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ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
 
 

 
                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
   Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης 
σε οικόπεδα και χώρους πρασίνου στο Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. 
 
Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη για την προστασία των οικοπέδων και των χώρων 
πρασίνου του Δήμου.   
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια τέσσερις μήνες μετά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η δαπάνη της μελέτης ανέρχεται σε € 34.100,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6262.0005 του οικονομικού έτους 2022.  
 
CPV:44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  
Η μεταλλική περίφραξη θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

1) Σωλήνας 11/2 ΄΄  (Φ 48), πάχους 2,00mm,  γαλβανιζέ  ανά  2,0 m μεταξύ 
τους. 

2) Στο άνω και στο μέρος των πασσάλων θα τοποθετηθεί οριζόντια σωλήνα 
γαλβανιζέ 1 1/4

” (Φ42) η οποία θα ενώνεται με τον κάθετο πάσσαλο με 
διαιρούμενο εξάρτημα γαλβανιζέ. 

3) Το ύψος των πασάλων θα είναι 2,40 m, εκ των οποίων 40 cm θα είναι μέσα 
στη γη και  θα  τοποθετηθεί  τσιμέντο τοπικά  για την ενίσχυση τους.  

4) Σε όλο το μήκος της περίφραξης θα τοποθετηθούν δυο σειρές οριζόντιού 
σύρματος ( ούγια) πάχους 3,00 mm. 

 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΟΝΤΟΖΗ ΣΤΑΜ 
 

Ταχ. Δ/νση: MΠΙΧΑΚΗ 8 
Ταχ. Κώδικας: 18233 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 
ΤΗΛ.: 213 2004853 – 213 2004 858 
FAX: 213 2004 851 
e-mail: dprasinou_perivallon@nikaia-rentis.gov.gr 



5) Το πλέγμα θα έχει ύψος 2,00 m, άνοιγμα οπής 5x10 cm με πάχος 3,00 
mm,το οποίο θα δεθεί με σύρμα 1,5 mm στους πασσάλους και στην ούγια. 

ΠΟΡΤΑ 
Η πόρτα θα φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Πόρτα ανοιγόμενη  1,2 m μήκους από σωλήνα γαλβανιζέ Φ42 με πλέγμα 5x10  
γαλβανιζέ σε ύψος 2,00 m. Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμα και κάθε είδους 
μικρουλικά που κρίνονται απαραίτητα για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας τοποθέτησης.  

 

 

       Ο ανάδοχος υποχρεούται σε πλήρη τεχνική υποστήριξη, μέσω τηλεφώνου , fax, 
δικτύου e-mail καθώς και προνομιακή μεταχείριση σε κάθε νέα συνεργασία.  
   Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη 
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
    
 Σε όλες τις τιμές  περιλαμβάνονται: 
1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση της εργασίας 
μηχανημάτων.  
2. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικού των συνεργείων και του μηχανικού 
εξοπλισμού για τα ημερομίσθιά τους, ημεραργίες ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, 
έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. 
3. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του 
τιμολογίου, καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των 
υστέρων σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές 
του προϋπολογισμού μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 
5. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε για τις 
αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και των εργατών, ούτε για τις 
απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων .  

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΜΠΟΝΤΟΖΗ ΣΤΑΜ.                                      ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚ. 

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                       ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

Α’ ΒΑΘΜΟΣ                                                   Α’ ΒΑΘΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  
      Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΨΟΥΣ 2Μ. Μ.Μ 
 

1000 
       

25,00 €     25.000,00 €  

3 ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΤΟΥΣ 1.2Μ ΤΕΜ 
 

10 
     

250,00 €       2.500,00 €  
            

      ΔΑΠΑΝΗ      27.500,00 €  
      Φ.Π.Α. 24%      6.600,00 €  
      ΣΥΝΟΛΟ      34.100,00 €  

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΜΠΟΝΤΟΖΗ ΣΤΑΜ.                                      ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚ. 

Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                       ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

Α’ ΒΑΘΜΟΣ                                                   Α’ ΒΑΘΜΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-03T09:00:59+0300
	AIKATERINI KAPIRI


		2022-08-03T09:45:05+0300
	STAMATIA ELENI BONTOZI




