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       Α.Σ.1    Ν.Δ-9.3       Καηαζκεσή αθληηικού, ακρσλικού δαπέδοσ γηπέδοσ tennis  
 
                                         Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΓΟ-4521.Β 
 
 

Καηαζθεπή αζιεηηθνύ δαπέδνπ γεπέδνπ tennis κε ρπηή, ειαζηηθή, αθξπιηθή, απηνεπηπεδνύκελε, 
αληηνιηζζεξή ηειηθή επέλδπζε, πιζηοποιημένο δάπεδο από ηη Διεθνή Ομοζπονδία 
Ανηιζθαίριζης I.T.F ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 4 MEDIUM-FAST. 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ην ππόζηξσκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί επηκειώο από ζθόλεο θαη ηπρόλ 
ππνιείκκαηα. Δλ ζπλερεία ζθξαγίδνληαη νη πόξνη κε ρπηό, βηνκεραλνπνηεκέλν, ηππνπνηεκέλν πιηθό, 
αθξπιηθήο βάζεο, ζε πάρνο ελόο ρηιηνζηoύ (1mm), κε εηδηθά εξγαιεία (ξαθιέηεο) ζε δύν 
ζηαπξνεηδείο ζηξώζεηο κε θαηαλάισζε 2kg/m2. Αθνινπζεί δηάζηξσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε ην 
ρπηό, ειαζηηθό, αληηνιηζζεηηθήο πθήο, έηνηκνπ πξντόληνο αθξπιηθήο βάζεο ην νπνίν εκπεξηέρεη 
ραιαδηαθή άκκν από ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ εξγνζηαζίνπ(ρσξίο επηπιένλ πξνζζήθε 
ραιαδηαθήο άκκνπ) ζε ηξεηο ζηαπξνεηδείο ζηξώζεηο, κε θαηαλάισζε 1,5kg/m2, ζηελ επηζπκεηή 
απόρξσζε ζε πάρνο ελόο ρηιηνζηνύ (1mm). Σηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξακκνγξάθεζε ηνπ 
γεπέδνπ κε ρξώκα πςειώλ αληνρώλ θαηάιιειν γηα εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, κε βάζε από αθξπιηθέο 
ξεηίλεο. 
 
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα παξάγεη ηα ελ ιόγσ ζπζηήκαηα θαη λα είλαη ζε επίζεκε 
ζπλεξγαζία κε εηαηξεία πνπ θαηέρεη ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ISO 9001 έηζη ώζηε λα ππάξρεη ζρεηηθή 
πηζηνπνηεκέλε εκπεηξία πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ. Η ζπλεξγαζία πξέπεη λα 
πηζηνπνηείηαη κε επίζεκε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα θαηέρεη πηζηνπνίεζε ITF κλάζη 4 MEDIUM-FAST ή αιιηώο λα 
είλαη ζε επίζεκε ζπλεξγαζία κε παξαγσγό εηαηξεία αζιεηηθώλ δαπέδσλ πνπ ε ίδηα θαηέρεη ζρεηηθό 
πηζηνπνηεηηθό από ηελ δηεζλή νκνζπνλδία αληηζθαίξηζεο. Η ζπλεξγαζία πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη κε 
επίζεκε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.     
 
 
Τηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) πεξαησκέλεο επηθάλεηαο 

 
 
 
 

ΕΤΡΩ  (Ολογράθως) : Δεκαπένηε  
                    (Αριθμηηικά) :  15,00 

 
 


