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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ»
του έργου «Πρόληψη & ∆ιαχείριση
φυσικών κινδύνων στις χωρικές ενότητες
∆ήµου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας
Σάµου, ∆ήµου Αραδίππου και Επαρχίας
Πάφου» µε ακρωνύµιο «ΦΥΚΗΣΑΠ»
Χρηµατοδότηση:
Συγχρηµατοδότηση κατά 80% από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από
Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της
Κύπρου
Κωδ. Προϋπ/σµού: 70-6474.003

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιγραφή:
Ο ∆ήµος Ηρακλείου µέσω του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων,
υλοποιεί σύµφωνα µε την αριθ. 303/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου το έργο «Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων στις
χωρικές ενότητες ∆ήµου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, ∆ήµο
Αραδίππου και Επαρχίας Πάφου» µε ακρωνύµιο «ΦΥΚΗΣΑΠ», το οποίο έχει
ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος
2007-2013» σύµφωνα µε την από 14-10-2011 και µε αριθµό Κ1_02_08
σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής του
προγράµµατος και του ∆ήµου Ηρακλείου ως επικεφαλής εταίρος και
συντονιστής. Το έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) στη ΣΑΕΠ 302/8 και συγκεκριµένα στον κωδικό
Έργου 2011ΕΠ30280039, µε κωδικό MIS: 901031.
Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου ΦΥΚΗΣΑΠ είναι
800.000,00€, από τον οποίο ο ∆ήµος Ηρακλείου συγχρηµατοδοτείται κατά
80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς πόρους της
Ελλάδας και της Κύπρου.
Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο προβλέπεται η «Προµήθεια
πινακίδων σήµανσης δασικών – αγροτικών οδών και σηµείων
συγκέντρωσης», οι οποίες θα τοποθετηθούν σε καίρια σηµεία του ∆ήµου
Ηρακλείου και θα ενηµερώνουν το κοινό για τα σηµεία συγκέντρωσης σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και τις δασικές - αγροτικές οδούς.

ΤΕΧΝΙΚEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ:
82 τεµάχια Πινακίδες σήµανσης δασικών – αγροτικών δρόµων
και σηµείων συγκέντρωσης δίγλωσσες, στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα– Κωδικός CPV: 34992000-7
∆ιαστάσεις: 0,60m πλάτος Χ 0,50m ύψος
Σχήµα: παραλληλόγραµµο
Προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο Ε-8.1 µε κωδ. Αναθεώρησης
ΟΙΚ 6541 της Αναπροσαρµογής του Ενιαίου Τιµολογίου Έργων
Οδοποιίας (ΦΕΚ Β 363/19-02-2013).
Στην τιµή του ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβάνονται :
 Η προµήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων
σήµανσης οδών, πλήρως αντανακλαστικές µε µικροπρισµατικό
αντανακλαστικό υπόβαθρο (τύπου ΙΙΙ) µε Ευρωπαϊκή Τεχνική
Έγκριση (ΕΤΑ) και σήµανση CE, κατασκευασµένων σύµφωνα µε
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 «Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου
(ΠΣΠ)»
 Η κατασκευή πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου
AIMg2 ελαχίστου πάχους 3mm. Η εµπρόσθια όψη του οποίου
καλύπτεται πλήρως από µικροπρισµατική αντανακλαστική
µεµβράνη τύπου 3 (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) και φέρει
αναγραφές και σύµβολα, επίσης από µεµβράνη τύπου ΙΙΙ. Η πίσω
όψη θα έχει χρώµα φαιό (γκρι), θα φέρει τον αύξοντα αριθµό της
πινακίδας, την ηµεροµηνία κατασκευής και την σηµείωση ότι για
οποιαδήποτε ζηµιά της πινακίδας τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο της
Τεχνικής Υπηρεσίας: 2810247507, 2810247504.
 To περιεχόµενο της πινακίδας θα αποδοθεί στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα µε ευκρινείς χαρακτήρες. Στην κορυφή
αριστερά, θα τοποθετηθεί το λογότυπο της πολιτικής προστασίας,
που είναι κοινό σε όλη την Ευρώπη. Στο κέντρο της πινακίδας,
θα τοποθετηθεί χάρτης µε την πλησιέστερη τοποθεσία των
σηµείων συγκέντρωσης σε µεγέθυνση. (Οι χάρτες µε τα σηµεία
συγκέντρωσης, θα δοθούν από την υπηρεσία µας). Στο κάτω
µέρος της πινακίδας, θα τοποθετηθούν τα σήµατα και τα
λογότυπα του προγράµµατος.
 Η κατασκευή πλαισίου µε γωνιές γαλβανιζέ για την ενίσχυση και
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της
επιφάνειας της πινακίδας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
ειδικών εξαρτηµάτων και κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα.
 Τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της
πινακίδας, όλα γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461.

 Η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης
στην θέση τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασµένων για την
αποφυγή χαράξεων κλπ. φθορών.
 Η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα
στήριξης µε χρήση καλαθοφόρου οχήµατος. Η ακριβής θέση
τοποθέτησης των πινακίδων, θα καθοριστεί κατόπιν υποδείξεως
της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 Η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό
φύλλο και η αφαίρεση αυτού όταν απαιτείται.
 Το χρωµατολόγιο της αντανακλαστικής µεµβράνης θα καθοριστεί
από την επιβλέπουσα υπηρεσία του ∆ήµου Ηρακλείου.

82 τεµάχια
34928472-7

Στύλοι

στήριξης

πινακίδων–

Κωδικός

CPV:

∆ιαστάσεις: 3 m ύψος τεµαχίου
Προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο Ε-10.1 µε κωδ.
Αναθεώρησης Ο∆Ο 2653 της Αναπροσαρµογής του Ενιαίου
Τιµολογίου Έργων Οδοποιίας (ΦΕΚ Β 363/19-02-2013).
Στην τιµή του ενδεικτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβάνονται :
 Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένος µε
ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195Τ, κλάσεως L
(πράσινη ετικέτα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος:
threat size R= 1 ½’’, dεξ= 48,30 mm, πάχους τοιχώµατος
3,2mm), µήκους κατ’ ελάχιστον 2,50m, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ
05-04-07-00 «∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης
σήµανσης».
 Η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου
µε ηµικυκλική στεφάνη στέψης για τη στερέωση της πινακίδας.
 Η δαπάνη για την ειδική διαµόρφωση του κάτω άκρου του
στύλου (ΠΛΑΚΕ), την πάκτωση του στύλου µε σκυρόδεµα εντός
του εδάφους σε βάθος 0,50µ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής
και τοποθέτησης του στύλου.
 Η ακριβής θέση τοποθέτησης των στύλων στήριξης, θα
καθοριστεί κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στα 14.000,00
ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και χρηµατοδοτείται µε
100% χρηµατοδότηση (κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της
Κύπρου).

Ηράκλειο, 24/07/2013
Ο Συντάξας

Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Ευτύχης Σαρτζετάκης
Υπηρεσιών
Τεχνολόγος Μηχανικός ΤΕ
Με B'Βαθµό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ηράκλειο, 24/07/2013

Ο Προϊστάµενος της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών
του ∆ήµου Ηρακλείου
Στέλιος Αλεξάκης
Αρχιτέκτων

Μηχανικός
Με B’ Βαθµό

