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                     Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-7373.1 
 
 

Καηαζθεπή πνδειαηνδξόκνπ κε επίζηξωζε εηδηθνύ ρπηνύ δαπέδνπ αθξπιηθνύ πιηθνύ. Σε ιεία 
επηθάλεηα ππνδνκήο από άζθαιην (ακκνάζθαιην) ή ζηεγαλωκέλεο ηζηκεληνεπηθάλεηεο, ρωξίο 
αλεξρόκελεο πγξαζίεο, ε νπνία ζα έρεη δηακνξθωκέλε θιίζε 1% γηα ηελ απνξξνή ηωλ όκβξηωλ 
πδάηωλ, επηζηξώλεηαη αθξπιηθήο βάζεο, επηζθεπαζηηθό δάπεδν γηα ηε ζθξάγηζε ηωλ πόξωλ θαη 
ηελ εμνκάιπλζε ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα αθξπιηθή, ειαζηηθή, έγρξωκε αληηνιηζζεξή 
επέλδπζε. 
 
Καηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ε επηθάλεηα ζα αζηαξωζεί ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο ζηξώζεηο κε 
ζπγθνιιεηηθή αθξπιηθή ξεηίλε γηα ηελ ζωζηή πξόζθπζε ηνπ πιηθνύ, κε θαηαλάιωζε 250gr/m2 . Ελ 
ζπλερεία ζθξαγίδνληαη νη πόξνη κε ρπηό, βηνκεραλνπνηεκέλν, ηππνπνηεκέλν πιηθό, αθξπιηθήο 
βάζεο, κε εηδηθά εξγαιεία (ξαθιέηεο) ζε δύν ζηαπξνεηδείο ζηξώζεηο κε θαηαλάιωζε 2kg/m2. 
Καηόπηλ εθαξκόδεηαη ε έγρξωκε αληηνιηζζεξή επέλδπζε ζε ηξεηο ζηξώζεηο κε θαηαλάιωζε 
1,5kg/m2. Η απόρξωζή ηεο ζα θαζνξηζηεί κε ππόδεημε ηεο Υπεξεζίαο.  
 
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα παξάγεη ηα ελ ιόγω 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 πηζηνπνηεκέλνο κε πηζηνπνηεηηθό πεξηβαιινληνινγηθό γηα ηελ 
θαηαιιειόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ ζωζηή ζπκβαηόηεηα ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ κε αύμεζε 
ηεο ζεξκόηεηαο από αλαγλωξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο ή αιιηώο λα είλαη ζε επίζεκε 
ζπλεξγαζία κε παξαγωγό εηαηξεία αζιεηηθώλ δαπέδωλ πνπ ε ίδηα θαηέρεη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό 
από αλαγλωξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. Η ζπλεξγαζία πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη κε επίζεκε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.     
    
 
 
Τηκή αλά ηεηξαγωληθό κέηξν  (m2) πεξαηωκέλεο επηθάλεηαο 

 
 
ΕΤΡΩ   (Ολογράθως)   :  Δεκαοτηώ   
             (Αριθμηηικώς) :  18,00  
             
 
 


