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∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                   
 
∆)νση: Ζαγορά, Ν. Μαγνησίας 
Πληροφορίες: Κουτσάφτης Π. 
Tηλ.: 24263-50116 
FAX : 24260 - 23128 
τ.κ.  37001    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

Για την προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων σιδηρών απλού σχεδίου 
 

 

Στο πλαίσιο της συντήρησης των πλατειών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και συγκεκριµένα των 

πλατειών των οικ. Μουρεσίου, Τσαγκαράδας και Ξουριχτίου, ο ∆ήµος θα προβεί στην προµήθεια 

κιγκλιδωµάτων. Παρακαλούµε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση 
της δαπάνης. 
 

Με την παρούσα δαπάνη προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων από 

ευθύγραµµους ράβδους συνήθων διατοµών µήκους 70µέτρων. 

 

 

Τιµή Εφαρµογής 
 

Προµήθεια, και τοποθέτηση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων από ευθύγραµµους ράβδους συνήθων 

διατοµών. 

Η Προµήθεια περιλαµβάνει: 

 

Μεταλλικό κιγκλίδωµα από µορφοσίδηρο και ελάσµατα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤΕΝ10025-1, 

ύψους 1000mm, που αποτελείται από: 

 

- Ορθοστάτες κατασκευασµένους από κοιλοδοκούς τετραγωνικής διατοµής SHS50x50x3mm στο 

άνω τµήµα των οποίων τοποθετούνται διακοσµητικά στοιχεία σφαιρικής γεωµετρίας. Οι ορθοστάτες 

τοποθετούνται σε ίσα διαστήµατα (1000 -1500mm) ώστε να υπάρχει ισοκατανοµή του συνόλου του 

µήκους της περίφραξης. 

- Λάµες διατοµών30x3mm και 30x5mm, ποιότητας S235, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε 

ηλεκτροσυγκόληση σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

- Κουπαστή µεταλλικής διατοµής από κοιλοδοκό ορθογωνικής διατοµής RH50x30x2mm. 

- Πλήρωση µε κατακόρυφα ευθύγραµµα µεταλλικά στοιχεία τετραγωνικής συµπαγούς διατοµής SQ 

12mm, τα οποία τοποθετούνται σε ίσες µεταξύ τους αποστάσεις d=80mm. 

 

Η πάκτωση επιτυγχάνεται µε κοµβοελάσµατα πάχους λαµαρίνας 5mm και διαστάσεων 

150Χ150mm. Τα κοµβοελάσµατα διαθέτουν 4 ακροβολισµένες οπές στις οποίες προβλέπονται  

βύσµατα τύπου EXPRESS µε τα οποία πραγµατοποιείται η αγκύρωση στο σκυρόδεµα - βάση της 

περίφραξης. 

 

Το κιγκλίδωµα θα παραδοθεί βαµµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 

‘Αντισκωρική προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών’. 

 

Ζαγορά, 18.04.2019 

 
Αρ. Πρωτ.: 4461 
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Για την κατασκευή του θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 

διεθνή πρότυπα µεταλλικών κατασκευών, που αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των παρακάτω 

πιστοποιητικών: 

 

ISO 9001:2008 (Σύστηµα διαχείρισης ποιότητας). 

EN 1090-2:2008+A1:2011 (Τεχνικές απαιτήσεις για την εκτέλεση κατασκευών από χάλυβα).  

EN ISO 15614(Συγκολλήσεις). 

EN ISO 9606-1 (Συγκολλητές). 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς 

και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

 

Τιµή Μονάδας (1 Kg) 

 

Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθµητικώς: 4,50€ 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 
 

α/α ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Προµήθεια κιγκλιδωµάτων kg 1.792,00 4,50€ 8.064,00€ 

        
ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 8.064,00€ 

     
Φ.Π.Α. 24% : 1.935,36€ 

    
ΣΥΝΟΛΟ: 9.999,36€ 

 

 

 

 

 

O αρµόδιος Υπάλληλος 

Κοπατσάρης ∆ήµος 
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