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Αντικείμενο: 

Αντικείμενο του ζργου είναι θ ςυντιρθςθ και βελτίωςθ τθσ οριηόντιασ ςιμανςθσ 

(διαγράμμιςθ) και κατακόρυφθσ ςιμανςθσ (πινακίδεσ) ςε οδικοφσ άξονεσ ςτο 

Εκνικό Οδικό Δίκτυο τθσ Περιφερείασ Πελοποννιςου, αρμοδιότθτασ Περιφζρειασ 

Πελοποννιςου Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων (Κωδικοί CPV : 45233221-4 ,45233290-8) 

Όςο κα εκτελοφνται οι εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εφαρμόηει τθν 

ανάλογθ κάκε φορά ιςχφουςα μελζτθ ςιμανςθσ για τθν προςταςία των 

διερχομζνων οχθμάτων, τθν οποία κα αναπροςαρμόηει χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι 

κάκε φορά ςτισ ανάγκεσ και ιδιομορφίεσ τθσ οδοφ και με τουσ γενικοφσ όρουσ του 

Σιμολογίου Μελζτθσ. Η κυκλοφορία δεν κα διακόπτεται, ενϊ οι εργαςίεσ κα 

γίνονται με τμθματικι κατάλθψθ του οδοςτρϊματοσ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ κατά τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου να 

παραδϊςει ςε θλεκτρονικι μορφι τα γεωχωρικά δεδομζνα του ζργου με τον 

ψθφιακό τρόπο που κα του ηθτθκοφν. 

Σο ζργο περιλαμβάνει τισ εξισ εργαςίεσ : 

 υντιρθςθ – βελτίωςθ οριηόντιασ ςιμανςθσ 

Διαγράμμιςθ οδοςτρϊματοσ με ανακλαςτικι βαφι (Άρκρο ΟΔΟ Ε- 17.1). 

Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν διαγράμμιςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τθν μελζτθ ςιμανςθσ 

τθσ οδοφ και τθν ΕΣΕΠ – ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-02-00:2009 «Οριηόντια ςιμανςθ 

οδϊν», ςε κζςεισ που κα ορίςει θ Τπθρεςία. 

τθν επιλογι των υλικϊν, οι απαιτιςεισ για ελάχιςτθ επίδοςθ αντανακλαςτικότθτασ 

και αντιολιςκθρότθτασ κα είναι κατά ΕΝ 13197, για υπεραςτικζσ οδοφσ μεταξφ 

νομϊν/επαρχιϊν (ΑΙΙ).  Δθλαδι:   

 ελάχιςτθ κλάςθ κυκλοφορίασ Ρ7 

 κατθγορία ςυντελεςτι φωτεινότθτασ Q2 

 κατθγορία ςυντελεςτι οπιςκοανάκλαςθσ (για ςτεγνι διαγράμμιςθ) R2 

 κατθγορία ςυντελεςτι οπιςκοανάκλαςθσ (για υγρι διαγράμμιςθ) RW2 

 κατθγορία ςυντελεςτι οπιςκοανάκλαςθσ (για διαγράμμιςθ ςε ςυνκικεσ 

βροχισ) RLR2 

 κατθγορία αντιολιςκθρότθτασ S1 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία δείγματα χρωμάτων που κα 

χρθςιμοποιιςει ςτθν εκτζλεςθ του ζργου, να γνωςτοποιιςει τθν προζλευςι τουσ 

(εργοςτάςιο καταςκευισ) και όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά με τα 

χαρακτθριςτικά τουσ (CE), ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ Ε..Τ. 

Οι διακεκομμζνεσ γραμμζσ κατεφκυνςθσ κα πραγματοποιθκοφν με χριςθ 

αυτοκινοφμενου μθχανιματοσ με αυτόματθ προεπιλογι κφκλου (γραμμζσ και 
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κενοφ), το οποίο ςτθν περίπτωςθ τθσ διαγράμμιςθσ υδατοδιαλυτοφ χρϊματοσ κα 

διακζτει κατάλλθλο εξοπλιςμό που δεν επθρεάηεται από τθν χριςθ του νεροφ. 

Χειροκίνθτα μθχανιματα επιτρζπονται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ των 

ειδικϊν εργαςιϊν (πχ. διαγραμμίςεισ κόμβων, καταςκευι διαβάςεων πεηϊν, βελϊν 

και ανάγλυφων διαγραμμίςεων). 

Πριν από τθ διαγράμμιςθ του οδοςτρϊματοσ κα πρζπει να ζχει προθγθκεί 

κακαριςμόσ του οδοςτρϊματοσ ϊςτε θ προσ διαγράμμιςθ επιφάνεια να είναι 

απόλυτα κακαρι από ξζνα και χαλαρά υλικά. ε τμιματα οδϊν με ζντονθ 

ςυςςϊρευςθ ξζνων υλικϊν θ υπθρεςία μπορεί να απαιτιςει χειρωνακτικό τοπικό 

κακαριςμό του οδοςτρϊματοσ ι ακόμα κακαριςμό με απορροφθτικι ςκοφπα, 

χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ. 

Ο ανάδοχοσ του ζργου πρζπει να τθρεί κακθμερινά λεπτομερζσ θμερολόγιο 

εργαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ ΕΤ. 

Οι κζςεισ ςτισ οποίεσ κα γίνει θ διαγράμμιςθ κα κακορίηονται λεπτομερϊσ με 

εντολζσ τθσ Δ.Σ.Ε. Περιφζρειασ Πελοποννιςου, που κα εκδίδονται κατά τθν 

διάρκεια καταςκευισ του ζργου, οι δε προκεςμίεσ που κα τάςςονται ς’ αυτζσ κα 

επζχουν κζςθ αποκλειςτικϊν τμθματικϊν προκεςμιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 147 

του Ν.4412/2016. 

 υντιρθςθ – βελτίωςθ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ 

Η ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ περιλαμβάνει τθν 

προλθπτικι ςυντιρθςθ, τθ βελτίωςθ και τθν άρςθ βλαβϊν - φκορϊν, όλου του 

εξοπλιςμοφ αυτϊν, ςε κζςεισ που κα ορίςει θ Τπθρεςία. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ςτισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ τθσ 

κατακόρυφθσ ςιμανςθσ περιλαμβάνονται τα εξισ: 

 Tοποκζτθςθ πλαςτικϊν οριοδείκτων οδοφ με δφο αντανακλαςτικά ςτοιχεία, 

κόκκινο και αργυρόλευκο, ςφμφωνα με τα Πρότυπα Καταςκευισ Εργων (ΠΚΕ) 

και τθν ΕΣΕΠ 05-04-04-00 ‘’Οριοδείκτεσ οδοφ’. 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ πλευρικϊν πλθροφοριακϊν πινακίδων, πλιρωσ 

αντανακλαςτικϊν, με ανακλαςτικό υπόβακρο τφπου 2, καταςκευαςμζνων 

ςφμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1, τισ ΟΜΟΕ-ΚΑ, τθν μελζτθ και τθν 

ΕΣΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδεσ ςτακεροφ περιεχομζνου (ΠΠ)’’. 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ πλευρικϊν πινακίδων οδοςιμανςθσ οδϊν, με 

ανακλαςτικό υπόβακρο από μεμβράνθ αντανακλαςτικότθτασ τφπου Ι, 

καταςκευαςμζνων ςφμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1, τισ ΟΜΟΕ-ΚΑ, 

τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδεσ ςτακεροφ περιεχομζνου 

(ΠΠ)’’. 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ πινακίδων ρυκμιςτικϊν ι ζνδειξθσ επικινδφνων 

κζςεων με αντανακλαςτικό υπόβακρο από μεμβράνθ τφπου ΙΙ, 
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καταςκευαςμζνων ςφμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 12899-1, τθν μελζτθ και 

τθν ΕΣΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδεσ ςτακεροφ περιεχομζνου (ΠΠ)’’. 

 Προμικεια ςτφλων πινακίδων από ςιδθροςωλινα γαλβανιςμζνο με ραφι, κατά 

ΕΛΟΣ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T και τοποκζτθςι τουσ, ςφμφωνα με τθν 

ΕΣΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεισ ςτιριξθσ πινακίδων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ’’. 

 Προμικεια και τοποκζτθςθ μεταλλικϊν, μόνιμων ανακλαςτιρων 

οδοςτρϊματοσ (μάτια γάτασ), με κορμό ζμπθξθσ, με μορφι, διαςτάςεισ, ςιμανςθ 

και φωτομετρικζσ ιδιότθτεσ των ανακλαςτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το Πρότυπο 

ΕΛΟΣ ΕΝ 1463-1. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ βλαβϊν – φκορϊν 

τθσ κατακόρυφθσ ςιμανςθσ, ο ανάδοχοσ με δικι του φροντίδα και χωρίσ ιδιαίτερθ 

αποηθμίωςθ κα λαμβάνει φωτογραφίεσ ςε θλεκτρονικι μορφι με αποτφπωςθ 

θμερομθνίασ και ϊρασ, ςτισ οποίεσ κα αποτυπϊνονται α) οι βλάβεσ του εξοπλιςμοφ 

ι μζρουσ του εξοπλιςμοφ των πινακίδων κακϊσ και β) θ αποκατάςταςθ αυτϊν. Σο 

θλεκτρονικό αρχείο του φωτογραφικοφ υλικοφ κα υποβάλλεται ςτθν Τπθρεςία μαηί 

με τισ επιμετριςεισ των αντίςτοιχων εργαςιϊν. 

Σο εργατοτεχνικό προςωπικό πρζπει να φορά κατά τθν ϊρα εργαςίασ, ειδικι 

ενδυμαςία με αντανακλαςτικά ςτοιχεία και γενικά να φζρει τον εξοπλιςμό που 

ενδείκνυται για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων. Επίςθσ κα πρζπει να κατζχει τισ 

απαιτοφμενεσ άδειεσ ανάλογα με τισ εργαςίεσ ςτισ οποίεσ αςχολείται (π.χ. άδεια 

θλεκτρολόγου, άδεια χειριςμοφ εξειδικευμζνων εργαλείων κ.λ.π.) 

Σο προςωπικό του ςυνεργείου κατακόρυφθσ ςιμανςθσ του Αναδόχου κα πρζπει να 

γνωρίηει τον ΚΟΚ και να ζχει τθν κατάλλθλθ τεχνικι κατάρτιςθ και εμπειρία 

προκειμζνου να γίνεται ορκι επανατοποκζτθςθ, αντικατάςταςθ ι ςτερζωςθ των 

ςτοιχείων κατακόρυφθσ ςιμανςθσ. 

 
ΣΡΙΠΟΛΘ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 

 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ  
 
 
 
 
 
 

ΛΤΜΠΕΡΙΟ ΚΟΤΝΑ 
Πολ. Μθχ. με Α’ β. 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 
Η Αν. Προϊςτάμενθ Σμιματοσ 
υγκοινωνιακϊν Ζργων Δ.Σ.Ε. 
Περιφζρειασ Πελοποννιςου 

 
 
 

ΕΤΑΝΘΙΑ ΙΔΕΡΘ 
Πολ. Μθχ. με Α’ β. 

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Σ.Ε. 

Περιφζρειασ Πελοποννιςου  
 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΔΘ 
Αγρ. Σοπ. Μθχ. με Α’ β. 

 
ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 1548/2020 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Πελοποννιςου 


		2020-12-30T12:49:28+0200
	ANTONIOS PAPADIMITRIOU




