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Με την παρούσα προβλέπεται η αναδιαγράμμιση και η δημιουργία νέων διαβάσεων
πεζών – οριογραμμών, άξονα κλπ με αργυρόλευκο, αντανακλαστικό, υψηλής οπισθανάκλασης,
κατά το πρότυπο ΕΝ 1871 «Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – φυσικές ιδιότητες» και
συγκεκριμένα οι κατηγορίες LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UV1 για την επιταχυνόμενη
γήρανση UV και BR2 για την επίδραση ασφάλτου.
Κατά την εφαρμογή του χρώματος θα χρησιμοποιηθούν γυάλινα σφαιρίδια, που θα πρέπει να
είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ
1424 «Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης - Γυάλινα σφαιρίδια, προανάμειξης - χάντρες» σε
συνδυασμό με το Δ14β/οικ.57023/17-4-03 έγγραφο του Κ.Ε.Δ.Ε.
Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει τη διαγράμμιση διαβάσεων

πεζών, άξονα και

οριογραμμών παρά το κράσπεδο, οδών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
Οι οδοί που θα γίνει η συντήρηση της διαγράμμισης θα ορισθούν από την

επιβλέπουσα

υπηρεσία.
Όπου κριθεί απαραίτητο θα γίνει διαγράμμιση μπάρας και στάμπας STOP. Στην εκτός τειχών
περιοχή θα γίνει διαγράμμιση διαβάσεων σε κόμβους καθώς και σε οδούς περιμετρικά
σχολικών συγκροτημάτων στα σημεία που θα υποδείξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου με τις σταλίες κλπ, του χρώματος των μηχανημάτων και των υπόλοιπων
υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. Περιλαμβάνεται επίσης ανοιγμένα η
δαπάνη των εργασιών καθαρισμού του οδοστρώματος πριν την εφαρμογή της διαγράμμισης,
η δαπάνη πλύσης του οδοστρώματος με νερό υπό πίεση, η προετοιμασία και η προεργασία
των υλικών διαγράμμισης, η κατασκευή διαγράμμισης οποιουδήποτε είδους, μορφής και

διαστάσεων (εγκάρσια, διαμήκη κλπ) και η δαπάνη για τη λήψη μέτρων για την διευθέτηση
της κυκλοφορίας, και για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από τη χρονική στιγμή
διάστρωσης των υλικών μέχρι την πλήρη στερεοποίηση τους.
Η εργασία θα εκτελεστεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εργολαβία θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Δήμου

και έχει συνολικό

προϋπολογισμό 99.739,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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