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Α-1

1.1

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΚΜΔ, ΣΤ, ΔΤ, ΠΣΠ θιπ

1.1.1

Η παξνχζα Τερληθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ (ΤΣΥ) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο
ζπκβαηηθνχο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ
ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ.

1.1.2

Κάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ΤΣΥ πεξηιακβάλεη θαη εηδηθή παξάγξαθν, ζηελ νπνία
κλεκνλεχνληαη νη εθαξκνδφκελεο ζε απηφ πξνδηαγξαθέο (ΠΤΠ. ΚΤΣ θιπ). Οη σο άλσ
πξνδηαγξαθέο φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα ηεο ΤΣΥ,
πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο.

1.1.3

Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ηεο ΤΣΥ απφ ηελ Κνηλνηηθή
Ννκνζεζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Υπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εθπλένπζαο
ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, δη΄ εηδηθήο επηζηνιήο.
Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε:
α.
β.

ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο
ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη κε ην
ΚηΔ ζηελ ελαξκφληζε ηνπ απνθιίλνληνο φξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία έζησ θη αλ
ηνχην ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη) λνείηαη φηη
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εχινγν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν.

1.2

ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

1.2.1

Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ
δελ θαιχπηνληαη απφ:
ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ ηεο ΔΣΥ θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ΤΣΥ
ζα εθαξκφδνληαη:
ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΤ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Τππνπνίεζεο (CEN)
ή απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνληθήο Τππνπνίεζεο
(CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε
ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ.

1.2.2

Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:
α.

Οη Κνηλέο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία
αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε
ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.

β.

Οη «Δπξσπατθέο Τερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΤΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο
θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ
απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο
ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Τέηνηεο (ΔΤΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ
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νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο κέινο.

1.3

γ.

Οη Πξφηππεο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΤΠ) ηνπ Διιεληθνχ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
Φσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Υπνπξγείνπ
Γεκνζίσλ Έξγσλ (Υ.Γ.Δ) θαζ΄ ν κέξνο απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο ΤΣΥ.

δ.

Σπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΤ
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO
(International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΗΠΑ.

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο:

1.3.1

Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε
ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Τνχην ζα γίλεηαη φρη
αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο κειέηεο.

1.3.2

Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ
αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ.

1.4

ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΤΣΥ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή
αλαθεξνκέλσλ
θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο
αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα
κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ
άξζξν ηεο ΤΣΥ πεξί ηνπ αληηζέηνπ.

1.5

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ

1.5.1

Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο
πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα
θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:
1. Τν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά θιπ)
2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ
3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ
4. Η ζέζε ιήςεο
5. Η ζέζε απφζεζεο
6. Η ψξα θφξησζεο
7. Η ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο
8. Τν θαζαξφ βάξνο, θαη
9. Τν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ

1.5.2

Τν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο
ππαιιήινπο ηεο Υπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ.

1.5.3

Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο
ηνπ.

1.5.4

Τα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα
απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη
ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ)
Τα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Υπεξεζίαο.
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1.5.5

B-1

1.1

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ
θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Υπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ
πιηθνχ.
ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΚΑΦΔ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
1.
2.
3.
4.

1.2

Η εθηέιεζε Γεληθψλ εθζθαθψλ ραιαξψλ εδαθψλ .
Η εθηέιεζε Γεληθψλ εθζθαθψλ ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο (γαίεο - εκίβξαρνο - βξάρνο).
Η άξζε πάζεο θχζεσο θαηαπηψζεσλ.
Οη πάζεο θχζεσο θαζαηξέζεηο (θηηζκάησλ ζθπξνδεκάησλ θιπ.)

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΤΠ Φ1 κε ηηο φπνηεο
βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ.

1.3

ΟΡΗΜΟΗ
«Γεληθέο εθζθαθέο» λννχληαη νη εθζθαθέο θαη εμνξχμεηο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη κε πιάηνο
κεγαιχηεξν ησλ 3.00κ.
Οη Γεληθέο εθζθαθέο δηαθξίλνληαη ζε «εθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ» ζε «Γεληθέο εθζθαθέο γαηψλ
θαη εκίβξαρνπ» θαη ζε «Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ».Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο «εθζθαθέο
ραιαξψλ εδαθψλ» δελ πθίζηαηαη ζέκα «πιάηνπο» θαη ζαλ ηέηνηεο λννχληαη θαη εθείλεο
νπνηνπδήπνηε πιάηνπο αθφκε θαη κηθξφηεξνπ ησλ 3.00κ.

1.4

ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Τα πξνο εθζθαθήλ εδάθε ρσξίδνληαη γεληθά ζηηο πην θάησ θαηεγνξίεο:

1.4.1

Υαιαρά εδάθε
«Φαιαξά εδάθε» ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ
πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.

1.4.2

Γαίες θαη εκίβρατος
«Γαίεο θαη εκίβξαρνο»ραξαθηεξίδνληαη ηα ρψκαηα, ηα ακκνράιηθα, νη θξνθάιεο, ηα ζθιεξά θαη
ζπκπαγή πιηθά, φπσο ηζηκελησκέλσλ ακκνραιίθσλ, πιεπξηθψλ θνξεκάησλ θαη πξντφλησλ
έθπιπζεο θιηηχσλ, ν καιαθφο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, νη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη, θαη ηα
ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ κε φγθν φρη κεγαιχηεξν απφ κηζφ (1/2) θπβηθφ κέηξν θαη γεληθά
ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα θαη
αλακνριεπηήξεο (rippers), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ.

1.4.3.

Βράτος
«Βξάρνο» ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ
ραιαξσζεί κε αλαηίλαμε, ρξήζε ινζηψλ ή ζθελψλ, θαη νη νγθφιηζνη ή απνζπαζκέλα ηκήκαηα
ζπκπαγνχο βξάρνπ, φγθνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ κηζνχ (1/2) θπβηθνχ κέηξνπ.
Σπκπαγήο βξάρνο, θαηά ηνλ νξηζκφ απηφ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην καιαθφ ή απνζαζξσκέλν
βξάρν γαηψδνπο ή εκηβξαρψδνπο ζχζηαζεο, ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο πξνηηκά λα αλαηηλάμεη πξηλ
ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, ζεσξείηαη ν πγηήο βξάρνο ηέηνηαο ζθιεξφηεηαο θαη δνκήο, πνπ δελ
κπνξεί λα ραιαξσζεί ή αλακνριεπζεί κε κπνπιληφδα «D - 9L» εθνδηαζκέλε κε κνλφ
αλακνριεπηήξα (ripper) νξζνγσληθήο δηαηνκήο.
Υιηθά, εθηφο απφ νγθφιηζνπο ή απνζπαζκέλα ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ, ηα νπνία δελ
ραιαξψζεθαλ κε αλαηίλαμε πξηλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, δελ ζα ραξαθηεξίδνληαη ζαλ εθζθαθή
βξάρνπ, εθηφο εάλ ε ρξήζε αλαηίλαμεο απαγνξεχηεθε θαη ε αθαίξεζε κε ινζηνχο, ζθήλεο ή
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παξφκνηεο κεζφδνπο επηβιήζεθε απφ ηελ Υπεξεζία, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο πρ
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.
1.5

ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ

1.5.1

Γεληθές Δθζθαθές

1.5.1.1

Δθηέιεζε εθζθαθψλ

1.5.1.1.1

Πξνζηαζία δηαθφξσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ.
Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθζθαθψλ είλαη δπλαηφλ λα ζπλαληεζνχλ δηάθνξνη ζε
ιεηηνπξγία αγσγνί Δηαηξεηψλ ή θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΟΚΩ). Σηελ πεξίπησζε απηή
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν Γ-20 ηεο παξνχζαο ΤΣΥ.
Γεληθά ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα θάζε απαίηεζε ηξίησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηδησηψλ απφ ηπρφλ πξνμελεζείζεο θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.

1.5.1.1.2

Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο
Πξηλ απφ ηελ θάζε έλαξμε ησλ θπξίσο Γεληθψλ εθζθαθψλ (γαηψλ - εκηβξάρνπ θαη βξάρνπ) ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ν θαζαξηζκφο θαη ε εθξίδσζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο εθζθαθήο. Ο
θαζαξηζκφο ζπλίζηαηαη ζηελ αθαίξεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηεο θπηηθήο γεο θαη ινηπψλ
ραιαξψλ εδαθψλ (βι. παξαγ. 1.4.1), ζηελ εθξίδσζε, ζηελ εθζάκλσζε θαη θνπή θάζε είδνπο
δέλδξσλ, θνξκψλ, ξηδψλ θιπ.
Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηεδάθηζε ηπρφλ ππαξρφλησλ θηηζκάησλ ή πάζεο θχζεσο
θαηαζθεπψλ .
Όια ηα αθαηάιιεια πιηθά πνπ ζα ιεθζνχλ θαηά ηνλ θαζαξηζκφ, εθξίδσζε, θνπή δέλδξσλ,
θνξκψλ θιπ. θαη απφ ηελ θαηεδάθηζε θηηξίσλ , εξεηπίσλ, θξαθηψλ , παιαηψλ νδνζηξσκάησλ
θιπ. ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε απφζηαζε
θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ηεο εγθξίζεσο ηεο Υπεξεζίαο.
Αληηζέησο ζε πεξίπησζε πνπ ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηεο θπηηθήο γεο είλαη θαηάιιεια γηα
επέλδπζε πξαλψλ επηρσκάησλ, ηφηε, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζα ελαπνηίζεληαη
πξνζσξηλψο ζε ζέζεηο ηεο επηινγήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαιιήισο.

1.5.1.1.3

Δθζθαθή
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζε θάζε πεξίπησζε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη
εξγαιεία θαη γεληθψο λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη
έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ . Ο εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε
ιεηηνπξγίαο θαη λα ζπληεξείηαη θαλνληθά κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Όιεο νη εθζθαθέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο γξακκέο, ηα πξαλή, ηηο θιίζεηο θαη ηηο δηαζηάζεηο
πνπ θαίλνληαη ζηα Σρέδηα ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ή ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Υπεξεζίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνφδνπ θαηαζθεπήο, κπνξεί λα θξηζεί απαξαίηεην ή επηζπκεηφ λα
ηξνπνπνηεζνχλ νη γξακκέο, ηα πξαλή, νη θιίζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εθζθαθψλ πνπ θαίλνληαη
ζηα Σρέδηα ή πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ Υπεξεζία . Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη θακκηά
πξφζζεηε ακνηβή πέξα απφ ηηο Σπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο γηα εθζθαθέο, γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο
απηέο, νχηε ζα δηθαηνχηαη παξάηαζε ησλ Σπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Κάζε εθζθαθή πνπ γίλεηαη
απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε ρψξνπο φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ
απαξαίηεηεο εξγαζίεο ή ζε ρψξνπο απφξξηςεο πξντφλησλ εθζθαθήο ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν
ζθνπφ, ζα πεξηνξίδεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηελ Υπεξεζία φξηα θαη ζα εθηειείηαη κε δαπάλεο
ηνπ Αλαδφρνπ.
Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θάζε κέηξν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ππεξεθζθαθέο. Γηα θάζε
ππεξεθζθαθή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ή ζθνπφ,
εθηφο αλ έρεη δνζεί ζρεηηθή εληνιή ηεο Υπεξεζίαο, ή θξίζεθε απηή δηθαηνινγεκέλε ν Αλάδνρνο
δελ ζα δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Κάζε ηέηνηα ππεξεθζθαθή ζα πιεξνχηαη κε
εγθεθξηκέλα πξντφληα εθζθαθήο, ή ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Υπεξεζίαο , ην δε
θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο απηήο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν .
Η Υπεξεζία κπνξεί λα εγθξίλεη ελαιιαθηηθά κέηξα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ππεξεθζθαθψλ, ζε
θάζε πεξίπησζε φκσο ην θφζηνο ησλ κέηξσλ απηψλ ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν . Δίλαη
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επλφεην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππεξεθζθαθψλ πνπ νθείινληαη ζε γεσινγηθέο ζπλζήθεο, ν
Αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί γηα ηηο εξγαζίεο πιήξσζεο απηψλ ησλ ππεξεθζθαθψλ ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν Αλάδνρνο είρε πάξεη φια ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ ππεξεθζθαθψλ (πρ
ζηήξημε ραιαξψλ πξαλψλ).
Μφληκα εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο εθζθαθψλ ζα κνξθψλνληαη θαιαίζζεηα θαη κε θιίζεηο πνπ
εμαζθαιίδνπλ επαξθή επζηάζεηα θαη απνζηξάγγηζε. Η ζπληήξεζε ησλ πξαλψλ θαη ε αθαίξεζε
ραιαξνχ πεηξψκαηνο απφ κφληκα εθηεζεηκέλα πξαλή βξάρνπ ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ. Αθαλφληζηεο εμάξζεηο αδηαηάξαθηνπ βξάρνπ ζα επηηξέπνληαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε
ηεο Υπεξεζίαο . Πάλησο, αηρκεξά εμάξκαηα ή επηθξεκάκελα ηκήκαηα βξάρνπ, πνπ θαηά ηελ
γλψκε ηεο Υπεξεζίαο ζπληζηνχλ θίλδπλν, ζα μεζθαξψλνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο ηεο Υπεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο φπσο ιακβάλεη ηα απαηηνχκελα κέηξα :
-

Γηα ηελ αλαραίηηζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ πάλσ απφ ηηο ππαίζξηεο
εθζθαθέο (πρ ηάθξνη νθξχσλ).
Ώζηε θάζε εθηεζεηκέλε επηθάλεηα εθζθαθήο λα απνζηξαγγίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα
απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ησλ επηθαλεηψλ ηεο εθζθαθήο θαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ.
Ώζηε ν ππζκέλαο ησλ νξπγκάησλ λα απνζηξαγγίδεηαη ζπλερψο θαιά. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη, φπνπ απαηηείηαη, πξνζσξηλνί ή κφληκνη ηάθξνη απνζηξάγγηζεο.
Ώζηε ηα ζπλεθηηθά εδάθε λα κελ δηαπνηίδνληαη απφ λεξά.

Όια ηα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ρσξίο πξφζζεηε
απνδεκίσζε, γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο απνζηξάγγηζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.
Θεσξείηαη πηζαλφ φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ θνηιφηεηεο, ξήγκαηα, δψλεο ραιαξνχ ή
απνζαζξσκέλνπ βξάρνπ ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη δηεπζχλζεηο ζηα πεηξψκαηα πνπ πξφθεηηαη λα
εθζθαθνχλ, ζηηο ζεκειηψζεηο, ηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Γη’ απηφ νη
γξακκέο εθζθαθήο πνπ θαίλνληαη ζηα Σρέδηα δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απεηθνλίδνπλ κε
κεγάιν βαζκφ αθξηβείαο ηηο ηειηθέο ή πξαγκαηηθέο γξακκέο εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνχλ ή λα
εξκελεπζεί φηη δελ ππάξρνπλ αζζελείο δψλεο ζην πέηξσκα κέζα απφ ηηο γξακκέο απηέο.
Δθζθαθή κε αλαηηλάμεηο ζα επηηξέπεηαη λα εθηειείηαη κφλν απφ έκπεηξνπο θαη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλνπο ηερλίηεο ηνπ Αλαδφρνπ, ν επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ
πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν άδεηα γνκσηνχ, θάησ απφ ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλσλ ηερληθψλ
πνπ δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη κφλν φηαλ έρνπλ ιεθζεί ηα εγθεθξηκέλα ηζρχνληα κέηξα
αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ, ησλ Έξγσλ ή δεκφζηαο ή ηδησηηθήο πεξηνπζίαο.
Αλαηηλάμεηο γηα εθζθαθέο πνπ ζα εθηεινχληαη θνληά ζε ηειεησκέλεο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα
ζα ειέγρνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ηαιαληψζεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα κελ έρνπλ ηαρχηεηα
κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) cm/sec. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ απηψλ ή κεηά
απφ παξαηεξήζεηο, νη κέζνδνη αλαηηλάμεσλ ζα ηξνπνπνηνχληαη θαη ε πνζφηεηα εθξεθηηθψλ
ηαπηφρξνλεο ππξνδφηεζεο ζα κεηψλεηαη, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα λα πεξηνξηζζνχλ ζην
ειάρηζην νη δηαηαξαρέο ζηηο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ζηνλ πεξηβάιινληα βξάρν θαη ζηηο
γεηηνληθέο πεξηνρέο ηνπ Έξγνπ.
Γελ ζα επηηξαπεί ζηνλ Αλάδνρν, εθηφο εάλ εγθξηζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Υπεξεζία, λα
ππξνδνηήζεη εθξεθηηθά ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) m απφ ππφγεηεο ή ππαίζξηεο
θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο. Τπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηα Έξγα, ζε ηδησηηθή ή ζε
δεκφζηα πεξηνπζία απφ ηηο αλαηηλάμεηο, ζα απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε δηθά ηνπ έμνδα.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο αλαηίλαμεο ζην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεην θαη κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ππεξεθζθαθέο, ε εθζθαθή λα κελ είλαη αθαλφληζηε,
λα κελ πξνθαιείηαη αδηθαηνιφγεηε δηαηαξαρή ηνπ εδάθνπο, πνπ ζα ην θαζηζηά αζηαζέο, λα κελ
θαηαθεξκαηίδεηαη ν βξάρνο πάλσ ζηνλ νπνίν ή ζε επαθή κε ηνλ νπνίν, πξφθεηηαη λα
ηνπνζεηεζεί ζθπξφδεκα ή εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ή αλάρσκα θαη λα κελ πξνθαινχληαη δεκηέο
ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη έγθαηξα ηηο πξνηάζεηο ηνπ ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
πξνηάζεψλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο αλαηηλάμεσλ γηα έγθξηζε απφ ηελ Υπεξεζία.
Δάλ θαηά ηε γλψκε ηεο Υπεξεζίαο, νη αλαηηλάμεηο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην
βξάρν πάλσ ζηνλ νπνίν ή ζε επαθή κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εδξαζζνχλ θαηαζθεπέο, λα
πξνθαιέζνπλ δεκηέο ή λα δηαηαξάμνπλ πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο ή λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο
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ππεξεθζθαθέο ή λα επεξεάζνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ εδάθνπο, ε Υπεξεζία κπνξεί λα δψζεη
εληνιέο ζηνλ Αλάδνρν λα αιιάμεη ηε δηάκεηξν ή ην κήθνο ησλ νπψλ, λα κεηαβάιεη ηνπο ρξφλνπο
ππξνδφηεζεο ησλ γνκψζεσλ, λα ρξεζηκνπνηήζεη ειαθξφηεξε γφκσζε, λα εθαξκφζεη
πξνξξεγκάησζε, ή απαιή κεηάηκεζε ή λα δηαθφςεη ηε ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ πιψλ θαη λα
νινθιεξψζεη ηελ εθζθαθή κε γξακκηθή δηάηξεζε, ρξεζηκνπνίεζε ζθελψλ ή άιισλ
θαηάιιεισλ κέζσλ. Η έγθξηζε απφ ηελ Υπεξεζία ηεο ηερληθήο θαη ησλ κεζφδσλ αλαηίλαμεο
ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο
πνπ ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ ησλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Δηδηθά γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ, εθξεθηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλνλ κεηά απφ εηδηθή έγγξαθε
άδεηα ηεο Υπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηελ ελ ηζρχη Ννκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο κε
επζχλε φκσο πάληνηε ηνπ αλαδφρνπ.
Κακία αμίσζε δελ κπνξεί λα εγείξεη ν αλάδνρνο (γηα αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ κνλάδαο ή/θαη
παξάηαζε πξνζεζκίαο θιπ) ζε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί ε Υπεξεζία λα επηηξέςεη ηε ρξήζε
εθξεθηηθψλ.
Γη΄ απηφ νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ έρνπλ γεληθή ηζρχ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη
δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή φρη εθξεθηηθέο χιεο γηα ηε ραιάξσζε ηνπ ηζηνχ ή γηα ηελ
εθζθαθή θιπ ησλ νξπγκάησλ.
1.5.1.1.4

Δπηινγή δηάζεζε , κεηαθίλεζε πξντφλησλ εθζθαθήο
Τα θαηάιιεια πξντφληα απφ ηηο εθζθαθέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ππνρξεσηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή
ησλ κφληκσλ Έξγσλ . Όπνπ είλαη πξαθηηθά δπλαηφ, πιηθά θαηάιιεια γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή
ζα εθζθαθζνχλ ρσξηζηά απφ ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα απνξξηθζνχλ. Τα θαηάιιεια πιηθά
εθζθαθήο ζα επηιέγνληαη θαηά θνξηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο θαη ζα απνηίζεληαη ζηηο
θαζνξηζκέλεο νξηζηηθέο ζέζεηο ή ζα απνηίζεληαη ζε πξνζσξηλνχο ρψξνπο απνζήθεο, απφ φπνπ
αξγφηεξα ζα κεηαθέξνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο νξηζηηθέο ζέζεηο.
Η ελαπφζεζε ζε ρψξνπο απνζήθεο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Υπεξεζία θαη ζα γίλεη ρσξίο
πξφζζεην θφζηνο αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε κεηαθνξάο . Όια ηα άιια πξντφληα εθζθαθήο
πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κφληκεο θαηαζθεπέο ζα απνξξηθζνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ
δείρλνληαη ζηα ζρέδηα ή ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ν Αλάδνρνο θαη ζα εγθξίλεη ε
Υπεξεζία. Οη πεξηνρέο απφξξηςεο ζα θαηαιακβάλνπλ ηέηνηεο ζέζεηο, ψζηε
λα κελ
δεκηνπξγνχληαη δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο λα κελ εκπιέθνληαη κε νπνηνδήπνηε
ηκήκα ησλ Έξγσλ θαη ε απφζεζε ησλ πιηθψλ απηψλ, ζα έρεη επζηαζή θαη νκνηφκνξθα πξαλή,
θαιαίζζεηε εκθάληζε, θαη ζα ηζνπεδψλεηαη ζα εμνκαιχλεηαη, ζα δηακνξθψλεηαη θαη ζα
απνζηξαγγίδεηαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ησλ πιηθψλ ή ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Η
δηάζηξσζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο απφξξηςεο, ζα
γίλεηαη ζε ζηξψζεηο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην ελάκηζπ (1,50) m πάρνο, ρσξίο θακκηά άιιε
ζπκπχθλσζε, εθηφο απφ εθείλε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηα κεραλήκαηα κεηαθνξάο θαη
δηάζηξσζεο.
Τα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο πνπ απφ ηα πξάγκαηα δελ ζα είλαη δπλαηή ε άκεζε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηηο κφληκεο θαηαζθεπέο, επηρψκαηα θιπ. ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα
απνηίζεληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. Τα απνζεθεπκέλα απηά πιηθά θαηφπηλ
ζα μαλαθνξησζνχλ θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο γηα ηειηθή ρξήζε.
Καηά ηελ απνζήθεπζε, επαλαθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ
απνθπγή δηαρσξηζκνχ ηνπ βξάρνπ θαη ηελ απνθπγή αλάκημεο ηνπ πιηθνχ απηνχ κε άιια πιηθά.
Η ζέζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο κπνξεί λα επηιέγεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ππφθεηηαη φκσο
ζηελ έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο.
Τα απνζεθεπκέλα πιηθά ζα μαλαθνξηψλνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα αλαρψκαηα θαη
επηρψκαηα, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ απνζήθεπζεο θαη
επαλαθφξησζεο, νη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα δηακνξθψλνληαη κε ζηαζεξέο
θιίζεηο, θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Υπεξεζίαο.
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Η απνζήθεπζε ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα
δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζε :

1.5.2

α.

Υιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επηρψζεηο θαη αλαρψκαηα. Τα πιηθά απηά ζα
αμηνινγνχληαη έηζη ψζηε ηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή
ησλ αλσηέξσλ ζηξψζεσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα βξαρψδε πξντφληα ζα γίλεηαη επηινγή ηνπο
ψζηε ηα πην θαζαξά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ άλσ ζηξψζε ηνπ επηρψκαηνο, πξνο
απνθπγήλ θαηαζθεπήο ζηξψζεσο ππνβάζεσο.

β.

Υιηθά βξάρνπ, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επίρσζε βξάρνπ θαη ιηζνξξηπέο
πξνζηαζίαο πξαλψλ ζε δηάθνξεο ζέζεηο, φπνπ απαηηείηαη.

γ.

Υιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο, θαη

δ.

Άιια πιηθά, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εηδηθά ηκήκαηα ησλ Έξγσλ ή ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηεο Υπεξεζίαο.

Άρζε θαηαπηώζεφλ
Η άξζε θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ ζε
νπνηαζδήπνηε θχζεσο έδαθνο, ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε είηε γηα
απνζήθεπζε, πξνθεηκέλνπ ηα θαηάιιεια πξντφληα θαηάπησζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ, είηε γηα νξηζηηθή απφξξηςε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
κε ηνλ θαηάιιειν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη θαηά ηα ινηπά φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξαγξ.
1.5.1.1.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Τνλίδεηαη, φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ λα ιακβάλεη φια ηα
ελδεηθλπφκελα κέηξα παξεκπνδίζεσο ησλ θαηνιηζζήζεσλ, θαηαθξεκλίζεσλ θιπ.,
εθαξκφδνληαο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίεο θαη φηη ζα απνδεκηψλεηαη γηα ηελ άξζε ησλ
θαηαπηψζεσλ κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα δελ έρεη ππεπζπλφηεηα γη’ απηέο
(θαηαπηψζεηο, θαηαθξεκλίζεηο).

1.5.3

Καζαηρέζεης θηηζκάηφλ, ζθσροδεκάηφλ θιπ
Όπσο θαη ζηελ παξαγ. 1.5.1.1.2 αλαθέξεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθψλ ζα
πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηεδάθηζε ππαξρφλησλ θηηζκάησλ, θξαθηψλ θιπ. ε θαζαίξεζε
νπιηζκέλσλ θαη άνπισλ ζθπξνδεκάησλ, ιηζνδνκψλ θαη γεληθά πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ κε
ή ρσξίο ηελ βνήζεηα κεραληθψλ κέζσλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ
πιηθψλ πνπ είλαη δπλαηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο ή ζε ρψξνπο καθξάλ ηνπ έξγνπ, ηεο
έγθξηζεο ηεο Υπεξεζίαο. Φξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο
Υπεξεζίαο.
Οη θαζαηξέζεηο γεληθά δηαθξίλνληαη ζε :
α.
β.
γ.

Καζαηξέζεηο θηηζκάησλ
Καζαηξέζεηο ιηζνδνκψλ
Καζαηξέζεηο αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ

Οη θαζαηξέζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Γεληθέο εθζθαθέο. Δηδηθφηεξα ησλ ιηζνδνκψλ ζηηο
«γαηψζεηο - εκηβξαρψδεηο» θαη ησλ θηηζκάησλ θαη αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ ζηηο
«βξαρψδεηο» εθηφο εάλ εθηεινχληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο Γεληθέο εθζθαθέο ή ππάξρεη πξφβιεςε
πιεξσκήο ηνπο ή ππάξρεη εηδηθή έγγξαθε εληνιή ηεο Υπεξεζίαο.
1.6

ΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ’ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ

1.6.1

Γεληθές εθζθαθές ταιαρώλ εδαθώλ
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη :
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1.6.2

α.

ηελ εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θπηηθψλ γαηψλ, ηχξθεο, νξγαληθψλ εδαθψλ θαη
αθαηάιιεισλ πιηθψλ πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά,
ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη πιάηνο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε γηα ηελ
έδξαζε επηρσκάησλ .

β.

Τηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξά κε νπνηνδήπνηε κέζν ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
γηα πξνζσξηλή απφζεζε (ζηνθάξηζκα) πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θπηηθέο
γαίεο ζην εξγνηάμην (γηα πιήξσζε λεζίδσλ, επέλδπζε πξαλψλ θιπ) είηε γηα ηελ νξηζηηθή
απφζεζε ηνπο (πξνθεηκέλνπ γηα ηα πεξηζζεχκαηα θαη ηα αθαηάιιεια εδάθε).

γ.

Τελ θαλνληθή θαη έληερλε δηακφξθσζε ησλ απφζέζεσλ ζε ζεηξάδηα θαη δηαθχιαμή ηνπο
κέρξη ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν .

δ.

Τελ απφζεζε θαη κφξθσζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ ζε ζέζε έγθξηζεο ηεο Υπεξεζίαο.

ε.

Τελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζπιινγή ησλ
θνκκέλσλ ή εθξηδσκέλσλ δέλδξσλ, ηνλ απνθισληζκφ ηνπο θαη ην ζηνίβαγκα ησλ
θνξκψλ θαη ησλ ρνληξψλ θιάδσλ ζε ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Υπεξεζία.

Γεληθές εθζθαθές γαηώλ θαη εκηβράτοσ
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.

ηελ εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο θαη εκηβξαρψδεο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη ζε πιάηνο
κεγαιχηεξν απφ 3.00 κ . θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ, κε ρξήζε θαηάιιεισλ
εθζθαπηηθψλ κέζσλ ή κε ηα ρέξηα, ελ μεξψ ή κέζα ζην λεξφ

β.

ηε κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο

γ.

ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ παξαγξ. 1.6.1.ε
αλαθέξεηαη

δ.

ηελ ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ γαηνεκηβξαρσδψλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε
έδξαζεο νδνζηξψκαηνο, κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππ' φςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο έδξαζεο (Φ.Ι.Δ ) ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε
μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην πξνο ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή PROCOTP (PROCTOR
MODIFIED ζχκθσλα κε ηε δνθηκή AASHO Τ180)

ε.

ηε δηαινγή θαη επηινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο

ζη.

ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ σθέιηκσλ θαηαζθεπψλ (θαηάιιεια πξντφληα) ή
γηα απφξξηςε ζε ζέζεηο ηεο έγθξηζεο ηεο Υπεξεζίαο (αθαηάιιεια πξντφληα).

δ.

ηελ ελαπφζεζε θαη ηηο νπνηεζδήπνηε θνξηνεθθνξηψζεηο θαη πξνζσξηλέο απνζέζεηο ζηελ
πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ελαπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή
άιισλ σθέιηκσλ θαηαζθεπψλ.

ε.

ηε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ πξνζσξηλψλ ή θαη νξηζηηθψλ απνζέζεσλ

ζ.

ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνζηξαγγηζηηθψλ κέηξσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαγξ.
1.5.1.1.3 ηνπ παξφληνο

η.

ηελ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη αληίζηνηρσλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ηελ
απνζχλζεζε
πιαθνζηξψζεσλ,
ηελ
θαζαίξεζε
ζπξκαηφπιεθησλ
θηβσηίσλ
(SERAZANETI), καλδξνηνίρσλ απφ ιηζνδνκή θαη θξαζπεδνξείζξσλ εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ ή απφ έγγξαθή εληνιή ηεο Υπεξεζίαο μερσξηζηή
πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ.
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ηα.

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ζηηο Γεληθέο εθζθαθέο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη
νη παξαθάησ, ζε αληίζηνηρν έδαθνο εθζθαθέο:
-

1.6.3

Σε λέν έξγν ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο πνπ εθηεινχληαη
(θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν).
Δμπγίαλζεο (αθαίξεζε ππάξρνληνο επηρψκαηνο)
Τνπ ηκήκαηνο ησλ ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ πνπ αλαθέξεηαη ζε πιάηνο
κεγαιχηεξν ησλ 3.00κ
Γηεπζεηήζεσλ ρεηκάξξσλ θιπ. κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3.00 κ.
αλαβαζκψλ γηα ηελ αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ.

Γεληθές εθζθαθές βράτοσ
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.

ηελ εθζθαθή ζε έδαθνο βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξσκάησλ κε δπζρέξεηεο
εθζθαθήο θαηεγνξίαο γξαληηψλ ή θαη θξνθαινπαγψλ , ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη ζε
πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 3.00 κ. θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ κε νπνηνδήπνηε
εθζθαπηηθφ κέζν ή κε ηα ρέξηα ρσξίο ηελ ρξήζε εθξεθηηθψλ ή κε ρξήζε (θαλνληθή ή
πεξηνξηζκέλε) εθξεθηηθψλ κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ
Αλαδφρνπ, ελ μεξψ ή κέζα ζην λεξφ.

β.

ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο θαη ηδηαίηεξα ην
μεζθάξσκα θαη ηελ απνκάθξπλζε αηρκεξψλ εμαξκάησλ ή επηθξεκάκελσλ ηκεκάησλ
βξάρνπ

γ.

ηε θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ παξαγξ. 1.6.1.ε
αλαθέξεηαη

δ.

ηελ δηαινγή, επηινγή, θφξησζε, κεηαθνξά, ελαπφζεζε θιπ. ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξ. 1.6.2.ζη) έσο ζ) ηνπ παξφληνο

ε.

ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ απνζηξαγγηζηηθψλ κέηξσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαγξ.
1.5.1.1.3 ηνπ παξφληνο

ζη.

ηελ απνμήισζε θαη θαζαίξεζε αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ ή απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Υπεξεζίαο μερσξηζηή
πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ

Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ζηηο Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ, ζε
αληίζηνηρν έδαθνο, εθζθαθέο:





1.6.4

Σε λέν έξγν ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο πνπ εθηεινχληαη (θνληά ή
καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν)
Δμπγίαλζεο (αθαίξεζεο ππάξρνληνο επηρψκαηνο)
Τνπ ηκήκαηνο ησλ ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ πνπ αλαθέξεηαη ζε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ
3.00 κ.
Γηεπζεηήζεσλ ρεηκάξξσλ θιπ κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3.00 κ.
Αλαβαζκψλ γηα ηελ αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ.

Άρζε θαηαπηώζεφλ
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.

ηελ
άξζε θαηαπηψζεσλ
θαη θαηνιηζζήζεσλ απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ θαη
επηρσκάησλ ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο εδάθε.

β.

ηνλ ηπρφλ αλαγθαίν ζξπκκαηηζκφ νγθνιίζσλ
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γ.

1.6.5

ηελ δηαινγή, επηινγή θφξησζε κεηαθνξά ελαπφζεζε θιπ. ησλ πξντφλησλ ησλ
θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξ. 1.6.2 ζη) έσο θαη ζ)
ηνπ παξφληνο.

Καζαίρεζε θηηζκάηφλ
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη:

1.6.6

α.

ηελ θαηεδάθηζε θηηζκάησλ (απνζχλζεζε πιαθψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα,
ππνζηπισκάησλ, ιηζνδνκψλ θαη νπηνπιηλζνδνκψλ, ζεκειίσλ απφ ιηζνδνκέο, βάζεσλ
πεδίισλ απφ ζθπξφδεκα, εμσηεξηθψλ θιηκάθσλ, ππνζηέγσλ, κεηαιιηθψλ πεξηθξάμεσλ
θαη νηηδήπνηε άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαηαζθεπψλ.

β.

ηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιηθψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη ηελ
κεηαθνξά θαη ελαπφζεζή ηνπο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο, ησλ πιηθψλ πνπ είλαη δπλαηή ε
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, ή ζε ρψξνπο ηεο εγθξίζεσο ηεο Υπεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.

γ.

ηελ επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ ηάθξσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο
θαηεδαθίζεηο ζεκειίσλ, ππνγείσλ θιπ.

Καζαίρεζε άοπιφλ ζθσροδεκάηφλ θαη ιηζοδοκώλ.
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη:

1.6.7

α.

ηελ θαζαίξεζε πάζεο θχζεσο άνπισλ ζθπξνδεκάησλ

β.

ηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιηθψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θαζαίξεζε θαη ηελ
κεηαθνξά θαη ελαπφζεζή ηνπο ζε ρψξνπο ηεο εγθξίζεσο ηεο Υπεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε απφ ην έξγν θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ.

γ.

ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά

δ.

ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ηπρφλ
ππάξρνληνο θαη δηαηεξεηένπ αγσγνχ.

Καζαίρεζε οπιηζκέλφλ ζθσροδεκάηφλ
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη:
α.

ηελ θαζαίξεζε νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ (θνξείο,
πηεξπγφηνηρνη, νπιηζκέλα ηερληθά έξγα, ηνίρνη θιπ.)

β.

ηελ απνθνκηδή φισλ ησλ πιηθψλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θαζαίξεζε θαη ηε κεηαθνξά
θαη ελαπφζεζή ηνπο ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ πνπ είλαη δπλαηή ε
επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ζε ρψξνπο ηεο εγθξίζεσο ηεο Υπεξεζίαο ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ

γ.

ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο

δ.

ηελ ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ππάξρνληνο θαη
δηαηεξεηένπ αγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο / απνζηξάγγηζεο ηνπ έξγνπ

1.7
1.7.1

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΖ
Γεληθές εθζθαθές

1.7.1.1

Γεληθά:
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Η επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε κ εθζθαθήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ κε κέξηκλα θαη
δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Υπεξεζίαο θαη παξνπζία εθπξνζψπνπ
απηήο ή αξκνδίαο Δπηηξνπήο.
Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε επηκέηξεζε γηα πιεξσκή ζα γίλεηαη κέρξη ηηο ζεσξεηηθέο γξακκέο
πνπ δείρλνληαη ζηα Σρέδηα ή πνπ θαζνξίζζεθαλ απφ ηελ Υπεξεζία, αλεμάξηεηα εάλ ηα
πξαγκαηηθά φξηα εθζθαθήο βξίζθνληαη έμσ απφ ηηο γξακκέο απηέο.
Οη πνζφηεηεο ησλ εθζθαθψλ ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν "εκηάζξνηζκα δηαηνκψλ επί
ηελ αληίζηνηρε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο" κε αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ ή κε νπνηαδήπνηε άιιε
κέζνδν πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ Υπεξεζία. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ κέξνο
ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ή ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ή ηηο
έγγξαθεο εληνιήο ηεο Υπεξεζίαο (ιφγσ δπζρεξεηψλ θπθινθνξίαο ή άιισλ αηηηψλ) ζε
δηαζηάζεηο κε πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3.00 κ. ηφηε γηα ην κέξνο απηψλ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ζα
ηζρχεη ε πιεξσκή κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ
θαη ηάθξσλ. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ
έξγσλ ζε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηφηε ν δηαρσξηζκφο ζε γεληθέο εθζθαθέο θαη
εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ζα γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ζην άξζξν Γ-1ηεο
Τ.Σ.Υ
1.7.1.2

Eθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ
Σηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξ. 1.6.1.α) έσο θαη ε).

1.7.1.3

Γεληθέο εθζθαθέο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ
Σηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ
εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξάθνπο 1.6.2. α) έσο θαη ηα).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππεξεθζθαθήο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο
θιίζεηο θαη γξακκέο εθζθαθήο θαη πνπ νθείιεηαη θαηά ηε γλψκε ηεο Υπεξεζίαο ζε ραιαξφηεηα
ηνπ πιηθνχ θαη φρη ζε κεησκέλε θξνληίδα θαη έιιεηςε εκπεηξίαο θαη επηδεμηφηεηαο ην Αλαδφρνπ,
ν επηπιένλ φγθνο πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο θιίζεηο θαη γξακκέο εθζθαθήο ζα πιεξψλεηαη.
Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ λα δεηήζεη γξαπηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο
θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εθζθαθήο απηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα δηθαηνχηαη θακκηά επηπιένλ
πιεξσκή.

1.7.1.4

Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ
Σηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξ. 1.6.3α) έσο θαη δ).
Γηεπθξηλίδνληαη φηη φηαλ ε εθζθαθή βξάρνπ πξέπεη λα γίλεη κέρξη θαζνξηζκέλεο γξακκέο θαη
θιίζεηο, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κέρξη ηηο γξακκέο απηέο. Γελ ζα γίλεηαη κείσζε γηα κηθξή
ππνεθζθαθή, πνπ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Υπεξεζία.
Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή γηα ηα πξψηα ηξηάληα (30) cm ππεξεθζθαθήο. Σε πεξηπηψζεηο
ππεξεθζθαθήο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξηάληα (30) cm πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο γξακκέο
εθζθαθήο θαη ε νπνία θαηά ηε γλψκε ηεο Υπεξεζίαο, δελ νθείιεηαη ζε κεησκέλε θξνληίδα θαη
έιιεηςε εκπεηξίαο θαη επηδεμηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, ε ππεξεθζθαθή πέξα απφ ηα πξψηα ηξηάληα
(30) cm ζα επηκεηξάηαη γηα πιεξσκή ζαλ εθζθαθή βξάρνπ.
Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα δεηήζεη γξαπηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο
θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εθζθαθήο απηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα δηθαηνχηαη θακκηά επηπιένλ
πιεξσκή.

1.7.2

Άρζε θαηαπηώζεφλ
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Η επηκέηξεζε ζα γίλεη ζε κ άξζεο θαηαπηψζεσλ κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ κε
κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Υπεξεζίαο θαη παξνπζία
εθπξνζψπνπ απηήο ή αξκφδηαο Δπηηξνπήο.
Σηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξάθνπο 1.6.4.α) έσο θαη γ).
Τνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη πιεξσκήο κφλν γηα άξζε θαηαπηψζεσλ γηα ηηο
νπνίεο απνδεδεηγκέλα δελ επζχλεηαη. Πξνο ηνχην απαηηείηαη, γηα θάζε πεξίπησζε πιεξσκήο
άξζεο θαηαπηψζεσλ, ζρεηηθή έγγξαθή βεβαίσζε ηεο Υπεξεζίαο.
1.7.3

Καζαηρέζεης

1.7.3.1

Γεληθά

1.7.3.2

3

α.

Η επηκέηξεζε γίλεηαη ζε Μ κεηξνχκελα πξηλ απφ ηελ θαζαίξεζε

β.

Οη εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ πιεξψλνληαη μερσξηζηά απφ ηηο Γεληθέο εθζθαθέο κφλν φηαλ
εθηεινχληαη αλεμάξηεηα απφ απηέο ή φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε ή θαηφπηλ
έγγξαθεο εηδηθήο εληνιήο ηεο Υπεξεζίαο, δηαθνξεηηθά ε δαπάλε ηνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηηο Γεληθέο εθζθαθέο θαη εηδηθφηεξα ησλ ιηζνδνκψλ ζηηο "γαηψδεηο - εκηβξαρψδεηο" θαη
ησλ θηηζκάησλ θαη αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ ζηηο "βξαρψδεηο".

Καζαηξέζεηο θηηζκάησλ
Σηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξ. 1.6.5α) έσο θαη γ).

1.7.3.3

Καζαηξέζεηο άνπισλ ζθπξνδεκάησλ θαη ιηζνδνκψλ
Σηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξ. 1.6.6α) έσο θαη δ) .

1.7.3.4

Καζαηξέζεηο νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ
Σηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ
πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηηο παξαγξ. 1.6.7. α) έσο θαη δ).

Δ-1

1.1

1.2

ΤΠΟΒΑΔΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΔ ΑΓΡΑΝΖ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ (ΥΩΡΗ
ΤΝΓΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ)
ΓΔΝΗΚΑ

(1)

Σε ζρέζε κε ηελ Π.Τ.Π. Ο 150 εθδφζεσο 1966 απφ ην η. Υ.Γ.Δ. ζα ηζρχνπλ νη
παξαθάησ ζπκπιεξψζεηο - ηξνπνπνηήζεηο.

(2)

Δλαιιαθηηθά, θαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ Υπεξεζία, είλαη δπλαηφλ λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε παξάγξαθνο 3.3 ηνπ άξζξνπ Δ-3 ηεο Τ.Σ.Υ., θαηά ην κέξνο
πνπ αθνξά ηελ θνθθνκέηξεζε ησλ πιηθψλ θαη ηα ππφινηπα ζέκαηα ηα ζηγφκελα
ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν 3.3, αληί ησλ αληίζηνηρσλ ηεο ΠΤΠ Ο 150.

ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΛΗΚΟΤ
Οη ππνβάζεηο απφ ζξαπζηφ ή ζπιιεθηφ ακκνράιηθν κε θαηεξγαζκέλν (ρσξίο ζπλδεηηθφ πιηθφ)
ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΤΠ Ο 150 κε ηελ αθφινπζε κεηαβνιή ζρεηηθά κε ηα
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απαηηνχκελα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3 ηεο
ΠΤΠ Ο 150.
Η θζνξά ζε ηξηβή θαη θξνχζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ Μέζνδν Los Angeles AASHTO : T96 δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40%.
1.3

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ
Οη "απαηηήζεηο επηθάλεηαο" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.2 ηεο Π.Τ.Π. Ο 150
ηξνπνπνηνχληαη σο αθνινχζσο :

(1)

Σηάζκε άλσ επηθάλεηαο
Η άλσ επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη, κεηά ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξεο ηεο ππφβαζεο,
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο κειέηεο θαη δελ πξέπεη λα
παξνπζηάδεη πςνκεηξηθέο απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ  2,0 cm.

(2)

Οκαιφηεηα άλσ επηθάλεηαο

Τνπηθέο αλσκαιίεο ή θπκαηηζκνί ζα ειέγρνληαη κε ηνλ 4κεηξν επζχγξακκν πήρπ,
παξάιιεια θαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ. Σε θάζε πεξίπησζε, κεηαμχ
ηεο επηθάλεηαο επαθήο ηνπ πήρπ θαη ηεο θάησζελ απηνχ ειεγρφκελεο επηθάλεηαο,
νη θπκαηηζκνί (θνηιφηεηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 2,0 cm.
Οη κεηξήζεηο παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζα γίλνληαη θαηά θαλφλα ζην
κέζνλ ηνπ πιάηνπο θάζε ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο ηεο
Λσξίδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Λ.Δ.Α.) φπνπ ππάξρεη.
Οη κεηξήζεηο εγθάξζηα πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζε δηαηνκέο απέρνπζεο
κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 10 κ., αλ πξφθεηηαη επί ηεο άλσ επηθάλεηαο λα
θαηαζθεπαζζεί ζηξψζε κε ζπλδεηηθφ (άζθαιην, ηζηκέλην θιπ.), ή ην πνιχ 20 κ.,
αλ πξφθεηηαη επί ηεο άλσ επηθάλεηαο λα θαηαζθεπαζζεί ζηξψζε ρσξίο ζπλδεηηθφ
(κε κεραληθή ζηαζεξνπνίεζε).
Η εθαξκνγή ηνπ 4κεηξνπ πήρπ ζα γίλεηαη ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία ππάξρεη
ππνςία δηαθπκάλζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ ηηο επηηξεπφκελεο.
(3)

Δ-2

2.1

2.2

Η κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζπληζηά θαθνηερλία γηα ηελ άξζε ηεο νπνίαο
επζχλεηαη ν Αλάδνρνο.

ΒΑΔΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ ΜΔ ΑΓΡΑΝΖ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ (ΥΩΡΗ
ΤΝΓΔΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ)
ΓΔΝΗΚΑ

(1)

Σε ζρέζε κε ηελ Π.Τ.Π. Ο 155 εθδφζεσο 1966 απφ ην η. Υ.Γ.Δ. ζα ηζρχνπλ νη
παξαθάησ ζπκπιεξψζεηο - ηξνπνπνηήζεηο.

(2)

Δλαιιαθηηθά, θαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ Υπεξεζία, είλαη δπλαηφλ λα
ρξεζηκνπνηεζεί ε παξάγξαθνο 3.3 ηνπ άξζξνπ Δ-3 ηεο Τ.Σ.Υ., θαηά ην κέξνο
πνπ αθνξά ηελ θνθθνκέηξεζε ησλ πιηθψλ θαη ηα ππφινηπα ζέκαηα ηα ζηγφκελα
ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν 3.3, αληί ησλ αληίζηνηρσλ ηεο ΠΤΠ Ο 155.

ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΛΗΚΟΤ
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Οη ππνβάζεηο απφ ζξαπζηφ ή ζπιιεθηφ ακκνράιηθν κε θαηεξγαζκέλν (ρσξίο ζπλδεηηθφ πιηθφ)
ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΤΠ Ο 150 κε ηελ αθφινπζε κεηαβνιή ζρεηηθά κε ηα
απαηηνχκελα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.3 ηεο
ΠΤΠ Ο 155.
Η θζνξά ζε ηξηβή θαη θξνχζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ Μέζνδν Los Angeles AASHTO : T96 δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 30%.
2.3

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ
Οη "απαηηήζεηο επηθάλεηαο" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 8.2 ηεο Π.Τ.Π. Ο 155
ηξνπνπνηνχληαη σο αθνινχζσο :

(1)

Σηάζκε άλσ επηθάλεηαο
Η άλσ επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη, κεηά ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξεο ηεο βάζεο,
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο κειέηεο θαη δελ πξέπεη λα
παξνπζηάδεη πςνκεηξηθέο απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ  2,0 cm.

(2)

Οκαιφηεηα άλσ επηθάλεηαο

Τνπηθέο αλσκαιίεο ή θπκαηηζκνί ζα ειέγρνληαη κε ηνλ 4κεηξν επζχγξακκν πήρπ,
παξάιιεια θαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ. Σε θάζε πεξίπησζε, κεηαμχ
ηεο επηθάλεηαο επαθήο ηνπ πήρπ θαη ηεο θάησζελ απηνχ ειεγρφκελεο επηθάλεηαο,
νη θπκαηηζκνί (θνηιφηεηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 2,0 cm.
Οη κεηξήζεηο παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ ζα γίλνληαη θαηά θαλφλα ζην
κέζνλ ηνπ πιάηνπο θάζε ισξίδαο θπθινθνξίαο θαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο ηεο
Λσξίδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Λ.Δ.Α.) φπνπ ππάξρεη.
Οη κεηξήζεηο εγθάξζηα πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζε δηαηνκέο απέρνπζεο
κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 10 κ., αλ πξφθεηηαη επί ηεο άλσ επηθάλεηαο λα
θαηαζθεπαζζεί ζηξψζε κε ζπλδεηηθφ (άζθαιην, ηζηκέλην θιπ.), ή ην πνιχ 20 κ.,
αλ πξφθεηηαη επί ηεο άλσ επηθάλεηαο λα θαηαζθεπαζζεί ζηξψζε ρσξίο ζπλδεηηθφ
(κε κεραληθή ζηαζεξνπνίεζε).
Η εθαξκνγή ηνπ 4κεηξνπ πήρπ ζα γίλεηαη ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία ππάξρεη
ππνςία δηαθπκάλζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ ηηο επηηξεπφκελεο.
(3)

Σ -1

1.1

Η κε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ φξσλ ζπληζηά θαθνηερλία γηα ηελ άξζε ηεο νπνίαο
επζχλεηαη ν Αλάδνρνο.

ΑΦΑΛΣΗΚΔ ΒΑΔΗ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑ ΔΝ ΘΔΡΜΩ ΠΟΤ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΔΣΑΗ Δ
ΜΟΝΗΜΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (σκπιερώζεης-Σροποποηήζεης ηες ΠΣΠ Α 260)
ΓΔΝΗΚΑ
Σε ζρέζε κε ηελ ΠΤΠ Α260 εθδφζεσο 1966 απφ ην η. Υ.Γ.Δ. ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ
ζπκπιεξψζεηο - ηξνπνπνηήζεηο.

1.2

ΑΦΑΛΣΟΜΗΓΜΑ
Τα αζθαιηηθφ κίγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή αζθαιηηθψλ βάζεσλ ζα
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΠΤΠ Α 260 θαη ησλ ζπκπιεξψζεσλ ηνπ άξζξνπ ΣΤ- 3.1, 3.2 σο
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πξνο ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ησλ ζηξψζεσλ κε ηηο αθφινπζεο πξνζζήθεο ή
κεηαβνιέο.

1.3

(1)

Η θζνξά ησλ αδξαλψλ ζε ηξηβή θαη θξνχζε θαηά ηε Μέζνδν Los Angeles
AASHTO : T-96 δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 28%.

(2)

Η ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο, γηα ηθαλνπνηεηηθή
ζπκπχθλσζε, είλαη επηζπκεηφ λα βξίζθεηαη κεηαμχ 140-160o C.

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Τν πάρνο ηεο ζπκππθλσκέλεο ζηξψζεο αζθαιηνκίγκαηνο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 4 εθ.
νχηε κεγαιχηεξν απφ 10 εθ. γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο εθηφο ηεο
δηαβάζκηζεο Γ, φπνπ ην πάρνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 9 εθ. Ο Αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο νδνζηξσηήξεο (ζηαηηθνχο δίηξνρνπο κε ιείνπο
θπιίλδξνπο, δνλεηηθνχο ή θαη ειαζηηρνθφξνπο) ζε αξηζκφ θαη απφδνζε ηέηνηα ψζηε λα επηηχρεη
ηελ απαηηνχκελε ζπκπχθλσζε πξηλ ην κίγκα θξπψζεη.
Γηα ηελ αξρηθή ηνπιάρηζηνλ θπιίλδξσζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε
ζηαηηθνχ δίηξνρνπ νδνζηξσηήξα (έλαο θχιηλδξνο κπξνζηά θαη έλαο πίζσ, βάξνπο 8 - 10
ηφλσλ).

1.4

ΠΡΟΘΔΣΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΤΠ Α
260 (ηχπνο Α 260 Δ) θαη ζηνπο ινηπνχο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο.
Καηά ηα ινηπά ζηε ζέζε δηάζηξσζεο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο θαη γηα ηελ θαηαζθεπαζκέλε
αζθαιηηθή ζηξψζε ζα γίλνληαη νη παξαθάησ έιεγρνη θαη δνθηκέο :

1.4.1

Θερκοθραζία αζθαιηοκίγκαηος ζηε ζέζε δηάζηρφζες
Σε θάζε παξάδνζε θνξηίνπ απηνθηλήηνπ ζα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο.
ζεξκνθξαζία δελ επηηξέπεηαη λα είλαη θαηψηεξε απφ 130ν C.

1.4.2

Η

Γεηγκαηοιευίες ποηοηηθού ειέγτοσ θαηαζθεσαζκέλες αζθαιηηθής ζηρώζες
Κάζε 6000 κ2 απφ θάζε θαηαζθεπαδφκελε αζθαιηηθή ζηξψζε [πάρνπο ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 1.3] ζα απνθφπηνληαη απφ ηπραίεο ζέζεηο 5 ππξήλεο
θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη :

α.
β.
γ.
1.4.3

ην πάρνο ζηξψζεο
ην θαηλφκελν βάξνο θαη πνζνζηφ θελψλ (AASHTO : T-166)
ην πνζνζηφ αζθάιηνπ (AASHTO : T-30 ή Τ-164 θαηά ηελ θξίζε ηεο Υπεξεζίαο).

Βαζκός ζσκπύθλφζες
Μεηά ηε ζπκπχθλσζε, ζην ζπκππθλσκέλν αζθαιηφκηγκα, ν κέζνο φξνο ησλ θαηλνκέλσλ
βαξψλ ησλ 5 ππξήλσλ (παξ. 1.4.2) δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 97% ηνπ
θαηλφκελνπ βάξνπο πνπ πξνζδηνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ κέζνδν Marshall θαη θαλέλαο
κεκνλσκέλνο ππξήλαο δελ πξέπεη λα έρεη θαηλφκελν βάξνο κηθξφηεξν ηνπ 95%.

1.4.4

Ποζοζηό αζθάιηοσ
Οη έιεγρνη πνζνζηνχ αζθάιηνπ ζα γίλνληαη ζε δχν απφ ηνπο 5 ππξήλεο (παξ. 1.4.2) θαηά ηηο
ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο.
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Η Υπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ειαηηψζεη ηηο δνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ
αζθάιηνπ εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή νκνηνκνξθία.
1.4.5

Πσρεληθές κέζοδοη ειέγτοσ
Τν θαηλφκελν βάξνο, ην πνζνζηφ ησλ θελψλ θαη ην πνζνζηφ ηεο αζθάιηνπ κπνξνχλ λα
πξνζδηνξίδνληαη θαη κε ππξεληθέο κεζφδνπο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα φξγαλα.

1.5

ΓΟΚΗΜΑΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ
Σε πεξίπησζε πνπ ζα ζπκππθλσζεί αζθαιηηθή ζηξψζε πάρνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 6 εθ. ν
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη αξρηθά έλα δνθηκαζηηθφ ηκήκα κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ
30 κ. θαη κηθξφηεξνπ ησλ 60 κ., ην νπνίν κπνξεί λα εληαρζεί ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο
εθφζνλ νη έιεγρνη απνδεηρζνχλ ηθαλνπνηεηηθνί.
Σην ηκήκα απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην αζθαιηφκηγκα θαη ηα ίδηα κεραλήκαηα δηάζηξσζεο
θαη ζπκπχθλσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θχξηνπ έξγνπ ηεο εξγνιαβίαο.
Σην ηκήκα απηφ ζα γίλνπλ φινη νη έιεγρνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 1.4 ζε 5 ππξήλεο,
αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο θαη επηπιένλ νη έιεγρνη
επηπεδφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξαγξ. 4.11 ηεο Π.Τ.Π. Α 260 (φπσο ζπκπιεξψζεθαλ
- ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξαθάησ παξάγξαθν 1.6). Θα γίλεη έιεγρνο αλ, κε ηνλ δηαηηζέκελν
κεραληθφ εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ην πξνζσπηθφ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ηελ
αζθαιηηθή ζηξψζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηεο ΠΤΠ Α 260 θαη ησλ
ινηπψλ φξσλ Γεκνπξάηεζεο.

1.6

ΤΜΠΛΖΡΩΖ - ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ 4.11 ΣΖ
Π.Σ.Π. Α 260
Η παξάγξαθνο 4.11 ηεο ΠΤΠ Α 260 ζπκπιεξψλεηαη - ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο :

1.6.1

ηάζκε
Η άλσ επηθάλεηα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ θαηαζθεπή νιφθιεξεο ηεο ππφ έιεγρν αζθαιηηθήο
ζηξψζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο κειέηεο θαη δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη
πςνκεηξηθέο απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ  15 mm

1.6.2

Πσθλόηεηα τφροζηαζκηθώλ ζεκείφλ
Η ππθλφηεηα ησλ ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο αθφινπζεο
απαηηήζεηο :

- Φσξνζηαζκηθά ζεκεία αλά δηαηνκή : Θα ρσξνζηαζκνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ζεκεία ηεο δηαηνκήο (άμνλαο δηαηνκήο ή θεληξηθέο νξηνγξακκέο θαη άθξα δηαηνκήο)
θαη πξφζζεηα ηπρφλ αλαγθαία ζεκεία ζε ηξφπν πνπ ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ
ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ ζηε δηαηνκή λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5,0 κ.
- Μέγηζηεο απνζηάζεηο ρσξνζηαζκηθψλ ζεκείσλ κεηαμχ δηαηνκψλ : 10 κ.
1.6.3

Οκαιόηεηα
Τνπηθέο αλσκαιίεο ή θπκαηηζκνί ζα ειέγρνληαη κε ηνλ 4κεηξν επζχγξακκν πήρπ παξάιιεια θαη
θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ.
Σε θάζε πεξίπησζε, κεηαμχ ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ πήρπ θαη ηεο θάησζελ απηνχ ειεγρφκελεο
επηθάλεηαο, νη θπκαηηζκνί (θνηιφηεηεο) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ :

- Πξνθεηκέλνπ πεξί ηεο άλσ ζηξψζεο ηεο
αζθαιηηθήο βάζεο
TEXNIΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
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: Τα 15 mm
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- Πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ππνθείκελσλ ζηξψζεσλ
ηεο αζθαιηηθήο βάζεο

: Τα 20 mm

Οη κεηξήζεηο παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο θάζε ισξίδαο
θπθινθνξίαο θαη ζην κέζνλ ηνπ πιάηνπο ηεο Λσξίδαο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Λ.Δ.Α.) φπνπ
ππάξρεη.
Οη κεηξήζεηο θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ζα γίλνληαη ζε δηαηνκέο απέρνπζεο κεηαμχ ηνπο ην πνιχ
10 κ.
Η εθαξκνγή ηνπ 4κεηξνπ πήρπ ζα γίλεηαη ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία ππάξρεη ππνςία
δηαθπκάλζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ ηηο επηηξεπφκελεο.
Όηαλ πξφθεηηαη λα παξαδνζεί ζηελ θπθινθνξία αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο, κέρξη ηελ θαηαζθεπή
ηεο επφκελεο ζηξψζεο, νη κεγαιχηεξνπ κήθνπο θπκαηηζκνί θαη ε ζπλνιηθή άλεζε θπθινθνξίαο
ζηηο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ έξγσλ, ζα ειέγρεηαη κε ην νκαιφκεηξν ηχπνπ BUMPINTEGRATOR ή άιινπ δηεζλψο απνδεθηνχ ηξφπνπ ειέγρνπ νκαιφηεηαο νδνζηξσκάησλ. Ο
δείθηεο αλσκαιηψλ κε ηε κέζνδν απηή ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1.750 mm/km.

Αγρίληο, / /2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Αγρίληο, / /2017
ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ Γ.Σ.Τ - ΓΖΜΟΤ ΑΓΡΗΝΗΟΤ

ΡΔΝΣΕΔΠΖ ΗΩΑΝΝΖ
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ.

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΓΔΩΡΓΑΚΟΤ - ΠΑΠΠΑ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΑΜΔΗΝΩΝΓΑ
ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ Σ.Δ.
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