
 Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΈΡΓΟ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟ  
            ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ  
           ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Β. Παπακυρίτση 4  
ταχ. κωδ : 43200 - Παλαμάς  

Θέση: τ.κ Προαστίου  

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    26 / 11 /2020  

 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ –Α   Επίστρωση με  ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους  4 χιλ., πάνω  σε 

υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα.   
Δ-4 σχ. 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 
4120  

100,00%  

 
      Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους  4 χιλ., απόχρωσης πρασίνου, κόκκινου ή καφέ 
ή συνδυασμού τους, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα γηπέδων εξωτερικού χώρου, σύμφωνα με 
την τεχνικές  προδιαγραφές  της μελέτης . Οι εργασίες κατασκευής είναι οι εξής :  
  

α. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας του ασφαλτοτάπητα, ώστε να απομακρυνθούν 

κάθε είδους ρύποι και ακαθαρσίες, όπως σκόνη, λάδια κλπ.  

β. Εξομάλυνση της ασφαλτικής επιφάνειας με εφαρμογή ειδικού μίγματος ασφαλτικού 

γαλακτώματος, αδρανούς απαλλαγμένου από άργιλο, τσιμέντο κλπ,  σε έξι (6) περίπου 

στρώσεις .   

γ. Ξύσιμο της τελικής επιφάνειας της ασφάλτου με ειδική ξύστρα και καθαρισμός της ώστε 

να δημιουργηθεί επιφάνεια λεία και επίπεδη, κατάλληλη για την υποδοχή του  συνθετικού 

τάπητα. 

δ. Εφαρμογή ελαστικού δαπέδου αποτελούμενο από ρητίνες, χαλαζιακά αδρανή, 

βελτιωτικά και κόκκους καουτσούκ σε τρείς τουλάχιστον επανειλημμένες διασταυρούμενες 

στρώσεις με χρήση ειδικών ρακλετών για συνολικό πάχος 2,5- 3 χιλ.    

ε. Διάστρωση χυτού ελαστικοσυνθετικού τάπητα, αντιολησθητικής υφής, ετοίμου 

προϊόντος ακρυλικών βάσης χωρίς προσθήκη χαλαζιακής άμμου σε 4-5 τουλάχιστον 

αλλεπάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις, στην επιθυμητή απόχρωση, ώστε να επιτευχθεί 

πάχος άνω των   3χιλ και να προκύψει μία ομοιόμορφη σταθερή επιφάνεια ματ, αδρή και 

αντιολισθηρή.  

στ. Γραμμογράφηση της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές από 

χρώματα συμβατά με τον  ελαστικοσυνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη 

ακτινοβολία. 

    
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, επιφάνειας .    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00     
 



 Σελίδα 2 από 2 

 

  
 

Παλαμάς       27   / 11 / 2020  
η συντάκτρια  

 
 

 
 

Γ. Νταρντάνη  
 Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ  

  θεωρήθηκε       27  / 11  / 2020  
 Η προϊσταμένη της Δ/σης  Τ.Υ 

 
 
 

 
Ελένη Τζέλλα  

Πολιτικός Μηχ/κός  
 


