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Προμήθεια «Προμήθεια  κώνων  & καθρεπτών οδοσήμανσης  » 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση κώνων και καθρεπτών οδοσήμανσης., για κοινόχρηστους χώρους, η οποία κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια ολοκλήρωσης της υφιστάμενης σήμανσης του Δήμου Θέρμης. Θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων, την αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης αφορά και άλλα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για σήμανση εκτελούμενων έργων. Η προμήθεια ακολουθεί τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις προδιαγραφές σύμφωνα με το Ν.4412/16.
 Τοποθέτηση καθρεπτών
	Θα τοποθετηθούν σε νέους ή υπάρχοντες στύλους.  Οι νέες θέσεις τοποθέτησης των στύλων θα καθορίζονται κάθε φορά από την υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των καθρεπτών και  των στύλων από την αποθήκη του Δήμου και οποιαδήποτε άλλων υλικών καθώς και η συναρμολόγησή τους, πλήρως τοποθετημένοι.
	Θα αντικατασταθούν οι στύλοι  (πληροφοριακές καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας Φ80 πολυκαρβονικοί, κα.) σε διάφορα σημεία του Δήμου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία. Η τοποθέτηση περιλαμβάνει την εκσκαφή σε βάθος περίπου 0,50μ, τον εγκιβωτισμό του στύλου με σκυρόδεμα με C16/20 και τελικώς την τοποθέτηση μίας ή και περισσοτέρων πινακίδων ανά στύλο. Στη τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση – απομάκρυνση και μεταφορά όλων των υλικών σε κατάλληλες θέσεις ανακύκλωσης ή όπου αλλού υποδείξει η υπηρεσία.
	Η προμήθεια των κώνων και καθρεπτών οδοσήμανσης θα ακολουθούν τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να προβεί σε δειγματοληψία και έλεγχο της ποιότητας των υλικών. 
Ο έλεγχος του υλικού σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας θα γίνει μακροσκοπικά. Η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση  των υλικών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο κατά δύο μήνες μετά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 παρ.1 του Ν.4412/16.
Για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών :
1.Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμφωνούν με υπεύθυνη δήλωσή τους (Ν.1599/86) ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. Θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτικά ότι :
“Οι πινακίδες βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές προδιαγραφές και πιο συγκεκριμένα :
- σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999 ΦΕΚ57Α/23-3-1999), των τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ Σ-301,Σ-304,Σ-305 και αρ. 16832 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ περί προδιαγραφών Σ-310, Σ-311 και προδιαγραφών οπισθοανακλαστικών υλικών και πινακίδων σήμανσης οδών (ΦΕΚ 954Β-1986_ και την προσωρινή τεχνική προδιαγραφή αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών (ΥΑ ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102/ΦΕΚ 953/97)
- ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 Πινακίδες σταθερού περιεχομένου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.
- Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/733/6-7-2001 Γεν. Γραμματέα ΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
- Απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ2302Β/16-9-2013) Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.
- ΕΤΕΠ 1501-05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”
- ΕΤΕΠ 1501-05-04-05-00 “Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης ή/και επανατοποθέτηση αυτών.
- Την ΒΜ5/30058/6-12-1982 (ΦΕΚ 121Β/23-3-1983) Απόφαση Υπουργού ΔΕ περί έγκρισης ΠΤΠ Σημάνσεων Εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών και όπως τροποποιήθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946Β/9-7-2003) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί έγκρισης τεχνικής προδιαγραφής Σήμανσης εκτελούμενων Οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια”.
2.Θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά CE ή δηλώσεις συμμόρφωσης (ελληνικά ή αγγλικά) ή έγγραφα εργαστηρίου Ελλάδας ή εξωτερικού ή άλλου πιστοποιημένου φορέα:
.για τους στύλους  δήλωση συμμόρφωσης (certificate of conformity) που ικανοποιεί το πρότυπο ΕΝ 10255 του κατασκευαστή
3.Θα πρέπει να προσκομίσουν τα συνοδευτικά έγγραφα των προϊόντων (τεχν. Φυλλάδια κτλ).
 
















ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

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. 
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.

Στύλος Πινακίδων από Γαλβανισµένο Σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 ½’’)
Οι απαιτήσεις είναι εναρμονισμένες με τα αναφερόμενα ποιοτικά επίπεδα:
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρομάτων-Τεχνικοί όροι παράδοσης
ΕΤΕΠ 1501-05-04-07-00  Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης.

Ειδικότερα πρόκειται  για στύλους στήριξης των πινακίδων θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονομ. διαμέτρου DN 40mm (σπειρώματος:thread size R=1 ½’’, dεξ=48,3mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ’ελάχιστον 3,00μ σύμφωνα με την ΕΤΕΠ  05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”. 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προμήθεια, προσκόμιση στη θέση τοποθέτησης και τοποθέτηση του στύλου με στεφάνη στέψης για τη στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος «Π»  και οπή στο κάτω άκρο για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Β500C Φ8mm μήκους 0,30m. Για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 0,50m διαμέτρου  0,40m ή πλευράς τετραγώνου 0,20m. Επιπλέον περιλαμβάνεται η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παραμείνει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C16/20 (εργασία και υλικά). Η τοποθέτηση του στύλου στο πεζοδρόμιο ή το αδιαμόρφωτο έδαφος (χώμα) θα είναι περίπου 25 εκατοστά από κράσπεδο.

Το ύψος τοποθέτησης των καθρεπτών στους στύλους καθορίζεται με την αποφ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905Β/20-5-2011). 


Συστήνεται η χειρονακτική  διάνοιξη των οπών βάσεων των ιστών προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε δίκτυα ΟΚΩ. Αποτελεί ευθύνη του αναδόχου να λαμβάνει ενημέρωση από τις υπηρεσίες (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κτλ.) για τα υφιστάμενα δίκτυα και να αναλαμβάνει το κόστος των ζημιών. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των πλακών πεζοδρομίου.
Η δαπάνη κατασκευής της βάσης από σκυρόδεμα και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την τοποθέτηση στύλου και πινακίδας είναι ευθύνη του αναδόχου.
Τα εξαρτήματα στήριξης των καθρεπτών θα είναι χαλύβδινα ή από κράμα αλουμινίου. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα, οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες θα είναι γαλβανισμένα κατά ΕΝ  ΙSO 1461 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-06-00.






ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
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