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Προμήθεια «Προμήθεια  κώνων  & καθρεπτών οδοσήμανσης  » 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια κώνων και καθρεπτών οδοσήμανσης.
Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία στα πλαίσια ολοκλήρωσης  της υφιστάμενης σήμανσης του Δήμου Θέρμης . 
ΚΩΝΟΙ
 Ενιαίος κώνος  κατασκευασμένος από εύκαμπτο πλαστικό , σε χρώμα κόκκινο ή πορτοκαλί με α) ένα β) δύο δακτυλίους αντανακλαστικής μεμβράνης υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ. Κώνος ύψους α) 50 εκ. β) 75 εκ. Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.  Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους. Οι κώνοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ13422.
Χρωματισμός: η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986)  με πρότυπο φωτιστικό D65, 
Ανακλαστική μεμβράνη:  θα είναι τύπου ΙΙ κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86). 
Σήμανση: (στη βάση) κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης
Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENT C 226 N 143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο. 
ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ  ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ
 Ο καθρέπτης κυκλοφορίας διαστάσεων Φ800 κατασκευάζεται από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής. Έχει κυρτή μορφή ώστε να αποδίδει τη μέγιστη δυνατή προβαλλόμενη επιφάνεια.
Η στήριξή του σε μεταλλικό στύλο Φ60 mm (εξωτερική διάμετρος)   ή σε κατακόρυφο 
τοίχο γίνεται με ειδική μεταλλική κατασκευή.
Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να επιτρέπει στον καθρέπτη να μπορεί να μετακινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις (αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω),  ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη οπτική γωνία που θα βοηθήσει επιτυχώς τους διερχόμενους οδηγούς.
ΣΤΥΛΟΙ   ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΑ
Στύλοι στήριξης γαλβανιζέ, ύψους 3,00 μ και άνω. Φ60mm με καπάκι στην κορυφή.
Οι στύλοι θα είναι με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, σύμφωνα με την Ελληνική τεχνική προδιαγραφή ΕΤΕΠ 1501-05-04-07-00:2009 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”.
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