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Προμήθεια και τοποθέτηση σε λιμενα σιδηρών κιγκλιδωματων βιδωτών έως 2,50μ ύψους

από την επιφάνεια του εδάφους.

Τα κιγκλιδώματα θα αποτελούνται από διαμήκεις (κατακόρυφες και οριζόντιες)

λάμες διατομής 25mm x 3mm, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους με πρεσσάρισμα

σε προκατασκευασμένες ειδικού σχήματος εγκοπές, σχηματίζοντας τετράγωνους

βρόχους με διάσταση 50mm. Τα κιγκλιδώματα παράγονται σε πλαίσια μήκους 2,00m

και ύψους 2,50m. Τα πλαίσια αυτά βιδώνονται επί υποστυλωμάτων από λάμα διατομής

τουλάχιστον 80mm x 8mm, με βάση από λαμαρίνα (λαπάτσα) τετραγωνικού σχήματος

και διαστάσεων τουλάχιστον 100mm x 100mm x 8mm. Η βάση θα έχει 4 οπές,

προκειμένου να είναι δυνατή η στήριξή τους με ισάριθμα στριφώνια. Ειδικά στα

σημεία αλλαγής της διεύθυνσης της περίφραξης, το υποστύλωμα θα αποτελείται από

κοιλοδοκό διατομής τουλάχιστον 60mm x 60mm ή σωλήνα διατομής Φ60, πάχους 3mm.

Τα πλαίσια θα βιδωθούν επί των υποστυλωμάτων με ανοξείδωτες βίδες Μ10 ασφαλείας

(αντικλεπτικές). Η στήριξη των υποστυλωμάτων επί του εδάφους θα γίνει με

ανοξείδωτα στριφώνια, μήκους τουλάχιστον 10cm. Σημειώνεται ότι το οριζόντιο

διάκενο μεταξύ του εδάφους και της κατώτερης λάμας του κιγκλιδώματος δεν

επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο των 15cm, ενώ το κατακόρυφο διάκενο μεταξύ των

επιμέρους πλαισίων και των υποστυλωμάτων δεν θα πρέπει έχει πλάτος μεγαλύτερο των

10cm. Τόσο τα πλαίσια όσο και τα υποστυλώματα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά

ISO 1461,κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον ενώ τα μικροϋλικά στήριξης

(βίδες, στριφώνια κλπ) θα είναι ανοξείδωτα. Τα κενά που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ

υποστυλωμάτων και θα έχουν πλάτος μικρότερο των 2,00m θα πληρωθούν από πλαίσια

κατάλληλου μήκους, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα. Για την

καλύτερη στήριξη της περίφραξης θα τοποθετηθούν ανά 6,00m λοξές αντηρίδες, ίδιας

διατομής και τρόπου στήριξης με τα υποστυλώματα,οι οποίες θα συγκολληθούν σε αυτά.

Όλες οι κοιλοδοκοί και οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των

ανωτέρω κατασκευών θα φέρουν στην απόληξή τους κάλυμμα που θα εμποδίζει την

εισροή ομβρίων υδάτων. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το κόστος θαλάσσιας

μεταφοράς των κιγκλιδωμάτων και την πλήρη τοποθέτηση στο χωρο.

Υλικά

1. Λαμαρίνα

                        (Μ\100.1) kg    65x           1,7 =      110,50

Εργασία

α) Κατασκευή και Τοποθέτηση Ωρες τεχνίτη

                      Τεχν   (Μ\113) h    2x         19,87 =      39,74

                                                        ------------------------

                                                        Αθροισμα          150,24

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,24

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και είκοσι τέσσερα λεπτά
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