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Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση
εκρηκτικών υλών

1.

ΠΕΤΕΠ

09-02-01-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της προδιαγραφής αυτής αποτελεί η εκτέλεση υποθαλάσσιων εκσκαφών πυθµένα
θαλάσσης χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, για την εκβάθυνση λιµενολεκανών, την διάνοιξη
διαύλων ναυσιπλοΐας, την επιφανειακή εξυγίανση του θαλάσσιου πυθµένα, την εκσκαφή
υφαλαυλάκων θεµελίωσης λιµενικών έργων βαρύτητας, τοποθέτησης υποθαλάσσιων αγωγών κλπ.
Περιλαµβάνονται οι εργασίες:
α) χαράξεων, σηµάνσεων και βυθοµετρήσεων,
β) εκτέλεσης των υποθαλάσσιων εκσκαφών χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών και
γ) θαλάσσιας µεταφοράς και απόρριψης των βυθοκορηµάτων σε µεγάλα βάθη.

2.

ΧΑΡΑΞΕΙΣ – ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.1 ΧΑΡΑΞΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για την χάραξη των έργων, θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα (τριγωνοµετρικά σηµεία, στάσεις
κλπ.) που δίδονται στα Σχέδια της µελέτης του έργου. Εφ΄ όσον κριθεί απαραίτητο, πρόσθετα
δεδοµένα για την χάραξη των έργων θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία.
Όλες οι στάθµες εκσκαφής, καθώς και οι στάθµες του αρχικού πυθµένα, θα αναφερθούν στην
στάθµη αναφοράς της µελέτης του έργου (Μέση Στάθµη Θαλάσσης ή Κατωτάτη Ρηχία κλπ.).
Οι εργασίες χάραξης των σηµείων και αξόνων των προς εκσκαφή περιοχών θα εκτελεστούν υπό
τις οδηγίες και τον έλεγχο της Υπηρεσίας µε προσωπικό, εξοπλισµό και υλικά που θα διαθέτει ο
Ανάδοχος. Τα σηµεία χάραξης των διαφόρων τµηµάτων του έργου θα τοποθετηθούν µε οριζόντια
ακρίβεια 0,50 m και κατακόρυφη ακρίβεια 0,10 m.
Στο πλαίσιο των εργασιών αυτών εντάσσεται και η υλοποίηση προσωρινών χερσαίων ή/και
θαλάσσιων σηµείων αναφοράς (benchmarks) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκσκαφών, σύµφωνα
µε τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας. Οι οριζόντιες συντεταγµένες όλων των σηµείων
αναφοράς θα εκφραστούν στο σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ-87, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Υπηρεσίας. Τα υψόµετρα των σηµείων αναφοράς θα αναφερθούν στην στάθµη αναφοράς της
µελέτης του έργου, θα εκφραστούν στο µετρικό σύστηµα µε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και θα
ελέγχονται περιοδικά καθ΄ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Τα επικαιροποιηµένα αρχεία µε
τα στοιχεία όλων των σηµείων αναφοράς θα υποβάλονται στην Υπηρεσία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία όλων
των σηµείων χάραξης και αναφοράς, καθώς και του συστήµατος µέτρησης της στάθµης θαλάσσης,
έναντι ακούσιας ή εκούσιας φθοράς ή απώλειας.
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2.2 ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2.2.1

Γενικά

Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην έγκαιρη εκτέλεση των προβλεποµένων από την Μελέτη
βυθοµετρικών εργασιών, υπό την παρουσία, τον έλεγχο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Οι παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την εκτέλεση βυθοµετρικών εργασιών, µετρήσεων και
αποτυπώσεων που θα διενεργούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υποθαλάσσιων
εκσκαφών, οι οποίες κατ΄ ελάχιστον θα περιλαµβάνουν:
•

Λήψη αρχικών βυθοµετρικών στοιχείων πριν από την έναρξη των εργασιών βυθοκόρησης.

•

Ενδιάµεσες βυθοµετρήσεις και αποτυπώσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών βυθοκόρησης.

•

Τελική βυθοµέτρηση και αποτύπωση της περιοχής των έργων µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών βυθοκόρησης.

2.2.2

Εξοπλισµός βυθοµετρικών εργασιών

Για την εκτέλεση των βυθοµετρικών αποτυπώσεων θα χρησιµοποιείται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) ο ακόλουθος εξοπλισµός:
Προσδιορισµός δια σκοπεύσεως
Κίνηση του σκάφους παρατηρήσεων α) κατά µήκος νοητής ευθείας και ταχυµετρικός
προσδιορισµός της αποστάσεως από την ξηρά µε χρήση ταχυµέτρου ή EDM (Electron Distance
Meter), β) κατά µήκος παράλληλων συρµατόσχοινων µε πλωτήρες ανά 5 ή 10 m..
Ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης
Το ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης θα συµπεριλαµβάνει σύστηµα τροφοδοσίας, σταθµούς
ξηράς και κινητούς σταθµούς για τον πλωτό κατασκευαστικό εξοπλισµό και το σκάφος
βυθοµετρικών αποτυπώσεων.
Το ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης θα διατηρεί, ανά πάσα στιγµή, επαναλαµβονόµενη
ακρίβεια τουλάχιστον ±0.50 µέτρων, για κάθε σηµείο της περιοχής των έργων.
Σκάφος βυθοµετρικών αποτυπωσεων
Το σκάφος βυθοµετρικών αποτυπώσεων θα είναι µηχανοκίνητο, αξιόπλοο, µήκους κατ΄ ελάχιστον
9.00 m.
Το σκάφος θα είναι εξοπλισµένο µε φανούς ναυσιπλοΐας, προβολέα, σύστηµα ασύρµατης
ραδιοεπικοινωνίας (VHF), ελαστικά προστασίας, κάβους, άγκυρα(-ες) µε σχοινιά/αλυσίδες και
σωστικά µέσα.
Ο βυθοµετρικός εξοπλισµός στο σκάφος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαµβάνει
ηχοβολιστικό, δέκτη του ηλεκτρονικού συστήµατος εντοπισµού θέσης, αντισταθµιστή ταλάντωσης
καθ΄ ύψος και εγκάρσιας κλίσης (roll and heave compensator), ψηφιακό σύστηµα αποτύπωσης
πορείας (track plotters) και ολοκληρωµένο υπολογιστικό σύστηµα µε κατάλληλο λογισµικό για
αυτόµατη αποθήκευση και επεξεργασία των δεδοµένων των µετρήσεων.
Ηχοβολιστικό µηχάνηµα
Το ηχοβολιστικό µηχάνηµα θα διαθέτει προβολέα διπλής συχνότητας (30 kHz και 210 kHz) και θα
συνοδεύεται από κατάλληλο εξοπλισµό βαθµονόµησης. Η βαθµονόµηση του ηχοβολιστικού
µηχανήµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε χρήση ράβδου ελέγχου βαθών (bar check).

2/8

ΠΕΤΕΠ:09-02-01-00

2.2.3

Συντήρηση εξοπλισµού βυθοµετρικών εργασιών

Το σύνολο του εξοπλισµού (οργάνων) που θα χρησιµοποιείται για την εκτέλεση των εργασιών
µετρήσεων (ηχοβολιστικό µηχάνηµα, ηλεκτρονικό σύστηµα εντοπισµού θέσης κλπ.) θα πρέπει,
κατά την προσκόµισή του επί τόπου του έργου και ανά πάσα στιγµή, να συνοδεύεται από
πρωτότυπα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις καλής λειτουργίας συντήρησης από τον Οίκο(-ους)
προµήθειας του εξοπλισµού, στα οποία θα αναγράφεται κατ΄ ελάχιστον η ηµεροµηνία του
τελευταίου ελέγχου, συντήρησης ή/και επισκευής των οργάνων και η απαιτούµενη χρονική
περίοδος µέχρι τον επόµενο έλεγχο ή/και συντήρηση.
Ο Ανάδοχος θα συντηρεί και θα λειτουργεί τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιεί για τις εργασίες
µετρήσεων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και προδιαγραφές του Οίκου(-ων) προµήθειας του
εξοπλισµού.
Για κάθε συντήρηση ή/και επισκευή του ανωτέρω εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα προσκοµίζει
σχετικές βεβαιώσεις από τον Οίκο που εκτέλεσε τον έλεγχο καλής λειτουργίας ή την επισκευή σε
περίπτωση προβλήµατος στη λειτουργία των συστηµάτων.
Τα χρονικά διαστήµατα που απαιτούνται για τους περιοδικούς ελέγχους καλής λειτουργίας και την
συντήρηση των οργάνων µέτρησης θα καθορίζονται από τον Οίκο(-ους) προµήθειας του
εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.

2.2.4

Εκτέλεση βυθοµετρικών εργασιών και αποτυπώσεων

Μετρήσεις παλίρροιας
Κατά την εκτέλεση κάθε είδους βυθοµετρικής εργασίας, µέτρησης και αποτύπωσης, για την
αναγωγή κάθε µέτρησης στάθµης (υψόµετρου ή βάθους) στην στάθµη αναφοράς της µελέτης
(Μέση Στάθµη Θαλάσσης ή Κατωτάτη Ρηχία), θα χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
Α.

Εφ΄ όσον υπάρχει εγκατεστηµένος σταθµός µέτρησης της στάθµης θαλάσσης της
Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού στην περιοχή των έργων, κατά την
εκτέλεση κάθε είδους βυθοµετρικής εργασίας, µέτρησης και αποτύπωσης, για την αναγωγή
κάθε µέτρησης στάθµης (βάθους) στην στάθµη αναφοράς της µελέτης (Μέση Στάθµη
Θαλάσσης ή Κατωτάτη Ρηχία κλπ.), θα χρησιµοποιούνται τα στοιχεία που παρέχει ο
εγκατεστηµένος παλιρροιογράφος του λιµένα.
Σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του παλιρροιογράφου του λιµένα, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
βυθοµετρικής εργασίας, να προβαίνει µε δικές του δαπάνες, στη συστηµατική οπτική
παρατήρηση, µέτρηση και καταγραφή των ενδείξεων του παλιρροιοµέτρου του λιµένα, ανά
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. Οι µετρήσεις αυτές θα χρησιµοποιούνται για την
αναγωγή κάθε στάθµης (υψοµέτρου ή βάθους) στη στάθµη αναφοράς των έργων.

Β.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκετεστηµένος σταθµός µέτρησης της στάθµης θαλάσσης
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεµικού Ναυτικού στην περιοχή των έργων, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εγκαταστήσει προσωρινό σύστηµα µέτρησης της στάθµης θαλάσσης
[παλιρροιόµετρο(-α) και παλιρροιογράφο]. Κατά την εκτέλεση κάθε είδους βυθοµετρικής
εργασίας, µέτρησης και αποτύπωσης, η αναγωγή κάθε µέτρησης στάθµης (βάθους) στην
στάθµη αναφοράς της µελέτης θα γίνεται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω
παράγραφο Α, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία που παρέχει το εγκατεστηµένο σύστηµα
µέτρησης της στάθµης θαλάσσης του Αναδόχου.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία των µετρήσεων της παλίρροιας (από τον παλιρροιογράφο ή/και το
παλιρροιόµετρο) θα καταχωρούνται από τον Ανάδοχο σε κατάλληλα αρχεία, σύµφωνα µε τις
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οδηγίες της επιβλέψεως και θα συνοδεύουν τα αποτελέσµατα και τους υπολογισµούς της
αντίστοιχης βυθοµετρικής εργασίας.
Βυθοµετρήσεις
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, οι βυθοµετρήσεις µπορεί να γίνουν µε ηχοβολιστικό
µηχάνηµα ή µε βαθµονοµηµένη αλυσίδα εφοδιασµένη µε βαρύδι (σκαντάγιο).
Κατά τη διάρκεια των βυθοµετρήσεων το χαρακτηριστικό ύψος κύµατος δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 0.30 m.
Βυθοµέτρηση µε ηχοβολιστικό µηχάνηµα: Πριν από την έναρξη και αµέσως µετά το πέρας κάθε
βυθοµέτρησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε βαθµονόµηση του ηχοβολιστικού
µηχανήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.2. Οι βαθµονοµήσεις αυτές θα εκτελούνται πάντοτε
υπό την παρουσία, οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας.
Η µέγιστη αποδεκτή απόσταση µεταξύ διαδοχικών γραµµών αποτύπωσης (survey lines) του
αρχικού πυθµένα θα είναι 10,0 m. Η µέγιστη απόσταση µεταξύ διαδοχικών σηµείων βυθοµέτρησης
κατά µήκος κάθε γραµµής αποτύπωσης θα είναι 1,00 m. Η ακρίβεια µέτρησης των βαθών θα είναι
±0.05 m.
Οι εργασίες βυθοµέτρησης του πυθµένα α) κατά τη διάρκεια των βυθοκορήσεων και β) κατά την
τελική παραλαβή του έργου, θα γίνονται υποχρεωτικά κατά µήκος των ίδιων γραµµών
αποτύπωσης του αρχικού πυθµένα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Βυθοµετρικές αποτυπώσεις
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, προς έλεγχο και έγκριση, τα αποτελέσµατα και τους
υπολογισµούς ποσοτήτων κάθε βυθοµετρικής αποτύπωσης, υπό µορφή εκθέσεως και σχεδίων
(διαγραµµάτων), στα οποία θα γίνεται σαφής αναφορά στα ακόλουθα:
•

Λεπτοµερής περιγραφή του τύπου δεδοµένων (format) που χρησιµοποιείται για την
αποθήκευση των πρωτογενών και αποθηκευµένων δεδοµένων.

•

Μέθοδος επεξεργασίας των πρωτογενών δεδοµένων.

•

Μεθοδος υπολογισµού των ποσοτήτων.

•

Μέθοδος διόρθωσης των βυθοµετρήσεων ως προς την επίδραση των κυµατισµών και των
κινήσεων του σκάφους.

•

Μέθοδος αναγωγής των βαθών στην στάθµη αναφοράς του έργου.

Θα υποβάλλονται βυθοµετρικά διαγράµµατα κατάλληλης κλίµακας (ανάλογα µε την έκταση του
έργου) και διατοµές ανά 10,00 m για το σύνολο της προς εκσκαφή περιοχής. Τα ανωτέρω σχέδια
θα είναι τελικά, µετά από επεξεργασία των µετρήσεων και αναγωγής των βαθών στην στάθµη
αναφοράς του έργου (Μέση Στάθµη Θαλάσσης ή Κατωτάτη Ρηχία κλπ.).
Οι µετρήσεις των βαθών θα συνοδεύονται από αντίστοιχο διάγραµµα του παλιρροιογράφου (της
Υδρογραφικής Υπηρεσίας ή του Αναδόχου), ή του(-ων) παλιρροιόµετρου(-ων) σε περίπτωση
διακοπής της λειτουργίας του παλιρροιογράφου, στο οποίο θα παρουσιάζεται η µεταβολή της
παλίρροιας κατά την χρονική περίοδο των βυθοµετρήσεων.
Επί πλέον των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα υποβάλει και τα πρωτογενή στοιχεία όλων των
µετρήσεων.
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3.

ΕΚΣΚΑΦΗ ΠΥΘΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Οι εργασίες εκτέλεσης των υποθαλάσσιων εκσκαφών συνίστανται στην αποµάκρυνση όλων των
υλικών του πυθµενα θαλάσσης που περιλαµβάνονται µέσα στα όρια και τις στάθµες όπως
ορίζονται από τα σχέδια της µελέτης, χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών και σύµφωνα µε την
παρούσα προδιαγραφή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Τα προϊόντα των εκσκαφών ή απορρίπτονται σε θαλάσσιες θέσεις που υποδεικνύονται από την
Μελέτη, εφόσον δεν προβλέπεται η χρήση τους σε έργα, ή χρησιµοποιούνται για την κατασκευή
υφάλων επιχώσεων (ΠΕΤΕΠ 09-04-02-00) ή και εξάλων επιχώσεων ή χερσαίων αποθέσεων για
µελλοντική χρήση τους.

3.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.2.1

Εκτέλεση υποθαλάσσιων εκσκαφών χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών

Τα αποµακρυνόµενα υλικά µπορεί να είναι εδάφη πάσης φύσεως και συστάσεως (π.χ. φερτές
ύλες, ιλύς, άµµος, άργιλος, παλαιές λιθορριπές, αµµοχάλικο, κροκάλες, φυσικοί ογκόλιθοι
ανεξαρτήτως µεγέθους), καθώς και αντικείµενα οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης,
δηλαδή παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, σιδηρά
τεµάχια κλπ., τα οποία είναι δυνατόν να ανασυρθούν ως ένα τεµάχιο χωρίς να προηγηθεί
κατακερµατισµός τους.
Στην περίπτωση που τα βυθοκορήµατα αποτελούνται από φερτές ύλες, ιλύ, άµµο, άργιλο ή
αµµοχάλικα, µπορεί να χρησιµοποιηθούν:
α) πλωτοί γερανοί µε κουβά ή
β) βυθοκόροι, είτε στατικές αγκυρωµένες µε αλυσίδες, είτε επί ποδαρικών, είτε πλωτές
αυτοκινούµενες αναρροφητικές αποθηκευτικές βυθοκόροι (trailing suction hopper dredgers).
Στην περίπτωση που ο πυθµένας είναι συνεκτικός (π.χ. συµπυκνωµένα αµµοχάλικα) και οι προς
εκσκαφή ποσότητες µεγάλες, ενδείκνυται να χρησιµοποιηθεί αναρροφητική βυθοκόρος µε
περιστροφική/κοπτική κεφαλή (cutter suction dredger).
Στην περίπτωση που τα υλικά του εκσκαπτόµενου πυθµένα είναι πολύ συνεκτικά έως σκληρά που
όµως λόγω της δοµής τους δύνανται να αποληφθούν µε την χρήση πλωτού γερανού,
χρησιµοποιείται σφύρα για προηγούµενη χαλάρωση. Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για υλικά
πολύ συµπαγή και σκληρά όταν δεν επιτρέπεται να χαλαρωθούν µε χρήση εκρηκτικών λόγω
περιβαλλοντικών όρων ή περιορισµών ασφαλείας.
Τα οποιαδήποτε ζητήµατα που ενδεχοµένως προκύψουν λόγω χρήσης µίας συγκεκριµένης
µεθόδου βυθοκόρησης θα επιλυθούν από τον Ανάδοχο και σε καµία περίπτωση δεν θα
επιβαρύνουν τον Κύριο του Έργου (π.χ. µεθοδολογία καθίζησης επιπλεόντων - λεπτόκοκκων
κλπ).
Στην περίπτωση που κατά τις εργασίες εκσκαφής απαιτηθεί η αποκάκρυνση αντικειµένων κάθε
φύσεως, οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. παλαιές λιθορριπές, φυσικοί
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους,
σιδερά τεµάχια κλπ.), µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλωτός γερανός µε αρπάγη ή άλλος κατάλληλος
κατασκευαστικός εξοπλισµός.
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3.2.2

Θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη βυθοκορηµάτων σε µεγάλα βάθη

Εφ΄ όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη του έργου, το εκσκατπόµενο υλικό:
α) θα φορτώνεται σε αυτοκινούµενες ή ρυµουλκούµενες αυτοεκφορτούµενες φορτηγίδες µε
στεγανό πυθµένα (κλαπέ), οι οποίες θα το µεταφέρουν και θα απορρίπτουν στις
προβλεπόµενες θαλάσσιες θέσεις απόρριψης, ή
β) θα αποθηκεύεται προσωρινά στο εσωτερικό των πλωτών αυτοκινούµενων αναρροφητικών
αποθηκευτικών βυθοκόρων (hopper trailler dredgers), οι οποίες εν συνεχεία το µεταφέρουν και
το απορρίπτουν στις προβλεπόµενες θαλάσσιες θέσεις απόρριψης.
Εφίσταται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή:
α) διαρροών από πιθανούς επιπλέοντες αγωγούς µεταφοράς των βυθοκορηµάτων και
β) υπερχειλίσεων ή/και διαρροών κατά την θαλάσσια µεταφορά των βυθοκορηµάτων µε
αυτοεκφορτούµενες φορτηγίδες (κλαπέ) ή πλωτές αυτοκινούµενες αναρροφητικές
αποθηκευτικές βυθοκόρους (traling suction hopper dredgers).

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μετά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων ο πυθµένας θα πρέπει να διαµορφωθεί ως επίπεδη
επιφάνεια χωρίς ανωµαλίες.
Εφ΄ όσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από την µελέτη του έργου, οι κλίσεις των πρανών
εκσκαφής θα διαµορφωθούν υποχρεωτικά ίσες µε τις προβλεπόµενες κλίσεις της µελέτης, ακόµη
και στην περίπτωση δυνατότητας ευστάθειας των πρανών εκσκαφής µε πιό απότοµες κλίσεις.
Oι εκσκαφές θα εκτελούνται όπως ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους και θα συµφωνούν µε
τα σηµειούµενα στα σχέδια της µελέτης όρια και στάθµες. Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή σε
περιοχές έξω από τα όρια ή σε βάθη µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από τα σχέδια, ο
Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται σε κάθε περίπτωση µόνο για τις συµβατικές ποσότητες.
Η εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας δεν επιτρέπεται, σε κανένα µεµονωµένο σηµείο της
περιοχής περιοχής εκσκαφών να φτάσει σε στάθµες υπεράνω των αναγεγραµµένων στα σχέδια
της µελέτης βαθών σχεδιασµού. Η εκσκαφή του πυθµένα της θάλασσας επιτρέπεται να φθάνει σε
µεµονωµένα µόνο σηµεία της επιφάνειας σε στάθµες µέχρι -0.50 m χαµηλότερα από τα
αναγεγραµµένα στα σχέδια της µελέτης βάθη σχεδιασµού, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται ουδεµία
πρόσθετης οικονοµικής αποζηµίωσης για οποιοδήποτε όγκο τυχόν τοπικής υπερεκσκαφής σε
στάθµες χαµηλότερα από τα βάθη σχεδιασµού.
Εάν σε κάποια θέση γίνει εκσκαφή από τον Ανάδοχο σε περιοχές έξω από τα όρια ή σε βάθη
µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα από τα σχέδια και κατά την κρίση της Υπηρεσίας υπάρχει
κίνδυνος για την ευστάθεια των γειτονικών έργων, τότε η Υπηρεσία µπορεί να διατάξει την
πλήρωση, µε έξοδα του Αναδόχου, του επί πλέον εκσκαφθέντος όγκου µε υλικά και µέθοδο
πλήρωσης εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται µόνο
για τις συµβατικές ποσότητες όπως καθορίστηκαν παραπάνω (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης).

5.

OΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Για τα ειδικά µέτρα ασφάλειας-υγείας κατά την κατασκευή λιµενικών έργων ισχύει η ΠΕΤΕΠ 09-19011-00 «Μέτρα υγιεινής-ασφάλειας και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή
λιµενικών έργων».
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Επισηµαίνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
Κατά την διάρκεια των εργασιών βυθοκορήσεων χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, θα
λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων και γενικά
ζηµιών οποιασδήποτε φύσεως.
Κατά την διάρκεια των βυθοκορήσεων, οι εργασίες θα οργανώνονται κατά τρόπο να µην
παρεµποδίζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η ναυσιπλοΐα, ούτε να διακυβεύεται η ασφάλεια αυτής στην
ευρύτερη περιοχή, και σε πλήρη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς λειτουργίας του
λιµένα και µε τις οδηγίες και εντολές του Κυρίου του Έργου και όλων των αρµόδιων φορέων.
Τα υπό κατασκευή τµήµατα του έργου και ο πλωτός εξοπλισµός (βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί,
ρυµουλά, φορτηγίδες, επιπλέοντες και χερσαίοι αγωγοί µεταφοράς των βυθοκορηµάτων κλπ.), θα
επισηµαίνονται µε προσωρινή σήµανση και φωτοσήµανση καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών
βυθοκορήσεων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και νοµοθεσία.
Ο Ανάδοχος θα τηρεί ενήµερους τους αρµόδιους φορείς λειτουργίας του λιµένα για τη θέση των
επιπλεόντων και χερσαίων αγωγών µεταφοράς των βυθοκορηµάτων και θα λαµβάνει όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ατυχηµατικής πτώσης στην θάλασσα και βύθισης κάθε είδους
εξοπλισµού, εργαλείου, υλικών, αγωγών κλπ., σε περίπτωση δε τέτοιου συµβάντος θα ενηµερώνει
άµεσα την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα ενεργεί για την ανάσυρση των βυθισµένων αντικειµένων,
µε δικές του δαπάνες.
Στην περίπτωση που λόγω της εκσκαφής τα δηµιουργούµενα αιωρήµατα είναι ανεπιθύµητα ή
ρυπογόνα, εκσκαφής, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων συνιστάται όπως
χρησιµοποιείται πλωτό διάφραγµα (silt screen) τετραγωνικής κατόψεως ελαχίστων διαστάσεων
8.0×8.0 m. Ενδεικτική διάταξη πλωτού εξοπλισµού βυθοκορήσεως µε πλωτό διάφραγµα δίδεται
στο ακόλουθο σκαρίφηµα.
Σε περίπτωση µολυσµένων πυθµένων θα ισχύσουν οι όροι της σχετικής ειδικής µελέτης που θα
αφορά τον τρόπο εκσκαφής και διαχείρισης των βυθοκορηµάτων.
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6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών επιµετρώνται ανά κυβικό
µέτρο πραγµατικού όγκου, µε την λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα µε την
παρούσα ΠΕΤΕΠ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα συµβατικά τεύχη του έργου.
Οποιοσδήποτε όγκος κάθε τοπικής υπερεκσκαφής σε στάθµες χαµηλότερα από τα βάθη που
προβλέπονται στην µελέτη ή εκτός των πρανών των διατοµών της µελέτης, δεν θα επιµετράται και
δεν θα αποτελεί αντικείµενο πληρωµής προς τον Ανάδοχο.
Στην τιµή µονάδος συµπεριλαµβάνεται η θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων
σε µεγάλα βάθη, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, καθώς και η θαλάσσια, η
χερσαία µεταφορά, η φορτοεκφόρτωση και εναπόθεση, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις σχετικές
εγκρίσεις των Υπηρεσιών.
Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ,
οποιασδήποτε ποσότητας βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, η οποία ενδεχοµένως έχει
συσσωρευτεί κατά την φάση εκτέλεσης των βυθοκορήσεων σε οποιοδήποτε σηµείο της προς
εκσκαφή περιοχής ή έξω από αυτήν, εάν οφείλεται σε κατασκευαστικές δραστηριότητες του
Αναδόχου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκσκαφής δεν θα επιµετράται και δεν θα
πληρώνεται ιδιαίτερα.
∆εν θα επιµετράται και δεν θα πληρώνεται ιδιαίτερα οποιαδήποτε ποσότητα βυθοκορηµάτων
οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα κ.λ.π.) ή σε οποιαδήποτε άλλη
αιτία µέχρι της οριστικής παραλαβής των βυθοκορήσεων.
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