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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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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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Σύστηµα Μέτρησης Σύγκλισης Υπόγειων Εκσκαφών
µε οπτικούς στόχους

1.

ΠΕΤΕΠ

13-05-14-00

AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την διαµόρφωση
και λειτουργία συστήµατος µέτρησης συγκλίσεων υπογείων εκσκαφών µε οπτικούς στόχους.
Οι στόχοι (σηµεία σκόπευσης) υλοποιούνται µε την πάκτωση στην βραχοµάζα ανθεκτικών στην
διάβρωση ακίδων, εφοδιασµένων στο προεξέχον τµήµα τους µε υποδοχές στερέωσης οπτικών
στόχων για την σκόπευση µε τοπογραφικά όργανα.
Οι στόχοι διατάσσονται σε διάφορες χαρακτηριστικές θέσεις της διατοµής της υπόγειας εκσκαφής
και µε σκόπευση από σταθερά σηµεία (εξαρτηµένα από το σύστηµα συντεταγµένων που
εφαρµόζεται κατά περίπτωση για τις χαράξεις /ελέγχους του έργου), παρακολουθείται η εξέλιξη των
µετακινήσεων αυτών συναρτήσει του χρόνου, κατά τους τρεις άξονες (x, y, z).

2.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία προς αξιολόγηση /έγκριση έκθεση µεθοδολογίας των
µετρήσεων σύγκλισης υπογείων εκσκαφών που προτίθεται να εφαρµόσει.
Οι µετρήσεις, κατ’ αρχήν, θα εκτελούνται στις θέσεις και µε την συχνότητα που προβλέπει η σχετική
µελέτη του έργου, ή που έχουν καθορισθεί στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου που έχει εγκριθεί.
Η έκθεση θα περιλαµβάνει αναλυτικά στοιχεία για τα ακόλουθα:
− Το είδος των ακίδων που προτίθεται να εγκαταστήσει ο Ανάδοχος (υλικό, διατοµή, µήκος,
µέθοδος πάκτωσης στην βραχοµάζα).
− Την διαµόρφωση των υποδοχών στερέωσης ανακλαστικών ταινιών ή πρισµάτων στο
προεξέχον άκρο της ακίδας για την υλοποίηση των οπτικών στόχων.
Οι αναµονές στερέωσης των στόχων πρέπει να διατηρούνται απαραµόρφωτες καθ’ όλη την
διάρκεια των µετρήσεων, οι δε κοχλίες στερέωσης των στόχων πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην
διάβρωση (λ.χ. από κράµα αλουµινίου) και µη πλήρης αφαιρετού τύπου (να µπορούν να
ξεσφίγγονται, αλλού όχι να αφαιρούνται πλήρως).
− Τα τοπογραφικά όργανα που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των µετρήσεων (τύπος
ακρίβεια, χαρακτηριστικά καταγραφής µονάδας). Τα όργανα γενικώς θα είναι ηλεκτρονικού
τύπου EDM.
− Τις διαδικασίες υπολογισµού των στοιχείων και την µέθοδο παρουσίασης των αποτελεσµάτων
(πίνακες στοιχείων, γραφήµατα).
− Τα χαρακτηριστικά του λογισµικού επεξεργασίας /παρουσίασης των αποτελεσµάτων των
µετρήσεων.
Η εγκατάσταση των ακίδων και η έναρξη εκτέλεσης των µετρήσεων θα γίνονται µόνον αφού η
Υπηρεσία εγκρίνει (µε ή χωρίς διορθώσεις) των ως άνω έκθεση µεθοδολογίας.
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3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Οι υποδοχές των οπτικών στόχων θα εγκατασταθούν στις θέσεις της διατοµής των εκσκαφών που
προβλέπονται από την µελέτη, αµέσως µετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών. Οι ακριβείς θέσεις
θα υποδεχθούν επί τόπου από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας µε κριτήριο την εξασφάλιση ορατότητας
από τα σηµεία σκόπευσης.
Οι θέσεις των ακίδων θα επισηµαίνονται µε πρόσφορο κατά περίπτωση τρόπο (π.χ. µε σήµανση,
βαφή της πέριξ επιφανείας κ.ο.κ) ή /και θα προστατεύονται, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί το
ενδεχόµενο πρόκλησης ζηµιών κατά την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή εγκατάσταση ή /και τις
προσκρούσεις διακινουµένου εξοπλισµού επ’ αυτών.
Αµέσως µετά την στειροποίηση του ενέµατος ή της ρητίνης πάκτωσης θα γίνει η µέτρηση
αναφοράς (αρχικός προσδιορισµός των συντεταγµένων των στόχων επί των ακίδων), ως προς την
οποία θα συγκρίνονται οι εκτελούµενες εφεξής µετρήσεις.
Οι µετρήσεις θα γίνονται από τοπογραφικό συνεργείο του Ανάδοχου υπό την επίβλεψη
εκπροσώπου της Υπηρεσίας.
Τα στοιχεία καταγραφών του οργάνου EDM θα παραδίδονται αυθηµερόν στην Υπηρεσία σε
ηλεκτρονική µορφή.
Ο Ανάδοχος θα διαθέτει στην Υπηρεσία το λογισµικό µεταφοράς /µετατροπής των στοιχείων
καταγραφής του ηλεκτρονικού οργάνου σε υπολογιστή.
Το ηλεκτρονικό αρχείο εξόδου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι και σε µορφή ASCII.
Την επόµενη της εκτέλεσης των µετρήσεων πεδίου θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία τα
επεξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων υπό µορφή πινάκων και ανακεφαλαιωτικών γραφηµάτων
(θα απεικονίζουν όλα τα στοιχεία που ελήφθησαν από την έναρξη των µετρήσεων).
Η γραµµογράφηση των εντύπων και η µορφή των διαγραµµάτων εξέλιξης των µετακινήσεων θα
είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη και βάσει των προταθέντων από τον Ανάδοχο στην
έκθεση µεθοδολογίας που έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία.
Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας θα έχουν την δυνατότητα χρήσης του λογισµικού που χρησιµοποιεί ο
Ανάδοχος για την επεξεργασία και απεικόνιση των στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων των
εγχειριδίων που το συνοδεύουν) προκειµένου να έχουν την δυνατότητα επανελέγχου των
υποβαλλοµένων στοιχείων.

4.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι αναµονές τοποθέτησης των στόχων θα περιλαµβάνονται από εξουσιοδοτηµένου εκπρόσωπο
της Υπηρεσίας. Θα ελέγχεται εάν η θέση τοποθέτησης ανταποκρίνεται προς τα προβλεπόµενα
στην µελέτη και δειγµατοληπτικά τουλάχιστον η σταθερότητα της πάκτωσης, και η κατάσταση των
υποδοχών τοποθέτησης των ανακλαστικών στοιχείων σκόπευσης.
Οι υποδοχές πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς εµφανείς παραµορφώσεις ή φθορές, αλλιώς θα
αντικαθίστανται µε νέες.
Μετά την παραλαβή αυτή θα γίνονται οι µετρήσεις αναφοράς, παρουσία εκπροσώπου της
Υπηρεσίας, οι οποίες θα χρησιµοποιούνται ως βάση υπολογισµού των εφεξής µετακινήσεων/
συγκλίσεων.

2/3

ΠΕΤΕΠ:13-05-14-00

Η Υπηρεσία θα παραλαµβάνει τα στοιχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στο εδάφιο 3 της παρούσας.
Τα στοιχεία θα τηρούνται στον φάκελο ποιότητος του έργου.

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 ειδικευµένα έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στο ΣΑΥ του έργου (Σχέδιο Ασφάλειας
Υγείας) για την εκτέλεση εργασιών στην συγκεκριµένη θέση κατασκευής υποδοµών και
εγκατάστασης, όσον αφορά τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σε κάθε περίπτωση από περί το αντικείµενο συνεργεία.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Για την επιµέτρηση εργασιών, το πλήρες σύστηµα µέτρησης συγκλίσεων υπογείων εκσκαφών
επιµερίζεται ως εξής:
α Προµήθεια ακίδων σύγκλισης: ανά τεµάχιο
Περιλαµβάνονται οι ακίδες σύγκλισης και τα εξαρτήµατα στερέωσης των οπτικών στόχων στην
κεφαλή τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην έκθεση µεθοδολογίας του Αναδόχου, η οποία
έγινε αποδεκτή από την Υπηρεσία.
β Εγκατάσταση ακίδων σύγκλισης: ανά τεµάχιο
Περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα υλικά πάκτωσης, η διάθεση των µέσων προσέγγισης στην
θέση εγκατάστασης και η εκτέλεση των µετρήσεων αναφοράς, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας.
γ Εκτέλεση µετρήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσµάτων.
Έχουν γενικώς εφαρµογή τα καθοριζόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου.
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