση του κάθε υλικού.
Εναλλακτικά και αν ορίζεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, το πλήρες εγκατεστηµένο σύστηµα
ελέγχου και διαχείρισης υδάτων και λασπών ανάγεται στη µονάδα µέτρησης της εκσκαφής της
σήραγγας (στην ΠΕΤΕΠ 12.02.01.01).
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