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Προστατευτική – Αποστραγγιστική Στρώση από
Γεωϋφάσµατα

1.

ΠΕΤΕΠ

12-05-02-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στο σύνολο των εργασιών, των υλικών και του εξοπλισµού που
απαιτούνται για την τοποθέτηση στρώσης από γεωΰφασµα σε κάθε είδους διατοµή σηράγγων, σε
ευθύγραµµα ή/και καµπύλα τµήµατα (σε οριζοντιογραφία ή/και µηκοτοµή), στις θέσεις τοποθέτησης
των Η/Μ εγκαταστάσεων (φωλιές, διευρύνσεις, κανάλια κ.λπ.), στις συνδετήριες σήραγγες, στα
στόµια εισόδου-εξόδου, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, µε σκοπό την προστασία της
στεγανωτικής µεµβράνης (της ΠΕΤΕΠ 12-05-01) ή/και την αποστράγγιση των νερών του
περιβάλλοντος γεωϋλικού (κύριες λειτουργίες του γεωϋφάσµατος Ρ protection και D drainage).
Η πλήρης κατασκευή της στρώσης γεωϋφάσµατος περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά επί
τόπου των έργων και αποθήκευση των απαραίτητων υλικών (γεωυφασµάτων, υλικών στερέωσης
κλπ), την διάθεση όλου του εργατικού δυναµικού και του µηχανικού εξοπλισµού µε τις σταλίες του,
που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση του γεωϋφάσµατος και των εξαρτηµάτων του,
ανεξάρτητα από την θέση του στην διατοµή (π.χ. πυθµένας, θόλος, παρειές), τις εργασίες,
προετοιµασίας της επιφάνειας, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης κλπ καθώς και τις εργασίες, τον
εξοπλισµό και τα υλικά για κάθε είδους ελέγχους-µετρήσεις-δοκιµές, για την τεχνικά άρτια
δηµιουργία προστατευτικής –αποστραγγιστικής στρώσης από γεωύφασµα, όπως προδιαγράφεται
στις ΠΕΤΕΠ και στη Μελέτη.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιούνται θα είναι:
-

Γεωϋφάσµατα.

-

Υλικά στερέωσης.

-

Υλικά διαµόρφωσης των επιφανειών έδρασης της µεµβράνης.

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ο τύπος του γεωϋφάσµατος (GEOTEXTILE) προδιαγράφεται στην Μελέτη επιλεγόµενος από
αυτούς που κυκλοφορούν στο εµπόριο και του οποίου τα επιθυµητά χαρακτηριστικά του δίνονται
στον Πίνακα 1.
Επισηµαίνεται ιδιαίτερα, ότι βασικά χαρακτηριστικά της στρώσης του είναι η διαπερατότητά της και
µάλιστα κάτω από συνθήκες συµπίεσης (πίεση σκυροδέµατος, νερού, µακροχρόνιες δράσεις κ.λπ.)
και κάτω από συνθήκες θερµοκρασιακών αλλαγών, καθώς και η εφελκυστική του αντοχή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Μέθοδος Ελέγχου

Μονάδα

Χαρακτηριστικά

Αναλλοίωτο

-

Απεριόριστα

Μη διαλυτότητα σε οποιοδήποτε είδος
υπογείων νερών

-

Απόλυτα

Μη βλαπτικότητα σε πόσιµο νερό

-

Ουδέτερο

Ευφλεκτικότητα

-

∆ύσκολη

∆ιαπερατότητα κάθετα προς την
επιφάνεια της στρώσης (ροή υπό πίεση
στήλης νερού 10 m)

ASTM D4491-99a
(2004) 1

lt/sec/m2

≥ 60

Συντελεστής διαπερατότητας κάθετα και
παράλληλα προς την επιφάνεια στρώσης
υπό κάθετη πίεση 2 kPa

ASTM D4716-04 2

cm/sec

≥ 10-1

EN 29073-1 3

gr/m2

≥ 380

%

≤ 10

mm

≥3

%

≤ 10

EN 29073-3 * 5

kN/m

≥ 16

EN 29073-3 *

%

≥ 60

ASTM D4833-00e1 6

Ν

≥ 550

Βάρος/µονάδα επιφάνειας
Ανεκτή διαφορά από το ονοµαστικό
βάρος ανά µονάδα επιφάνειας
Ελάχιστο πάχος

EN 29073-2 4

Ανεκτή διαφορά από το ονοµαστικό
πάχος
Αντοχή σε εφελκυσµό κατά την διαµήκη,
εγκάρσια και διαγώνια έννοια (σε λωρίδα
πλάτους 50 mm)
Επιµήκυνση ρηγµάτωσης κατά την
διαµήκη, εγκάρσια και διαγώνια έννοια
Αντοχή σε διάτρηση

* (ή ισοδύναµο ASTM)
1
ASTM D4491-99a (2004), Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity -Πρότυπη δοκιµή υδροπερατότητος γεωυφασµάτων µε την µέθοδο της διηλεκτρικής σταθεράς)
2
ASTM D4716-04, Test Method for Determining the (In-plane) Flow Rate per Unit Width and Hydraulic
Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head -- Μέθοδος προσδιορισµού της διαπερατότητας
των γεωυφασµάτων κατά µονάδα πλάτους κατά το επίπεδό τους υπό σταθερή υδραυλική πίεση
3
EN 29073-1, Textiles - Test Methods for Nonwoven - Part 1: Determination of Mass Per Unit Area -Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Μέθοδοι δοκιµών για µη υφαντά. Μέρος 1: Προσδιορισµός της µάζας ανά
µονάδα επιφάνειας
4
EN 29073-2, Textiles - Test Methods for Nonwovens - Part 2: Determination of Thickness Superseded by
EN ISO 9073-2: 1996 -- Μέθοδοι δοκιµών µη υφαντών προϊόντων. Μέρος 2: Προσδιορισµός του πάχους
(βλ. και νεώτερο EN ISO 9073-2: 1996)
5
EN 29073-3, Textiles - Test Methods for Nonwovens - Part 3: Determination of Tensile Strength and
Elongation -- Μέθοδοι δοκιµών µή υφαντών προϊόντων. Μέρος 3: Προσδιορισµός της εφελκυστικής αντοχής
και της επιµήκυνσης
6
ASTM D4833-00e1, Standard Test Method for Index Puncture Resistance of Geotextiles, Geomembranes,
and Related Products -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού της αντοχής σε διάτρηση των γεωσυνθετικών
υλικών
Σηµείωση:
Ο προµηθευτής και το υλικό θα διαθέτουν υποχρεωτικά Πιστοποιητικό Ποιοτικού Ελέγχου κατά
ISO 9000 και θα έχουν σήµανση CE.

Οι τιµές των χαρακτηριστικών του ανωτέρω πίνακα είναι οι ελάχιστες που θα γίνονται αποδεκτές. Ο
Μελετητής µπορεί να θέσει οποιεσδήποτε άλλες τιµές.
Σηµειώνεται ότι τα γεωϋφάσµατα πρέπει να ανθίστανται στην καταστροφή από πυρκαϊά και
ειδικότερα πρέπει:
(1) Να µην είναι εύφλεκτα.
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(2) Όταν καίονται να µην δηµιουργούν καπνό και οι απελευθερούµενες ουσίες να µην είναι τοξικές.
(3) Να µην ρευστοποιούνται στις υψηλές θερµοκρασίες.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση, πριν προβεί σε εισκόµιση των υλικών της
αποστραγγιστικής στρώσης:
(1) Πίνακα χαρακτηριστικών σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα.
(2) ∆είγµατα του υλικού της υδροµαστευτικής στρώσης.
(3) Πιστοποιητικά ελέγχου από έγκυρο εργαστήριο, ελληνικό ή αλλοδαπό.
Η Υπηρεσία, κατά την πρώτη εισκόµιση του υλικού θα λάβει δείγµατα και θα τα αποστείλει για
έλεγχο και επιβεβαίωση των ιδιοτήτων τους σε εργαστήριο της έγκρισής της. Η δαπάνη των
ελέγχων θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με βάση τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας του συστήµατος στεγάνωσης και αποστράγγισης της
σήραγγας, καθορίζεται στην Μελέτη το πεδίο εφαρµογής των µέτρων στεγάνωσης και το αν το
γεωΰφασµα θα εφαρµόζεται στο σύνολο της περιφέρειας της διατοµής της σήραγγας ή µόνο στον
θόλο και τις παρειές.
Οι εργασίες τοποθέτησης των γεωϋφασµάτων ενδείκνυται να αρχίζουν αφού η σήραγγα έχει
διανοιχθεί. Στην περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, απαιτούνται ενισχυµένα µέτρα ασφάλειας
και οι εργασίες να διακόπτονται κατά τις ανατινάξεις. Το µέτωπο της εργασίας θα απέχει ικανή
απόσταση από το µέτωπο της σήραγγας ώστε να αποφεύγονται παρενοχλήσεις και να
εξασφαλίζεται οµαλή εξέλιξη των εργασιών.
Επίσης θα λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες του εργοταξίου (δίκτυα, νερά κ.λπ.), και να
αντιµετωπίζονται κατάλληλα σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία.
Η στρώση του γεωϋφάσµατος θα τοποθετείται έξω και πριν από την στεγανωτική µεµβράνη προς
το γεωϋλικό, ώστε:
1. Να προστατεύσει την στεγανωτική µεµβράνη, που τοποθετείται στην συνέχεια, από βλάβες που
δύνανται να προκληθούν από ανωµαλίες του γεωυλικού ή των στοιχείων της άµεσης
υποστήριξης. Για τον ίδιο λόγο, η στρώση θα τοποθετηθεί αφού προηγηθεί εξοµάλυνση του
εσωραχίου της αρχικής υποστήριξης της σήραγγας, µε αφαίρεση τεµαχίων του εκτοξευόµενου
σκυροδέµατος, που προεξέχουν, µε άµβλυνση αποτόµων ακµών, µε κάλυψη
ηλώσεων/αγκυρίων µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και µε κοπή κάθε µεταλλικού αντικειµένου, που
προεξέχει όπως προδιαγράφεται στην ΠΕΤΕΠ 12-05-01.
2. Να εξασφαλίσει ταχεία απαγωγή των νερών της βραχοµάζας προς τους σωλήνες
αποστράγγισης, ώστε να µην υπάρξει κίνδυνος ανάπτυξης υδροστατικών πιέσεων. Ο ρόλος
αυτός της υδροµαστευτικής στρώσης είναι ο περισσότερο σοβαρός και γι' αυτό το σύστηµα και
το είδος των υλικών και των µεθόδων, θα επιλεγούν ώστε να ανταποκρίνονται, µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, σε µόνιµη στραγγιστική λειτουργία της υδροµαστευτικής στρώσης.

3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Η ποιότητα της επιφάνειας του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος θα είναι αυτή που προδιαγράφεται
στην ΠΕΤΕΠ 12-05-01. Επιπρόσθετα, και όταν η αποστράγγιση δεν απαγορεύεται ρητά στις
περιοχές µεγάλης σηµειακής υδροφορίας, οι οποίες θα επισηµαίνονται κατά την διάρκεια των
εργασιών διάνοιξης, και ύστερα από σχετική εντολή της Υπηρεσίας, θα διαταχθεί σύστηµα
ΠΕΤΕΠ:12-05-02-00
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αποστραγγιστικών οπών, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Οι ποσότητες των νερών που
θα µαζεύονται από τις αποστραγγιστικές οπές, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό δίκτυο πλαστικών
σωλήνων, καταλλήλων διαµέτρων, και θα οδηγούνται στον διάτρητο αποστραγγιστικό αγωγό ή
όπου αλλού προβλέπει η Μελέτη, χωρίς να βλάπτεται η στεγανότητα της διατοµής χρήσης της
σήραγγας. Η τοποθέτηση των πλαστικών σωλήνων θα γίνει ταυτόχρονα µε τις εργασίες
εκτοξευοµένου σκυροδέµατος, ώστε οι σωλήνες να ενσωµατωθούν στο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.

3.2. ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΟΣ
Το γεωΰφασµα θα στηρίζεται σταθερά πάνω στα τοιχώµατα της σήραγγας. Ο αριθµός των σηµείων
στήριξης θα περιορίζεται, όσο είναι δυνατό περισσότερο, ώστε το "σεντόνι" στεγάνωσης να
"απλώνεται" πάνω στα τοιχώµατα της σήραγγας, ελεύθερο τάσεων, όσο είναι δυνατό, κατά την
εφαρµογή της καταπόνησης από την εσωτερική σκυροδέτηση. Οι λωρίδες του γεωϋφάσµατος θα
επικαλύπτονται κατά 20-30 cm.
Εξ άλλου, η κυµατοειδής (ανώµαλη) επιφάνεια που προκύπτει από τις ανατινάξεις, συνεπάγεται
την ανάγκη στήριξης στα βαθύτερα σηµεία, ώστε να εξασφαλίζεται ύπαρξη επαρκούς υλικού και να
αποκλείεται η δηµιουργία κοιλωµάτων.
Το γεωΰφασµα (πλάτους 2 έως 4 m) στερεώνεται πάνω στην επιφάνεια του εκτοξευοµένου
σκυροδέµατος µε την χρήση ταινιών ή δίσκων (ροδελών) από συνθετική ύλη, οι οποίες
καρφώνονται, πάνω στο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, µε χαλύβδινο καρφί. Πάνω σ' αυτές τις ροδέλες
στερεώνεται, µε θερµοκόλληση, η µονωτική µεµβράνη.
Οι δίσκοι στερέωσης θα παρουσιάζουν εσοχή τεσσάρων (4) mm βάθους, για την υποδοχή της
κεφαλής του καρφιού, και διάµετρο ή εύρος κατ' ελάχιστο ογδόντα (80) mm.
Κάτω από τους δίσκους της συνθετικής ύλης και από την κεφαλή του καρφιού, προβλέπεται η
τοποθέτηση µεταλλικού δίσκου µε ελάχιστη διάµετρο είκοσι (20) mm και ελάχιστο πάχος ένα (1)
mm, έτσι ώστε κατά το χτύπηµα των καρφιών να µην παρουσιάζεται "σταµπάρισµα".
Γενικά, σε περιπτώσεις οµοιόµορφων εκσκαφών βράχου, τρία σηµεία στερέωσης κατά µέσο όρο
ανά τετραγωνικό µέτρο επαρκούν. Σε περιπτώσεις πάντως εκτεταµένων ανωµαλιών στις εκσκαφές,
ιδίως στην περιοχή της οροφής της σήραγγας, καθίσταται αναγκαία η χρήση µεγαλύτερου αριθµού
σηµείων στήριξης. Ο αριθµός των σηµείων στερέωσης πρέπει να ανέρχεται, κατ' ελάχιστο, σε:
α. Ενα (1) τεµάχιο ανά m2 στην περιοχή του δαπέδου.
β. ∆ύο (2) τεµάχια ανά m2 στην περιοχή των παρειών.
γ. Τρία (3) τεµάχια ανά m2 στην περιοχή της οροφής.
Η όλη εκτέλεση της τοποθέτησης του γεωϋφάσµατος, όπως περιγράφτηκε, θα πραγµατοποιείται µε
τη βοήθεια κινητού φορείου (σκαλωσιάς).
Η διάταξη του φορείου αυτού θα είναι τέτοια, ώστε να µην παρεµποδίζεται η ροή των άλλων
εργασιών που γίνονται στην σήραγγα. Ο κατάλληλος σχεδιασµός του φορείου είναι ουσιαστικής
σηµασίας για την επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού εργασίας.
Η ασφάλεια στον χώρο της εργασίας επιβάλλει, εξ άλλου, συνεχή και επαρκή φωτισµό.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
i) Έλεγχος Πρωτοκόλλων Παραλαβής ενσωµατουµένων υλικών. Ολα τα υλικά πρέπει να είναι
συµβατά µεταξύ τους όπως επίσης και µε όλα τα άλλα γειτονικά υλικά κατασκευής, κύρια και
βοηθητικά και πρέπει να συµπεριφέρονται οµοιόµορφα απέναντι στις εξωτερικές επιδράσεις και
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να έχουν την ανάλογη αντοχή σε διάρκεια ζωής έναντι του χρόνου ζωής του έργου. ∆εν
επιτρέπεται να υφίσταται κάποια δυσµενής αλληλεπίδραση µεταξύ των υλικών κατασκευής ενός
και του αυτού φορέα.
ii) Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιµών. Σχετικά µε τις απαιτήσεις συµµόρφωσης ενδείκνυται
να ικανοποιούνται οι τιµές του Πίνακα 1.
iii) Έλεγχος των Πρωτοκόλλων Παραλαβής της επιφάνειας του εκτοξευοµένου σκυροδέµατος
(όπου προβλέπεται).
iv) Έλεγχος των Πρωτοκόλλων Παραλαβής των τοποθετηµένων γεωϋφασµάτων. Οπτικός έλεγχος
των απαιτούµενων επικαλύψεων.
v) Σε κάθε στάδιο της κατασκευής θα γίνεται έλεγχος από την υπηρεσία για να διαπιστωθεί εάν η
κατασκευή έγινε σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ. Για τις ανάγκες του παραπάνω ελέγχου θα
συντάσσεται από την υπηρεσία Λίστα Ελέγχου Εργασιών, η οποία θα περιλαµβάνει: α) όλες τις
επί µέρους εργασίες που απαιτούνται για την έντεχνη και αποτελεσµατική κατασκευή του
συστήµατος στεγάνωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, β) αναγραφή
συµµόρφωσης ή µη, µε τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, για κάθε επί µέρους εργασία, γ)
παρατηρήσεις για διορθωτικές δράσεις.
Η λίστα θα συµπληρώνεται κατά την διάρκεια της κατασκευής και σε περίπτωση µη τελικής
συµµόρφωσης η εργασία ή/και το υλικό θα απορρίπτεται και θα επαναλαµβάνεται η κατασκευή του.
Η Λίστα Ελέγχου Εργασιών µπορεί να αφορά µεµονωµένη εργασία ή οµάδα εργασιών.

4.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ενδεικτικά, οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας είναι:
-

Εργασία υπό 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. ∆ιακίνηση
στην σήραγγα κατά την διάρκεια κατασκευής – διάδροµοι πεζών. ∆εδοµένου ότι οι µεγαλύτεροι
κίνδυνοι οφείλονται σε κακές συνθήκες ή σε εµπόδια στους διαδρόµους κίνησης πεζών, θα
εξασφαλίζονται επαρκώς ασφαλείς συνθήκες διακίνησης, λαµβάνοντας υπόψη τον
περιορισµένο διατιθέµενο χώρο.

-

Ηλεκτροπληξία.

-

Βραχυκύκλωµα και πυρκαϊά ή επέκταση της πυρκαϊάς στο γεωΰφασµα.

-

Μεταφορά βαρέων αντικειµένων.

-

Χρήση ουσιών. Τα διάφορα συστατικά πιθανόν να είναι επιβλαβή.

-

Εργασία σε ύψος.

4.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απαιτείται η συµµόρφωση προς τα παρακάτω νοµικά κείµενα ή και άλλα σχετικά ισχύοντα, που
είναι σχετικά µε την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων σε υπόγεια τεχνικά έργα:
ΠΕΤΕΠ:12-05-02-00
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• 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 ελάχιστων 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)
• 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/29-896), 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 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 στο 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
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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).
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα πρέπει:
(1) Να µην γίνονται εργασίες µε φλόγα στις περιοχές στις οποίες είναι ακάλυπτα τα γεωϋφάσµατα.
(2) Να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις πυρασφάλειας.
(3) Να περιορίζεται το µήκος των τµηµάτων της σήραγγας, στο οποίο γίνονται εργασίες µόνωσης
και όπου υπάρχουν υλικά µόνωσης εκτεθειµένα σε κινδύνους πυρκαϊάς.
(4) Να υπάρχουν αρκετοί δρόµοι φυγής από τα εκτεθειµένα τµήµατα.
Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιµοποιούµενων υλικών θα εφαρµόζονται οι εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο. Ενδεικτικά
ισχύουν και θα εφαρµόζονται:
• Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93) “Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 (135/Α) σε
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ“
• Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) “Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε
την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ“ και οι τροποποιήσεις του µε τα Π.∆.127/2000 (ΦΕΚ
111/Α/2000) και Π.∆. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003)
• Π.∆.90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99) “Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιµών
έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας
τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση
και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ
34/Α/93)“
• Π.∆.338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) “ Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά
την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες“
• Π.∆.339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.∆. 307/86 (135/Α) “Προστασία της υγείας
των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της
εργασίας τους“

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της πλήρους κατασκευής προστατευτικής-αποστραγγιστικής στρώσης από
γεωύφασµα θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα τελειωµένης επιφάνειας σήραγγας µε στρώση
γεωϋφάσµατος.
Στη µονάδα µέτρησης ανάγονται, η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, αποθήκευση, φύλαξη,
εγκατάσταση του γεωυφάσµατος (µε τις φθορές και επικαλύψεις της) και κάθε απαιτούµενου
υλικού-µικροϋλικού-εξαρτήµατος, όπως προδιαγράφεται στην παρούσα, η διάθεση του κατάλληλου
εργατικού-τεχνικού δυναµικού και του απαιτούµενου εξοπλισµού-µηχανήµατος µε τις σταλίες τους,
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οι κάθε είδους εργασίες για την πλήρη τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση και ύψος (φωλιές,
διευρύνσεις, είσοδοι κλπ), εξασφάλιση των διερχόµενων σωλήνων, σύνδεση, στερέωση κλπ καθώς
και οι εργασίες και ο εξοπλισµός για τις δοκιµές- ελέγχους-µετρήσεις, όπως ορίζεται στις ΠΕΤΕΠ.
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