
α/α Περιγραφή υλικού
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

ΟΜΑΔΑ Α΄

1 Τσιμέντα μαύρα (φαιά)

1 Τσιμέντα μαύρα σε σάκο 50  kg σάκος 50 kg 500

2 Τσιμέντα μαύρα σε σάκο 25  kg σάκος 25 kg 800

2 Δομικό πλέγμα τύπου Τ131 
φύλλο 

2,15χ5,00
100

3 Ευθύγραμμοι ράβδοι Χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος κιλό 1.000

4 Κατεργασία ευθύγραμμων ράβδων χάλυβα κιλό 300

5 Κλωβοί συνδετήρων δοκών - υποστυλωμάτων κιλό 200

6 Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη 

1 Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη χύδην τόνος 100

2
Άμμος ποταμού λεπτόκοκκη σε συσκευασία μεγασάκου 
(bigbag)

μεγασάκος 70

7 Ασβεστοπολτός Σάκος 18 kg 50

8 Έτοιμος σοβάς μιας στρώσης σάκος 25 kg 40

9 Κόλλα πλακιδίων  σάκος 25 kg 70

10
Τσιμεντιοειδές κονίαμα επικόλλησης και αρμολόγησης 
διακοσμητικών επικαλύψεων

σάκος 25 kg 20

11 Κόλλα φυσικών λίθων και  πλακιδίων  σάκος 25 kg 20

12 Αρμόστοκος πλακιδίων σάκος 5 kg 10

13 Οικοδομική ρητίνη- βελτιωτικό κονιαμάτων  δοχείο 5 kg 20

14 Πρόσμικτο πλαστικοποιητικό γαλάκτωμα κονιαμάτων δοχείο 5 kg 5

15 Κατώφλια – ποδιές – περιζώματα  μαρμάρου

1 Κατώφλια ή ποδιές  μαρμάρου πάχους 2 εκ. τετ. μέτρο 30

2 Κατώφλια ή ποδιές  μαρμάρου πάχους 3 εκ. τετ. μέτρο 20

3
Περιζώματα (μπορντούρες) μαρμάρου χτενιστά ή βελονιστά  
πάχους 3 εκ. 

τετ. μέτρο 10

16 Πλάκες σχιστόλιθου ακατέργαστες ακανόνιστες τετ. μέτρο 200

17 Κεραμίδια τεμάχιο 1.500

18 Κορυφές κεραμιδιών τεμάχιο 100

19 Λιθοσώματα από ψημένη άργιλο (τούβλα) τεμάχιο 600

20 Λιθοσώματα από τσιμέντο (τσιμεντόλιθοι) τεμάχιο 378

21 Μαρμαρόσκονη 1000 kg 5

22 Φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας τετ. μέτρο 50

23 Επαλειφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό δοχείο 5 kg 20

24 Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος ρολό 20μ. Χ5εκ. 5
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25 Υαλόπλεγμα οπλισμού σοβάδων ρολό 50μ.χ1,0μ. 3

26 Υαλόπλεγμα οπλισμού στεγανώσεων ρολό 50μ.χ10εκ. 2

27 Σφραγιστικό ουδέτερης σιλικόνης φύσιγγα 300ml 30

28 Πλέγμα οδοσήμανσης (πορτοκαλί ή πράσινου χρώματος) ρολό 50μ.χ1,0μ. 30

29 Σάκοι πολυαιθυλενίου ενισχυμένου τύπου κιλό 120

30 Ταινίες σημάνσεως έργων ρολό 100μ. 100

31 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Β125 Ή C250 κιλό 200

32 Τσιμέντα λευκά σάκος 25 kg 100

33 Χυτό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα σάκος 25 kg 10

ΟΜΑΔΑ Β΄

34 Γυψοσανιδες – φύλλα πάχους 12,5 mm τετρ. μέτρο 200

35 Μεταλλικά προφίλ σκελετού τοιχοπετασμάτων κιλό 300

36
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από 
γυψοσανίδες

μέτρο μήκους 25

37 Πλάκες πετροβάμβακα τετρ. μέτρο 150

ΟΜΑΔΑ Γ΄

38 Κεραμικά πλακίδια τοίχου τετρ. μέτρο 75

39 Κεραμικά πλακίδια δαπέδου τετρ. μέτρο 75

ΟΜΑΔΑ Δ΄

40 ΠΛάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα

1
λείας άνω επιφανείας λευκού χρώματος διαστάσεων
40χ40χ4 εκ.

τεμάχιο 10.000

2
ανάγλυφης άνω επιφανείας σε απομίμηση πέτρας λευκού
χρώματος διαστάσεων 40χ40χ4 εκ.

τεμάχιο 1.000

3
πλάκες διαστάσεων 40χ40χ4 εκ. λείας άνω επιφάνειας στην
οποία θα δημιουργείται κάναβος 5χ5 περίπου εκ. με
εγχάραξη, γκρι χρώματος της   άνω επιφανείας,

τεμάχιο 200

4
πλάκες διαστάσεων 40χ40χ4 εκ. λείας άνω επιφάνειας στην
οποία θα δημιουργείται κάναβος 5χ5 περίπου εκ. με
εγχάραξη, κόκκινου χρώματος της   άνω επιφανείας,

τεμάχιο 200

5
πλάκες διαστάσεων 40χ40χ4 εκ. στην άνω επιφάνεια των
οποίων θα έχουν ενσωματωθεί βότσαλα, σε απόχρωση γκρι-
καφέ-λευκό,

τεμάχιο 1.000
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6

πλάκες διαστάσεων 40χ40χ4 εκ. κόκκινου χρώματος της
άνω επιφανείας, στην οποία θα έχει δημιουργηθεί εγχάραξη
διαγώνιων ραβδώσεων με γωνία 45° ως προς τις πλευρές
των πλακών 

τεμάχιο 780

7

πλάκες διαστάσεων 40χ40χ4 εκ., αμμοβολισμένης άνω
επιφανείας απόχρωσης ανοικτού κόκκινου, εκτός από τις
τέσσερις γωνίες, στις οποίες θα δημιουργούνται ισόπλευρα
τρίγωνα πλευράς 8 εκ. ματ επιφάνειας και χρώματος
σκούρου κόκκινου, διαφορετικού από αυτό της υπόλοιπης
επιφάνειας

τεμάχιο 500

8

πλάκες κατεύθυνσης ατόμων με προβλήματα όρασης
διαστάσεων 40χ40χ4 εκ., ριγωτής άνω επιφανείας με
πλατιές αραιές και ανάγλυφες ραβδώσεις, κίτρινης
απόχρωσης

τεμάχιο 560

9
πλάκες προειδοποίησης κινδύνου ή εμποδίων ατόμων με
προβλήματα όρασης διαστάσεων 40χ40χ4 εκ., φαλιδωτής
άνω επιφανείας, κίτρινης απόχρωσης

τεμάχιο 112

10
πλάκες προειδοποίησης αλλαγής κατεύθυνσης ατόμων με
προβλήματα όρασης διαστάσεων 40χ40χ4 εκ., φαλιδωτής
άνω επιφανείας, κίτρινης απόχρωσης

τεμάχιο 112

41 Κράσπεδα πεζοδρομίου τεμάχιο 300

42 Κράσπεδα κήπου τεμάχιο 100

43 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 

1 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 10 χ 10 εκ. τετρ. μέτρο 42

2 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα 10 χ 20 εκ. τετρ. μέτρο 46
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