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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.1 Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket, με συνολικό πάχος 2,5-3mm

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521.Β

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket με τελική επίστρωση χυτή ελαστική , ακρυλική,

αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθηρή επένδυση, τεχνικά ισοδύναμη με το ELASTOTURF, πιστοποιημένο

δάπεδο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης I.T.F. και υπόστρωμα ελαστικό δάπεδο αποτελούμενο

απο ακρυλικές ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, βελτιωτικά και κόκκους καουτσούκ, τεχνικά ισοδύναμου

τύπου με το ELASTOCOAT.

Πριν την έναρξη των εργασιών το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν

υπολείμματα. Εν συνεχεία η επιφάνεια ασταρώνεται με συγκολλητική ρητίνη τεχνικά ισοδύναμου

τύπου με την AKRYLEX για την εξασφάλιση σωστής πρόσφυσης του ισοδύναμου τύπου ELASTOCOAT. Η

ρητίνη θα εφαρμοστεί σε μια ή περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια κορεστεί,

αποφεύγοντας όμως τη δημιουργία λιμνάζοντος υλικού, η δε κατανάλωσή της θα κυμαίνεται μεταξύ

150-250gr/m2 σε δυο στρώσεις ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος. Μόλις το αστάρι

στεγνώσει (περίπου 1 ώρα) θα ξεκινήσει η εφαρμογή ελαστικού δαπέδου ισοδύναμου τύπου ELASTOCOAT

σε τρεις επανειλημμένες στρώσεις, με χρήση ρακλέτας, για συνολικό πάχος 2,5-3mm. Ακολουθεί

διάστρωση της τελικής επιφάνειας (μόλις το δάπεδο στεγνώσει) με το χυτό, ελαστικό,

αντιολισθητικής υφής, έτοιμου προϊόντος ακρυλικής βάσης χωρίς επιπλέον προσθήκη χαλαζιακής

άμμου  ισοδύναμου τύπου ELASTOTURF σε 2-3 σταυροειδείς στρώσεις, στην επιθυμητή απόχρωση σε

πάχος ενός χιλιοστού (1mm).

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο

πιστοποιητικό I.T.F. αναφορικά με την τελική επένδυση του δαπέδου,  προς έγκριση, καθώς επίσης

και ISO 9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του

συνεργείου εφαρμογής στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται

και οι αντίστοιχες διαγραμμίσεις για την χήση  γηπέδου (μπάσκετ - βάλευ κλπ) σύμφωνα με τις

υποδείξεις της υπηρεσίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την

απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων

(υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.2 Κατασκευή - τοποθέτηση ταμπλό μπασκέτας

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΜΠΛΌ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ   ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΧΤΥ

Για την ολοκληρωμένη κατασκευή και τοποθέτηση ενός  (1) ταμπλό μπασκέτας  ολυμπιακού τύπου

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της  ΓΓΑ.

-Ταμπλό: Αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό με διαστάσεις 180 χ 105 cm και το

εσωτερικό με διαστάσεις 59 x 45 cm.

-Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυμένη κοιλοδοκός 50 χ 25 mm.

-Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω μέρος.

-Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10 mm και στερεώνεται στα πλαίσια με

βίδες φραιζάτες.

-Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεμβάλλεται λάστιχο, διατομής 50 χ 3 mm για την

απορρόφηση των κραδασμών.
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-Το ταμπλό βιδώνεται στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα γαλβάνιζε,

ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταμπλό με το στυλοβάτη.

-Στεφάνι: Η εσωτερική διάμετρος του είναι 45 cm και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα

διαμέτρου 20 mm.

-Περιμετρικά, στο κάτω μέρος, έχει 12 γαντζάκια για το δέσιμο του διχτύου. Στερεώνεται στο

ταμπλό με 4 μπουλόνια Μ 10 x 70 mm.

-Οι βίδες και τα μπουλόνια που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανιζέ.

  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του διχτύου. Το ταμπλό της μπασκέτας  επιλογής του

αναδόχου, θα τελεί υπό την έγκριση της υπηρεσίας.

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) ταμπλό   μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.3 Κατασκευή - τοποθέτηση  σετ στυλοβατών βόλλευ μαζί  με το δίχτυ

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΤ ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΧΤΥ (Πιστοποιημένοι με ΕΝ 1271)

Για την ολοκληρωμένη κατασκευή και τοποθέτηση ενός  (1) σετ στυλοβατών βόλλευ και την προμήθεια

και τοποθέτηση διχτιού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της  ΓΓΑ.

-Σετ στυλοβατών Βόλλευ μεταλλικοί: Σωλήνας βαρέως τύπου Φ 89mm με συνολικό ύψος 2,84m. με

μηχανισμό τανύσεως (μανιβέλα), με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους με ειδικό μηχανισμό.

Βάρος ορθοστάτη περίπου 17,00 Kgr. Βάσεις βαρέως τύπου, με τάπες. Πακτώνεται στο έδαφος σε ύψος

35 cm. Βαφονται με αντισκωριακή βαφή με δύο χέρια ντουκόχρωμα Α΄ποιότητας

-Δίχτυ για Βόλλευ:Διαστάσεων 9,50Χ1,00 mm, πάχους 5mm, μάτι 10χ10cm, από υλικό πολυαιθυλένιο,

στριφυό, με κόμπους, με υφασμάτινη φάσα πάνω και κάτω,

ιμάντες στα πλαϊνά, δέσιμο με συρματόσχοινο 4mm, 14 μέτρων, με επικάλυψη PVC και με ειδικούς

ιμάντες

  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του διχτύου. Οι στυλοβάτες και το δίχτυ θα είναι

επιλογής του αναδόχου, και θα τελούν  υπό την έγκριση της υπηρεσίας.

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) σετ στυλοβατών βόλλευ και ενός διχτύου

βόλλευ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφως) : τριακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.01.7 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών
μεταβλητού πάχους

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 10, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη

συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού

σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- ο καθαρισμός της επιφάνειας έδρασης με κατάλληλο μηχάνημα (μηχανικό σάρωθρο),

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
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εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τόννο (ton) ασφαλτικής στρώσης  κυκλοφορίας ειδικής κοκκομετρικής διαβάθμισης

αδρανών , αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

 78,80

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 18 (>=5km), με παρατεταμένη

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)      18 x 0,22x0,23/1,18 =    0,77

Συνολικό κόστος άρθρου 79,57

       08/03/2018        08/03/2018         

Οι μελετητές     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη της ΔΤΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α'β.
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