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ΕΡΓΟ: “Διαγραμμίσεις οδών έτους 2016”

Τεχνική έκθεση έργου
Η ανωτέρω τεχνική έκθεση αφορά την μελέτη του έργου «Διαγραμμίσεις Οδών
έτους 2016», προϋπολογισμού δαπάνης 39.999,99 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ
(24%).
Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνουν κατά κύριο λόγο εγκάρσιες διαγραμμίσεις
(διαβάσεις πεζών) καθώς και διαμήκεις, ή ειδικά γράμματα και σύμβολα (αρχικές ή
αναδιαγραμμίσεις) επί ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας,
με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.
Πιο συγκεκριμένα οι διαγραμμίσεις θα λάβουν χώρα με αντανακλαστικό υλικό
υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με
πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και
φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού
και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών".
Οι εργασίες διαγράμμισης στις οποίες αναφέρεται αυτή η μελέτη περιλαμβάνουν τα
εξής επιμέρους στάδια:
- προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η
προσωρινή αποθήκευση του (αν απαιτείται),
- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους,
- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση,
- η προετοιμασία για τη διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα),
- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού,
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, - η λήψη μέτρων
για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Η εν λόγω διαγράμμιση θα γίνει σε κεντρικούς και δευτερεύοντες οδικούς άξονες
του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων, όπου κριθεί απαραίτητη και θα γίνεται καθ΄ υπόδειξη και
μετά από εντολή της υπηρεσίας, μέσα στα πλαίσια των ποσοτήτων της μελέτης.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της μελέτης θα λάβουν χώρα εγκάρσιες
διαγραμμίσεις (διαβάσεις πεζών) στον οδικό άξονα Ελ. Βενιζέλου – Χατζημιχάλη Γιάνναρη –
Σκαλίδη, πέριξ των Πλατειών 1866 και Ελευθερίας, στον οδικό άξονα Μπότσαρη –
Σολωμού – Ι. Σφακιανάκη, επί της οδού Γογονή καθώς και σε άλλους κεντρικούς οδικούς
άξονες της πόλης των Χανίων κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας.
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