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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΟ : Πιλοτική δράση "Εμαυτίων" διαμόρφωση των
αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου
του 7ου Γυμνασίου Ρόδου

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01 Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης,
αντισφαίρισης και χειροσφαίρισης, με πρόσμικτα καουτσούκ και τελική ακρυλική στρώση
συνολικού πάχους 4,0-6,0mm, για εφαρμογή επί επιφανειών Ασφάλτου ή Μπετόν που έχει
υποστεί κατάλληλη επεξεργασία

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 100%

Αφορά την κατασκευή επιφανειών δαπέδων σε μη στεγασμένους χώρους, κατάλληλων για την διεξαγωγή

αθλημάτων, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης και χειροσφαίρισης.

Το υπόστρωμα του δαπέδου, θα είναι ελαστικό, αποτελούμενο από ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά

αδρανή, βελτιωτικά και κόκκους καουτσούκ. Το πάχος του υποστρώματος δεν θα είναι λιγότερο από

3,0mm.

Η τελική επίστρωση θα είναι χυτή ελαστική, ακρυλική, αυτοεπειπεδούμενη, αντιολισθηρή. Η

εφαρμογή θα γίνει σταυρωτά σε δυο τουλάχιστον στρώσεις και το πάχος της τελικής στρώσης δεν θα

είναι μικρότερη από 1,0mm.

Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σε οποιαδήποτε θέση του έργου

σύμφωνα µε τα σχέδια της μελέτης. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να

συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Ευρωπαϊκά πρότυπα ενώ τα υλικά που θα

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των δαπέδων, θα πρέπει να επιδειχθούν πριν την χρήση τους

στους επιβλέποντες του έργου για έγκριση και θα πρέπει απαραίτητα να είναι πιστοποιημένα για

χρήση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F. Τα πιστοποιητικά των υλικών που θα

χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να επιδειχθούν στους επιβλέποντες του έργου πριν την εκκίνηση της

εφαρμογής τους. Πιστοποίηση κατά ISO 9000 & 1400, θα πρέπει να διαθέτει και ο εγκαταστάτης των

υλικών.

Στις εργασίες πλήρους κατασκευής αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:

• Εξομάλυνση της επιφάνειας εφαρμογής (ασφάλτου ή σκυροδέματος) με τρίψιμο της επιφάνειας

με κατάλληλα τριβεία ώστε να απομακρυνθούν και ξένα σώματα

• Επιμελής και σχολαστικός καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής των υλικών επίστρωσης,

ώστε να απομακρυνθούν κάθε είδους ρύποι και ακαθαρσίες όπως σκόνη λάδια, κλπ.

• Αποκατάσταση όλων των ατελειών του υφιστάμενου δαπέδου επί του οποίου θα εφαρμοστούν τα

υλικά επίστρωσης, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ανοδικής υγρασίας και μελλοντικών ρηγματώσεων

του δαπέδου. Ειδικότερα για βαθουλώματα (λακούβες) της επιφάνειας εφαρμογής, θα πραγματοποιηθεί

ισοπεδοποίηση ώστε να αποφευχθεί μελλοντικά η συσώρευση υδάτων. Αυτή θα πραγματοποιηθεί με

μίγμα, χαλαζιακής άμμου και ενισχυμένου τσιμεντοειδούς επισκευαστικού κονιάματος, με την

συγκατάθεση των επιβλεπότων του έργου, ως προς την επιλογή των χρησιμοποιούμενων υλικών και τον

τρόπο εφαρμογής τους. Οι επιβλέποντες του έργου δύνανται να προσαρμόσουν το μίγμα των

χρησιμοποιούμενων υλικών, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του έργου.

• Αστάρωμα της επιφάνειας με αντιδιαβρωτικό αστάρι δημιουργώντας ένα στεγανό φιλμ

στεγανοποίησης στην περίπτωση υπόβασης σκυροδέματος.

• Εφαρμογή και στοκάρισμα με χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος με προσθήκη χαλαζία σε δύο (2)

ή περισσότερες στρώσεις για εφαρμογή επί ασφαλτοτάπητα, με αναλογία χαλαζιακών αδρανών και

ασφαλτογαλακτώματος 1kgr/1kgr.  Η αραίωση του ασφαλτικού γαλακτώματος δεν θα υπερβαίνει το 20%.

Για χρήση επί επιφανείας σκυροδέματος, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο υλικό πρόσφυσης (primer).

• Εφαρμογή των υλικών του υποστρώματος τύπου Cushion με κόκκους καουτσούκ, όπως αυτή

ορίζεται από τον κατασκευαστή. Η εφελκυστική αντοχή του υλικού μετά από 7 ημέρες από την

εφαρμογή του, στους 23οC θα είναι τουλάχιστον 0,7N/mm2. Η αραίωση του υλικού δεν θα υπερβαίνει

το 10%.

• Εφαρμογή της τελικής επίστρωσης ακρυλικού υλικού σε (2) δυο τουλάχιστον στρώσεις με

χρήση ειδικών ρακλετών όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή. Η αραίωση του υλικού δεν θα

υπερβαίνει το 15%.

• Διαγράμμιση γηπέδου σύμφωνα από χρώματα της επιλογής της επίβλεψης του έργου από

ακρυλικό ελαστομερές.

Ο εργολάβος υποχρεούται να λάβει υπόψιν κατά την εφαρμογή των υλικών του ελαστικού υποστρώματος

και της τελικής ακρυλικής στρώσης, τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών για τις επιθυμητές

καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία κλπ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη οδηγία που αφορά την

ορθή εφαρμογή τους για την απόδοση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Ο εργολάβος έχει την πλήρη ευθύνη απόδοσης του δαπέδου, χωρίς ατέλειες όπως αποφλοιώσεις κλπ.

Αν πριν την προσωρινή ή οριστική παραλαβή του έργου, παρατηρηθούν μη επιθυμητά αποτελέσματα,

όπως αποφλοιώσεις, ή άλλες αλλοιώσεις, τότε υποχρεούται να επιδιορθώσει ή ακόμα και να

επαναλάβει εκ νέου την εφαρμογή, μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς

περαιτέρω αποζημίωση για την εργασία ή τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει. Επιβαρύνεται δε ακόμη

και με το κόστος αποξήλωσης των παλαιών δαπέδων, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο καθώς

και με το κόστος της νέας προετοιμασίας της υπόβασης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας

Τιμή ανά τεμάχιο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T. : 2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 100%

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 08.01.4Ν Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων με ψυχρή άσφαλτο

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 100%

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού

οδοστρώματος με ψυχρή άσφαλτο, ήτοι:

1.Κοπή με ασφαλτοκόπτη των τομών.

2. Εκσκαφή με μηχανικά μέσα ή με χειρονακτικά μέσα όπου απαιτέιται και μεταφορά των προϊόντων

εκσκαφής σε θέσεις Α.Ε.Κ.Κ. σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/2010).

3. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m,

με τη μεταφορά του αργού υλικού στον τόπο των έργων, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155.

4.Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπως στις ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α

-201 ορίζεται.

5 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ψυχρή άσφαλτο τύπου BITUMIX, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm κατά

τα λοιπά όπως στην ΠΤΠ Α-265 ορίζεται.

Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των

απαιτούμενων υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία του αυτοκινήτου και την

μεταφορά αυτών στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η απαιτούμενη

συμπύκνωση αυτών, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού

εξοπλισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

Τιμή ανά τεμάχιο (m2).
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