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Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή
Πρώτη έκδοση

Hµεροµηνία
05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης
σήµανσης, ή και επανατοποθέτηση αυτών

1.

ΠΕΤΕΠ

05-04-05-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ καθορίζονται οι απαιτήσεις για την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών:

2.

-

Αφαίρεση πινακίδων σήµανσης

-

Αφαίρεση ιστών στήριξης

-

Επανατοποθέτηση πινακίδων σήµανσης

-

Επανατοποθέτηση ιστών στήριξης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Υλικά απαιτούνται µόνο στην περίπτωση επανατοποθέτησης πινακίδων και ιστών:
-

Για τις πινακίδες:

µικροϋλικά ανάρτησης επί των ιστών στήριξης.

-

Για τους ιστούς:

σκυρόδεµα θεµελίου.

Τα εξαρτήµατα ανάρτησης των πινακίδων επί των προβλεπόµενων ιστών στήριξης (κοχλίες,
περικόχλια, ειδικές διατάξεις κτλ), θα πρέπει να είναι γαλβανισµένα σύµφωνα µε το πρότυπο EN
ISO 1461:1999 «Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications
and test methods (ISO 1461:1999) -- Θερµό γαλβάνισµα δι' εµβαπτίσεως διαµορφωµένων
σιδηρών και χαλυβδίνων στοιχείων. Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών».
Το άοπλο σκυρόδεµα θεµελίου θα είναι γενικώς κατηγορίας C12/15.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗς ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη προς έγκριση τεχνική έκθεση για τα προβλεπόµενα
µέτρα ασφαλείας και ρύθµισης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
β. Η αφαίρεση των πινακίδων από την στήριξή τους θα γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
ακεραιότητα τους, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η κατάστασή τους επιτρέπει την
επανατοποθέτησή τους.
γ. Αµέσως µετά την αποξήλωση των ιστών, η δηµιουργούµενη οπή θα πληρούται µε υλικά , ίδια
µε εκείνα της γύρω επιφάνειας, τα οποία θα συµπυκνώνονται κατάλληλα.
δ. Τα αποµακρυνόµενα υλικά (πινακίδες, ιστοί και λοιπά µικροϋλικά) θα µεταφέρονται και θα
αποθηκεύονται σε θέση που θα ορίζει η Υπηρεσία.
ε. Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής κατά την αφαίρεση των ιστών θα αποµακρύνονται και
απορρίπτονται.
στ. Η επανατοποθέτηση των πινακίδων ή και των ιστών τους σε νέα θέση, θα γίνεται σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα στις οικείες ΠΕΤΕΠ.
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4.

5.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
-

Έλεγχος των πινακίδων και ιστών που αφαιρέθηκαν εξ αυτών προκειµένου να επιλεχθούν τα
κατάλληλα προς επανατοποθέτηση.

-

Έλεγχος της αποκατάστασης της επιφάνειας στη θέση της θεµελίωσης των αφαιρεθέντων
ιστών.

-

Στην περίπτωση επανατοποθέτησης θα γίνονται οι αντίστοιχοι έλεγχοι που απαιτούνται για τις
νέες τοποθετήσεις πινακίδων και ιστών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Επιµέτρηση
1) Οι πινακίδες επιφάνειας ≤ 1 m2 επιµετρώνται σε τεµάχια
2) Οι πινακίδες επιφάνειας >1 m2 επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα [m2] πραγµατικής
επιφάνειας
3) Οι ιστοί επιµετρώνται ανάλογα µε το είδος και την µορφή τους, κατ’ αναλογία προς τα
αναφερόµενα στο Περιγραφικό Τιµολόγιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Σηµειώνεται ότι επιµετρώνται ιδιαιτέρως οι πινακίδες και οι ιστοί που αφαιρούνται απλώς και
ιδιαιτέρως οι πινακίδες και ιστοί που επανατοποθετούνται.
Στις επι µέρους τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:
α. Η λήψη των απαιτούµενων µέτρων διευθέτησης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης
των εργασιών.
β. Οι εργασίες (συµπεριλαµβανοµένων και των µέσων) για την αφαίρεση των πινακίδων και την
αποξήλωση των ιστών.
γ. Η φόρτωση, µεταφορά και απoθήκευση των πινακίδων και ιστών που αφαιρέθηκαν σε θέσεις
καθοριζόµενες από την Υπηρεσία συµπεριλαµβανοµένης της σταλίας των µεταφορικών µέσων.
δ. Η επαναφορά του περιβάλλοντος χώρου στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την αφαίρεση
των ιστών.
ε. Η φόρτωση ,µεταφορά και απόρριψη των πλεοναζόντων
συµπεριλαµβανοµένης της σταλίας των µεταφορικών µέσων.

προϊόντων

εκσκαφής

Στην περίπτωση επανατοποθέτησης περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα:
• Η εργασία τοποθέτησης και στερέωσης των πινακίδων και τα απαιτούµενα µικροϋλικά
συνδέσεως επί των ιστών στήριξης.
• Η εργασία πάκτωσης των ιστών (διάνοιξη οπής και σκυρόδεµα θεµελίωσης).
Στις δαπάνες δεν περιλαµβάνονται οι εργασίες κατασκευής ή αποξήλωσης θεµελίων µεγάλων
διαστάσεων (διαµέτρου > 30 cm). Οι εργασίες αυτές πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα
εκσκαφής θεµελίων και κατασκευής σκυροδεµάτων ή καθαίρεσης σκυροδεµάτων.
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