
 

 

 
 

32.26 Επίστρωση αντιολισθηρού, ανάγλσυοσ δαπέδοσ 
 

Παξαγωγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο 
πνηόηεηνο C16/20 ή C20/25, ζε πάρνο 15cm,  κε ηελ δηάζηξωζε κε ρξήζε 
αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπύθλωζε απηνύ επί ηωλ θαινππηώλ ή/θαη 
ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζύκθωλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, 
ρωξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ηωλ θαινππηώλ. 
 
Σηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 
α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό 
ζθπξόδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθόξηωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 
πιηθώλ (αδξαλώλ, ηζηκέληωλ, λεξνύ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθόζνλ ην ζθπξόδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθό 
ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ηωλ απηνθηλήηωλ κεηαθνξάο αδξαλώλ πιηθώλ θαη 
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξωζε. 

 

 Επηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε 
ηωλ πξνβιεπνκέλωλ ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππό ηελ 
εθαξκνδόκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηωλ αδξαλώλ θαηά πεξίπηωζε. Σε 
νπδεκία πεξίπηωζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζωκαηνύκελε πνζόηεηα 
ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 

 

 Η απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηωλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα 
ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 

 
 

β. Σπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ηωλ νρεκάηωλ 
κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηόπνπ, 
ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, 
θόξηωζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεωλ ζθπξνδέκαηνο από ηελ 
ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

 
 

  Τν ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 πξέπεη λα έρεη εκπεξηέρεη ρξωζηηθά γηα λα 
γίλεη έγρξωκν, ίλεο θαη βόηζαια ζαλ αδξαλή πιηθά. Δηαζηξώλεηαη θαη ζηε 
ζπλέρεηα εθαξκόδεηαη επηθαλεηνδξαζηηθό εηδηθό ρεκηθό πξνηόλ ηερληθά 
ηζνδύλακν κε ην  POLYBETON REVEAL θαη αθνύ μεπιπζεί κε πηεζηηθό εληόο 
κίαο εκέξαο, εθαξκόδεηαη ην εηδηθό, ζηεγαλωηηθό πιηθό, βεξλίθη ηερληθά 
ηζνδύλακν κε ην  POLYBETON PROTECT γηα λα απνθαιπθζνύλ ηα αδξαλή ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο (βόηζαια ή ζξαπζηά αδξαλή).  

 
  Απαξαίηεην είλαη ην ζύζηεκα λα έρεη πηζηνπνηεζεί  γηα ηε ζηεγαλόηεηά ηνπ από 

δηεζλή νίθν ή εξγαζηήξην, όπωο θαη ν αδξαλνπνηεηήο επηθάλεηαο αληίζηνηρα, γηα 



 

 

ηελ πνηόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θαζώο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία απηνύ από 
θξαηηθό θνξέα. 

  Επίζεο απαηηείηαη ISO  εθαξκνγήο ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπνζέηεζεο. 
 

Επηκέηξεζε αλά θπβηθό κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, 
ζύκθωλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

 
 
 
32.26.01 Γηα θαηαζθεπέο κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C16/20  

 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΙΚ 3214  
  

Τηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 
 

Εσρώ  (Ολογράυως) :   ΕΚΑΣΟΝ ΕΙΚΟΙ ΠΕΝΣΕ 
            (Αριθμητικώς) :   125,00€ 

                                          
 
 
32.26.02 Γηα θαηαζθεπέο κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο  C20/25  

 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΙΚ 3215  
 

Τηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 
 

 Εσρώ  (Ολογράυως) :   ΕΚΑΣΟΝ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΤΟ 
             (Αριθμητικώς) :   132,00€ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


