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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΗ, 2-4-2019

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 917

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛ. 22460 - 72444

Προς:
1. Μοσκιού Κων/νο
(Σύμη, τηλ. 22460-72723)
2. Στεφάνου Στέφανο
(Σύμη, τηλ. 22460-70229)
3. Χατζηπέτρου Ιωάννη
(Σύμη, τηλ. 22460-70165)
4. Αντωνιάδη Ιωάννη
(Σύμη, τηλ. 22460-71226)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016)
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για την προμήθεια αδρανών και
οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση οδών και κοινόχρηστων χώρων καθώς και για
την κατασκευή έργων με το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σύμης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. πρωτ.
796/22-3-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-127.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια
μέχρι την Δευτέρα 8-4-2019 στις 9:30 π.μ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με
την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
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Δ. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία.

Αρμόδια υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με
την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι η υπάλληλος Μόσχου
Χρυσοβαλάντου (τηλ. επικοινωνίας 22460-72444).
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 8-4-2019
στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ», στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» καθώς και στην
«ιστοσελίδα του Δήμου μας «www.symi.gr».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Συνημμένα:
1.

Η υπ’ αριθ. 1/2019 Συνταχθείσα Μελέτη.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ.: 22460-72444

ΜΕΛΕΤΗ (Α.Μ.:1/2019)
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 24.798,14 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι.
Κ.Α. 30-6662.001
CPV: 44111000-1, 14212200-2, 44200000-2.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ. 22460-72444

Προμήθεια: Αδρανών &
Οικοδομικών
υλικών.
Κ.Α.: 30-6662.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να προβούμε στην
προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση οδών και
κοινόχρηστων χώρων καθώς και για την κατασκευή έργων με το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου Σύμης.
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών αναφέρονται στο
αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης.
Η παραπάνω προμήθεια θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους (ήτοι
31/12/2019) και θα ισχύει από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
Η δαπάνη για την προμήθεια, μετά από έρευνα αγοράς, ανέρχεται στο ποσό των
24.798,14 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 306662.001 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση
– επισκευή έργων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:









Του Ν. 4412/2016.
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Της παρ. 1, του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α ́/133).
Σύμη, 19/3/2019
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τεχνικής
Υπηρεσίας

Μπάκα Σωτηρία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ. 22460-72444

Προμήθεια: Αδρανών &
Οικοδομικών
υλικών.
Κ.Α.: 30-6662.001

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7
8

ΥΛΙΚΟ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ (σακί 50 κιλά)
ΧΑΛΙΚΙ
ΓΑΡΜΠΙΛΙ
ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ/ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΤΟΥΒΛΑ 20/20/10
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ (σακί 16 κιλά)
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ή ΔΟΜΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ.
Μ3
Μ3
Μ3
Μ3
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΚΙΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ

750,00
210,00
65,00
210,00
6,00
300,00
320,00
750,00

7,83
25,00
25,00
25,00
45,00
0,32
3,00
0,90

5.872,50
5.250,00
1.625,00
5.250,00
270,00
96,00
960,00
675,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.998,50
4.799,64
24.798,14



Τα υπό προμήθεια υλικά που αφορούν την παρούσα προμήθεια θα φυλάσσονται σε
χώρο του προμηθευτή και θα παραδίνονται με ευθύνη του προμηθευτή σε τόπο και σε
χρόνο που θα του κοινοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν, προκειμένου να
γίνεται η επισκευή – συντήρηση των προς επιδιόρθωση φθορών. Ο ανάδοχος, οφείλει
να διαθέτει επαρκείς ποσότητες από τα υλικά της προμήθειας, προκειμένου να μην
παρατηρούνται ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας.



Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η
οποία θα ελέγχει αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα αναγραφόμενα είδη που
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.
ΣΥΜΗ, 19/3/2019
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τεχνικής
Υπηρεσίας

Μπάκα Σωτηρία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ. 22460-72444

Προμήθεια: Αδρανών &
Οικοδομικών
υλικών.
Κ.Α.: 30-6662.001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν τεύχος αφορά την προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση
οδών και κοινόχρηστων χώρων καθώς και για την κατασκευή έργων με το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου Σύμης.
Τα προς προμήθεια υλικά είναι αυτά που φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:
ΥΛΙΚΟ

Α/Α

1

ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σακί 50 κιλών. Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής καθαρό
και θα συμφωνεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. Το
τσιμέντο που χρησιμοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια.
Να έχουν διάσταση 1-4 cm.

2

ΧΑΛΙΚΙ

3

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

4

ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

5

ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑΣ /
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

6

ΤΟΥΒΛΑ 20/20/10

7

ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ

Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή,
ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό ομοιόμορφης
ποιότητας.
Μονάδα μέτρησης: Κυβικά Μέτρα.
Το γαρμπίλι πρέπει να έχει διάμετρο 0,4 – 1 cm.
Μονάδα μέτρησης: Κυβικά Μέτρα.
Να είναι καθαρή απαλλαγμένη από αργιλικές προσμίξεις και λοιπά
βλαπτικά στοιχεία με πλήρη και ομαλή κοκκομετρική σύνθεση.
Μονάδα μέτρησης: Κυβικά Μέτρα.
Να είναι προελεύσεως λατομείου, κατάλληλη ανάλογα με την χρήση
του κονιάματος. Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και
να μη αποσαρθρώνεται.
Μονάδα μέτρησης: Κυβικά Μέτρα.
Τα τούβλα θα είναι διαστάσεων 20Χ20Χ10 εκ.
Δωδεκάοπο (διπλό).
Το σχήμα όλων των τεμαχίων να είναι κανονικό χωρίς
παραμορφώσεις.
Να μην έχουν ρωγμές, σπασίματα, ραγίσματα. Θα πρέπει να έχουν
αντοχή στο πέρασμα του χρόνου, στους σεισμούς και τις πυρκαγιές.
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια.
Σακί 16 κιλών. Σε πολτό περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και ≥45% και
να είναι καλά σφιγμένος.
Μονάδα μέτρησης: Τεμάχια.
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8

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ή
ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Οι προδιαγραφές των υλικών αυτών θα λαμβάνονται από τους
επίσημους πίνακες οπλισμών σιδήρου και πλέγματος, καθώς και η
κοστολόγησής θα γίνεται σε κιλά.
Μονάδα μέτρησης: Κιλά.

Όλα τα ανωτέρω υλικά θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE και ανάλογα με την χρήση τους
να ακολουθούνται τα αντίστοιχα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ.
Σύμη, 19/3/2019
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Τεχνικής Υπηρεσίας

Μπάκα Σωτηρία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ. 22460-72444

Προμήθεια: Αδρανών &
Οικοδομικών
υλικών.
Κ.Α.: 30-6662.001

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1: Αντικείμενο της προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά στη προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών για την
συντήρηση οδών και κοινόχρηστων χώρων καθώς και για την κατασκευή έργων με το
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σύμης.

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με
απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
 Του Ν. 4412/2016.
 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 Της παρ. 1, του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α ́/133).
Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η παρούσα μελέτη
2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνικές προδιαγραφές)
3. Το τιμολόγιο προσφοράς
4. Το Συμφωνητικό
Άρθρο 4: Αξία και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου.
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.798,14 € συμπεριλαμβανομένου και
του Φ.Π.Α 24%.
Άρθρο 5: Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (ήτοι 31/12/2019).
8
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Άρθρο 6: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και
χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών από της
κοινοποίησης σε αυτόν πρόσκληση προς υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 7: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Άρθρο 8: Πλημμελής κατασκευή
Εφ' όσον η ποιότητα των υλικών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το βελτιώσει ή και να το αντικαταστήσει αν η
υπηρεσία το θεωρεί απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 9: Φόροι - τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 10. Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό
προμήθεια υλικών. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη
την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
Άρθρο 11. Προσωρινή και οριστική παραλαβή
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίνονται τμηματικά με ευθύνη του προμηθευτή σε τόπο
και σε χρόνο που θα του κοινοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν ενώ οι τιμές της
προσφοράς θα είναι τελικές. Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών
ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των υπό προμήθεια υλικών
ή την αντικατάσταση τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της
επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να
προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και
κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου.
Σύμη, 19/3/2019
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε
Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Τεχνικής Υπηρεσίας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ. 22460-72444

Προμήθεια: Αδρανών &
Οικοδομικών
υλικών.
Κ.Α.: 30-6662.001

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΥΛΙΚΟ

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΤΣΙΜΕΝΤΟ (σακί 50 κιλά)

2

ΧΑΛΙΚΙ

Μ3

210,00

3

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

Μ3

65,00

4

ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Μ3

210,00

5

ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ/ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Μ3

6,00

6

ΤΟΥΒΛΑ 20/20/10

ΤΕΜ.

300,00

7

ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ (σακί 16 κιλά)

ΤΕΜ.

320,00

8

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ή ΔΟΜΙΚΟ
ΠΛΕΓΜΑ

ΚΙΛΟ

750,00

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

750,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα / Υπογραφή)
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