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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).
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Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης 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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Bάθρα τριγωνοµετρικών σηµείων

1.

ΠΕΤΕΠ

13-05-03-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η κατασκευή βάθρων υλοποίησης των
τριγωνοµετρικών σηµείων που προβλέπονται για τον έλεγχο και παρακολούθηση των
µετακινήσεων χαρακτηριστικών σηµείων του έργου µε τοπογραφικές µεθόδους.
Τα εν λόγω τριγωνοµετρικά σηµεία χρησιµοποιούνται ως σταθερά σηµεία αναφοράς για την
σκόπευση των στόχων επί των βάθρων µέτρησης επιφανειακών µετακινήσεων (µάρτυρες ελέγχου
υποχωρήσεων, ΠΕΤΕΠ 13-05-04-00) µε εφαρµογή εµπροσθοτοµίας.

2.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΘΡΩΝ
Τα βάθρα θα κατασκευασθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε
τα σχέδια λεπτοµερειών της εγκεκριµένής µελέτης.
Κριτήρια επιλογής των θέσεων θα είναι η σταθερότητα του εδάφους και η εξασφάλιση οπτικής
επαφής µε τα προβλεπόµενα σηµεία σκόπευσης.
Επί του βάθρου θα πακτωθεί ορειχάλκινος στόχος για την υλοποίηση του τριγωνοµετρικού σηµείου
αναφοράς.
Η κατασκευή του βάθρου θα γίνεται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (εξαρτάται από την θέση
του τριγωνοµετρικού σηµείου). Ενδεχοµένως τα απαιτούµενα υλικά και εργαλεία θα πρέπει να
µεταφερθούν µε τα χέρια.
Εάν τα τριγωνοµετρικά σηµεία που έχουν ιδρυθεί στην περιοχή του έργου για την υλοποίηση των
χαράξεων, µπορούν να αξιοποιηθούν για τον έλεγχο των στόχων επί των βάθρων µετακίνησης,
τότε δεν συντρέχουν λόγοι για την δηµιουργία νέων.
Τα νέα Τ.Σ., µετά την κατασκευή των βάθρων, θα εξαρτηθούν από το Εθνικό Τριγωνοµετρικό
∆ίκτυο της Γ.Υ.Σ.

3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Με αφετηρία τα ως άνω τριγωνοµετρικά σηµεία θα γίνεται σκόπευση των στόχων παρακολούθησης
/ελέγχου µε χρήση ηλεκτρονικών ταχυµέτρων (ΕDM), ανά χρονικά διαστήµατα που θα
καθορίζονται στην εγκεκριµένη µελέτη ή το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).
Με την εφαρµογή τριγωνισµού (ή άλλων τοπογραφικών µεθόδων της εγκρίσεως της Υπηρεσίας) θα
υπολογίζονται οι χωρικές συντεταγµένες των σηµείων – στόχων και θα εξετάζεται η διαχρονική
µεταβολή τους.
Οι µεταβολές dx, dy, dz θα απεικονίζονται σε ανακεφαλαιωτικά διαγράµµατα (από την έναρξη των
µετρήσεων) συναρτήσει του χρόνου.
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Ο Ανάδοχος θα υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση µεθοδολογίας εκτέλεσης των
τοπογραφικών ελέγχων, στην οποία θα αναφέρονται τα όργανα που προτίθεται να χρησιµοποιήσει
και ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσµάτων.

4.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την παραλαβή των βάθρων θα προσκοµίζεται από τον Ανάδοχο τεύχος υπολογισµών
εξάρτησης των νέων Τ.Σ. από το Κρατικό ∆ίκτυο (ΓΥΣ) µε φωτογραφία του βάθρου.
Τα Τ.Σ. θα κωδικοποιούνται και τα στοιχεία τους θα τηρούνται στο αρχείο ποιοτικών στοιχείων του
Έργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει επαρκή µέτρα προστασίας των Τ.Σ. κατά την εκτέλεση των
εργασιών για την αποφυγή οποιασδήποτε ζηµιάς επ’ αυτών που θα τα καταστήσει άχρηστα.
Αν παρά ταύτα αχρηστευθεί κάποιο από τα Τ.Σ. του δικτύου παρακολούθησης επιφανειακών
µετακινήσεων εδάφους, ο Ανάδοχος οφείλει να το αντικαταστήσει µε νέο και να εφαρµόσει στο εξής
µεθοδολογία µετρήσεων /υπολογισµών που θα εξασφαλίζουν συµβατότητα µε τις αρχικές
µετρήσεις.
Η µεθοδολογία αυτή υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γενικώς έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της οδηγίας 92/57 της ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και
Ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων” και οι σχετικές διατάξεις της Ελληνικής
Νοµοθεσίας (ενδεικτικά: Π∆ 17/96, Π∆ 159/79 κ.ο.κ.).
Επιπρόσθετα έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στο ΣΑΥ του έργου (Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας) για
την εκτέλεση εργασιών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα
προδιαγραφή, όσον αφορά τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) και τους λοιπούς κανόνες
ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται.
Οι εργασίες θα εκτελούνται σε κάθε περίπτωση από ειδικευµένα περί το αντικείµενο συνεργεία.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τα βάθρα των τριγωνοµετρικών σηµείων, πλήρη µε τις ορειχάλκινες ακίδες, κατασκευασµένα
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη και τους όρους της παρούσας, επιµετρώνται ανά
τεµάχιο.
Οι τοπογραφικές εργασίες για τον έλεγχο των µετακινήσεων σηµείων ελέγχου της κατασκευής και
την παρακολούθηση της εξέλιξής τους θα επιµετρώνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα τεύχη
δηµοπράτησης του έργου.
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