
 

Ελληνική Δημοκρατία 
     Δήμος Χίου 
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 
   Αριθμός μελέτης:60 
          Έτος:2017 
       

Προμήθεια με τίτλο 
Προμήθεια υλικών πεζοδρομήσεως  έτους 2017 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

Άρθρο 1 
Μάρμαρο Καβάλας  2 εκ  
Μάρμαρο  Καβάλας  κατάλληλο  για ποδιές σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες Να διατίθεται σε υφή γυαλισμένη, 
χτυπητή (σαγρέ ματ – αντιολισθιτική) και αμμοβολής. Το πάχος του να είναι 2 εκ  και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
προσφέροντας  μονωτικές ιδιότητες. Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις 
επιθυμητές από την Υπηρεσία  διαστάσεις .  
Τιμή 1 τ.μ 47,00 ευρώ  
Άρθρο 2  
Μάρμαρο Καβάλας  3 εκ  
Μάρμαρο  Καβάλας  κατάλληλο  για ποδιές σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες Να διατίθεται σε υφή γυαλισμένη, 
χτυπητή (σαγρέ ματ – αντιολισθιτική) και αμμοβολής. Το πάχος του να είναι 3 εκ  και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
προσφέροντας  μονωτικές ιδιότητες. Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις 
επιθυμητές από την Υπηρεσία  διαστάσεις .  
Τιμή 1 τ.μ 61,00 ευρώ   
Άρθρο 3  
Μάρμαρο Καβάλας  5 εκ 
Μάρμαρο  Καβάλας  κατάλληλο  για ποδιές σε παράθυρα και μπαλκονόπορτες Να διατίθεται σε υφή γυαλισμένη, 
χτυπητή (σαγρέ ματ – αντιολισθιτική) και αμμοβολής. Το πάχος του να είναι 5 εκ  και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό 
προσφέροντας  μονωτικές ιδιότητες. Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις 
επιθυμητές από την Υπηρεσία  διαστάσεις 
Τιμή 1 τ. μ  85,00 ευρώ  
Άρθρο 4 
 Πέτρα   Λαγκάδας  2 εκ  
Πέτρα Λαγκάδας κομμένη  με μηχάνημα  από την περιοχής Λαγκάδας πάχους  2 cm, γκρι χρώματος  κατάλληλη για  
πεζόδρομους, πλακόστρωτα κ.α  Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις επιθυμητές 
από την Υπηρεσία  διαστάσεις .  
Τιμή 1 τ. μ  45,00 ευρώ  
Άρθρο 5 
 Πέτρα   Λαγκάδας  3 εκ  
Πέτρα Λαγκάδας κομμένη  με μηχάνημα  από την περιοχής Λαγκάδας πάχους  3 cm, γκρι χρώματος  κατάλληλη για  
πεζόδρομους, πλακόστρωτα κ.α  Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις επιθυμητές 
από την Υπηρεσία  διαστάσεις .  
Τιμή 1 τ. μ  59,00 ευρώ  
Άρθρο 6 
 Πέτρα   Λαγκάδας  5 εκ  
Πέτρα Λαγκάδας κομμένη  με μηχάνημα  από την περιοχής Λαγκάδας πάχους  5 cm, γκρι χρώματος  κατάλληλη για  
πεζόδρομους, πλακόστρωτα κ.α  Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις επιθυμητές 
από την Υπηρεσία  διαστάσεις .  
Τιμή 1 τ. μ  82,00 ευρώ 
 
 



Άρθρο 7 
 Πέτρα   Θυμιανούσικη 2 εκ  
Πέτρα κομμένη  με μηχάνημα  από την περιοχή των Θυμιανών πάχους  2 cm,  κατάλληλη για  πεζόδρομους, 
πλακόστρωτα κ.α χωρίς νερά. Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις επιθυμητές από 
την Υπηρεσία  διαστάσεις .  
Τιμή 1 τ. μ  40,00 ευρώ 
Άρθρο 8 
Πέτρα   Θυμιανούσικη 3 εκ  
Πέτρα κομμένη  με μηχάνημα  από την περιοχή των Θυμιανών πάχους  3 cm,  κατάλληλη για  πεζόδρομους, 
πλακόστρωτα κ.α χωρίς νερά.  Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις επιθυμητές από 
την Υπηρεσία  διαστάσεις .  
Τιμή 1 τ. μ  57,00 ευρώ 
 Άρθρο 9 
Πέτρα   Θυμιανούσικη 5 εκ  
Πέτρα κομμένη  με μηχάνημα  από την περιοχή των Θυμιανών πάχους  5 cm,  κατάλληλη για  πεζόδρομους, 
πλακόστρωτα κ.α χωρίς νερά.  Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις επιθυμητές από 
την Υπηρεσία  διαστάσεις .  
Τιμή 1 τ. μ  80,00 ευρώ 
Άρθρο 10 
Πέτρα   Κορακάρη 3εκ  
Πέτρα κομμένη  με μηχάνημα  από την περιοχής Κορακάρη πάχους  3 cm , κόκκινου χρώματος κατάλληλη για  
πεζόδρομους, πλακόστρωτα κ.α .  Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις επιθυμητές 
από την Υπηρεσία  διαστάσεις .  
Τιμή 1 τ. μ  87,00 ευρώ 
Άρθρο 11 
Πέτρα   Καρύστου ακανόνιστη 3εκ 
Πέτρα Καρύστου ακανόνιστη πάχους 3εκ από φυσικά πετρώματα στα οποία έχει διατηρηθεί το αρχικό τους 
ακανόνιστο σχήμα. Οι διαστάσεις τους δεν μπορούν να οριστούν εξ αρχής, αλλά ποικίλουν ανάλογα το είδος της 
πέτρας και τη χρήση την οποία πρόκειται να έχει. Κατάλληλη να τοποθετείται  σε: κήπους, διαδρόμους, 
πλακοστρώσεις σε αυλές, πεζοδρόμια, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου 
μετά από παραγγελία για τις επιθυμητές ποσότητες σε παλέτες και  σε διάφορους χρωματισμούς  καφέ - πράσινο, 
γκρι, πράσινο, ανάμεικτο .  
Τιμή 1 τ. μ  10,00 ευρώ 
Άρθρο 12 
Πέτρα   Καρύστου ορθογωνισμένη 3εκ  
Πέτρα Καρύστου ορθογωνισμένη  πάχους 3εκ από φυσικά πετρώματα .Οι διαστάσεις τους δεν μπορούν να οριστούν 
εξ αρχής, αλλά ποικίλουν ανάλογα το είδος της πέτρας και τη χρήση την οποία πρόκειται να έχει. Κατάλληλη να 
τοποθετείται  σε: κήπους, διαδρόμους, πλακοστρώσεις σε αυλές, πεζοδρόμια, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. 
Θα παραδίδεται στα συνέργια του Δήμου μετά από παραγγελία για τις επιθυμητές ποσότητες σε παλέτες και  σε 
διάφορους χρωματισμούς  καφέ - πράσινο, γκρι, πράσινο, ανάμεικτο .  
Τιμή 1 τ. μ  27,00 ευρώ 
 Άρθρο 13 
Πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40*40εκ σε διάφορα χρώματα   
Πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 40*40εκ σε διάφορα χρώματα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή των εν λόγω πλακών να  είναι ασβεστολιθικά αδρανή, τσιμέντο λευκό και να πληρούν τις απαιτήσεις του 
υπάρχοντος κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος . Με τα υλικά αυτά και την προσθήκη νερού να παράγονται οι εν 
λόγω πλάκες, σε μια μόνο στρώση σκυρόδεμα το οποίο να παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλό λόγο νερού / τσιμέντου, 
για να  επιτυγχάνονται υψηλές αντοχές. Η πλάκα για πεζοδρόμια  να είναι μεγάλης επιφάνειες διαστάσεων  40Χ40 
εκατοστά και πάχος 5 εκατοστά και να παράγεται από υψηλής ποιότητας αδρανή σε μια μόνο στρώση (μασίφ). Να 
είναι αντιολισθητικές και να διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις που επιθυμεί η Υπηρεσία. 
Τιμή 1 τεμαχίου  1,60 ευρώ 
 



 Άρθρο 14 
Πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 50*50εκ σε διάφορα χρώματα   
Πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων 50*50εκ σε διάφορα χρώματα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή των εν λόγω πλακών να  είναι ασβεστολιθικά αδρανή, τσιμέντο λευκό και να πληρούν τις απαιτήσεις του 
υπάρχοντος κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος . Με τα υλικά αυτά και την προσθήκη νερού να παράγονται οι εν 
λόγω πλάκες, σε μια μόνο στρώση σκυρόδεμα το οποίο να παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλό λόγο νερού / τσιμέντου, 
για να  επιτυγχάνονται υψηλές αντοχές. Η πλάκα για πεζοδρόμια  να είναι μεγάλης επιφάνειες διαστάσεων  50Χ50 
εκατοστά και πάχος 5 εκατοστά και να παράγεται από υψηλής ποιότητας αδρανή σε μια μόνο στρώση (μασίφ). Να 
είναι αντιολισθητικές και να διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις που επιθυμεί η Υπηρεσία. 
Τιμή 1 τεμαχίου  2,40 ευρώ 
 
Άρθρο 15 
Κυβόλιθοι διαφόρων διαστάσεων, σχεδίου και χρώματος  
Κυβόλιθοι συμπαγής από προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα σε διάφορα σχήματα διαστάσεις και 
χρώματα, (ελάχιστου ύψους 6 cm). Να έχουν  υψηλή αντοχή σε θλίψη και  αντιολισθηρή τους επιφάνεια και να  
αποτελούν κατάλληλο υλικό επίστρωσης δαπέδων όπου κυκλοφορούν οχήματα ακόμη και βαρέα (πχ σταθμοί 
λεωφορείων , χώροι στάθμευσης, χώροι φορτοεκφόρτωσης ). 
Οι  κυβόλιθοι από σκυρόδεμα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται κυκλοφορία 
οχημάτων ή όχι, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ 1338:200. Ιδιαιτέρως να συμμορφώνονται με 
τα κριτήρια στην αντοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και 
ολισθηρότητα. Σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με ΕΝ 13369. 
Τιμή 1 τ.μ  11,00 ευρώ  
 
Άρθρο 16 
Τσιμεντένια Κράσπεδα σε διάσταση 100*25*12cm  
Προκατασκευασμένα κράσπεδα πεζοδρομίου από χυτό σκυρόδεμα σε διάφορα χρώματα που επιθυμεί η Υπηρεσία 
(πχ λευκό, γκρι). Οριοθετούν και δίνουν ασφαλές και καλαίσθητο φινίρισμα στο πεζοδρόμιο.Διαστάσεις: 100 x 25 x 
12 cm σύμφωνα με CE EN 1340 Χρησιμοποιούνται σαν όρια μεταξύ πεζορδομίου και οποιουδήποτε δρόμου, σε 
σημεία όπου συναντάται το επικλινές της εισόδου/εξόδου με τον δρόμο και σε πολλές άλλες εφαρμογές για την 
εξασφάλιση μια υψηλής ποιότητας και αντοχής οριογραμμής. 

Τιμή 1 τ.μ  11,00 ευρώ  

α σπίτια και σπίτια και γενικότερα πέτρινες κατασκευές.  

                                       Χίος 8-5-2017 

                                                                      Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου 

 

Η συντάξασα  

 

 

 

 

Καλλίτση Γεωργία  
                                                        Ελευθέριος Παπαλάνης 

                                                                                   ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β΄-Βαθμό  

 

 
 

τρας: πράσινο 

Πάχος πέτρας: 1,5cm-2,5cm 



 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα φυσικά πετρώματα στα 

οποία έχει διατηρηθεί το αρχικό τους ακανόνιστο σχήμα. Για το 

λόγο αυτό και οι διαστάσεις τους δεν μπορούν να οριστούν εξ 

αρχής, αλλά ποικίλουν ανάλογα το είδος της πέτρας και τη 

χρήση την οποία πρόκειται να έχει.  

Συχνότερα εφαρμόζονται σε: κήπους, διαδρόμους, 

πλακοστρώσεις σε αυλές, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ., για 

επενδύσεις τοίχων, λιθόστρωτα, πέτρινα σπίτια και γενικότερα 

πέτρινες κατασκευές. 

Χρωματισμός πέτρας: πράσινο 

Πάχος πέτρας: 1,5cm-2,5cm 
 
 
 
 

 

 

 

Χίος 1-9-2015 

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου 

 
 
 

Ελευθέριος Παπαλάνης 
      ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β΄-Βαθμό  

  

 



  

 

 

 


