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                                                   ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

 
Η ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας του ∆ήµου Βόλου επιθυµεί την προµήθεια και 

τοποθέτηση µεταλλικών προστατευτικών στοιχείων (κολονάκια) και κιγκλιδωµάτων 

σε πεζοδρόµια και πεζοδρόµους της πόλης, για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας 

πεζών & ΑΜΕΑ. 

Η προµήθεια & τοποθέτηση των ανωτέρω προστατευτικών στοιχείων 

(κολονάκια) και κιγκλιδωµάτων, θα γίνεται σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες που 

παρουσιάζονται και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

1.  ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ   

Κιγκλίδωµα αποτελούµενο α) από δύο ορθοστάτες ύψους 60 εκ. από σωλήνα 

σιδήρου 2 1/2 in και βάση φλάντζας Φ150 (πάχους 5 χιλ.), µε τρεις τρύπες για 

πάκτωση και κωνικές τάπες στην κορυφή  β) από δυο οριζόντιους σωλήνες σιδήρου 1 

in µήκους 2,70 µ και γ) από δυο χιαστά σχέδια διαστάσεων 23εκΧ20εκ από 14αρι 

τετράγωνο µασίφ και λάµα 14χλΧ5χλ χιαστό & δυο τάπες στο κέντρο, σύµφωνα µε 

το σχέδιο της Υπηρεσίας. 

Το κιγκλίδωµα θα είναι βαµµένο µε δύο στρώσεις ειδικού αντισκωριακού 

και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος και πλήρως τοποθετηµένο. 

     ∆ια ένα τεµάχιο, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια και τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας (εργασία και υλικά) 

 

Προβλέπεται η προµήθεια περίπου 30 τεµ. κιγκλιδωµάτων 

  

2α   ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ (ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ) 

Κολονάκια ύψους 60 εκ. από σωλήνα σιδήρου 2 1/2 in µε βάση φλάτζας 

Φ150 (πάχους 5 χιλ.) µε τρεις τρύπες για πάκτωση, και  κωνικές τάπες στην κορυφή, 

βαµµένα µε δύο στρώσεις αντισκωριακού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος σύµφωνα 

µε το σχέδιο της Υπηρεσίας και πλήρως τοποθετηµένα.  

        Για ένα τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου οριοδείκτη (εργασία & υλικά). 

 

2β   ΟΡΙΟ∆ΕΙΚΤΕΣ (ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ) 

Κολονάκια ύψους 70 εκ από λάµα σιδήρου 40χλΧ10χλ που να σχηµατίζουν 

δικτύωµα µε  γωνία 45
ο
 (βλέπε φωτογραφία) βαµµένα µε δύο στρώσεις αντισκωριακού και 

δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος σύµφωνα µε το σχέδιο της Υπηρεσίας και πλήρως 

τοποθετηµένα.  

Για ένα (1) τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου οριοδείκτη (εργασία  και υλικά) 



 
 

 

Προβλέπεται η προµήθεια 200 περίπου τεµ. οριοδεικτών τύπου 2α ή 2β    

 
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές καλούνται να καταθέσουν κλειστές έγγραφες 

προσφορές έως την Παρασκευή,  30/8/2013 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της 

∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας (Μικρασιατών αρ. 81 τηλ. 2421356875, 

πληροφορίες Ελ. Βήλου) 
 

 

 

 

Ο ΑΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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