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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 5.694,64 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  
2. υγγραφή Τποχρεώσεων 

3. Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ 
 

CPV 44111000-1 
(Οικοδομικά υλικά) 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 

  
 Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016. Η ανωτέρα 
προμήθεια οικοδομικών υλικών προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της ΔΕΤΑ του Δήμου 
Δελφών καθώς τα υπό προμήθεια υλικά θα χρησιμοποιηθούν σε εργασίες που εκτελεί η ΔΕΤΑ 
του Δήμου Δελφών με το προσωπικό της. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 5.694,64 ευρώ (€) με  
Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2019 συνολικού ύψους 2.513,48 €, βαρύνοντας τους κωδικούς 24.01.55 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ» με πιστώσεις ύψους 2.027,00 € και τον κωδικό 54.00.24 με τίτλο: 
«Υ.Π.Α. Α’ & ΒΟΗΘ. ΤΛΨΝ» με πιστώσεις ύψους 486,48 €. Οι υπόλοιπες πιστώσεις συνολικού 
ύψους 3.181,16 € θα βαρύνουν τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2020.    
  
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   04/11/2019  Άμφισσα   04/11/2019 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια «ΑΓΟΡΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ» με CPV 
44111000-1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 5.694,64 ευρώ (€) 
με  Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών 
έτους 2019 συνολικού ύψους 2.513,48 €, βαρύνοντας τους κωδικούς 24.01.55 με τίτλο: «ΑΓΟΡΕ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ» με πιστώσεις ύψους 2.027,00 € και τον κωδικό 54.00.24 με τίτλο: 
«Υ.Π.Α. Α’ & ΒΟΗΘ. ΤΛΨΝ» με πιστώσεις ύψους 486,48 €. Οι υπόλοιπες πιστώσεις συνολικού 
ύψους 3.181,16 € θα βαρύνουν τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2020. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το 
αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ύμβαση 
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Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο συμφωνητικό 
υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 
του Ν.4412/16). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 
Ν.4412/16). ημειώνεται ότι οι ποσότητες της μελέτης είναι ενδεικτικές και μπορούν να 
προσαρμοστούν στις ανάγκες τις υπηρεσίας, χωρίς όμως να υπερβαίνουν το συνολικό ποσό 
αυτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα οικοδομικά υλικά που περιγράφονται 
στην τεχνική έκθεση, στην αποθήκη της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών τμηματικά ύστερα από 
έγγραφη ή προφορική εντολή της υπηρεσίας. ημειώνεται ότι οι ποσότητες της μελέτης είναι 
ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες τις υπηρεσίας, χωρίς όμως να 
υπερβαίνουν το συνολικό οικονομικό αντικείμενο αυτής. 
Φρόνος παράδοσης 

Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδίδονται μέσα σε 5 ημέρες ύστερα από την 
έγγραφη ή προφορική εντολή της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών (άρθρο 206 
παρ.1 του Ν.4412/16). Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπερνάει τους 12 μήνες από την 
υπογραφή της.  
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
Πλημμελής κατασκευή 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής 
αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ψς προς τα 
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δήμου.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16) 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   04/11/2019  Άμφισσα   04/11/2019 
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ΨΣΗΡΙΟ ΨΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
 

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Σ Ε Φ Ν Ι  Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι  Α Γ  Ρ Α Υ Ε   
 
 
Σα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τα εξής: 
 
1,2,3 Άμμος Λατομείου: Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους 
σκληρούς και ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες, 
και η κοκκομετρική διαβάθμιση θα βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα. 
 

Ονομαστικό άνοιγμα κόσκινου 
κατά ΕΛΟΣ ΕΝ12620 

933.2 [mm] 

Διερχόμενο κατά βάρος 
[%] 

10 100 

4 90-100 

2 55-85 

0.063 <5 

 
4,5,6 Φαλίκι: Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. Κοκκώδες υλικό διαστάσεων 8 - 16 mm από 
συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα λατομείου. ΕΛΟΣ ΕΝ 12620. 
 
7,8 Άμμος ποταμίσια:  Η ποταμίσια άμμος θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των ισχυόντων 
κανονισμών και να είναι κοκκομετρίας 0-4mm. 
 
9 Αμμοχάλικο - Γαρμπίλι: Σο αμμοχάλικο θα είναι θραυστό ή μη, εκ ποταμών, χειμάρρων, 
ρευμάτων θαλάσσης, ορυχείων ή εκ λίθων λατομείων. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην Π.Σ.Π. 0155. 
Σο γαρμπίλι πρέπει να έχει διάμετρο 0,4 – 1 cm. H διαβάθμιση των υλικών θα είναι σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε 
πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
 
10,11 Μαρμαρόσκονη: Λευκή μαρμαρόσκονης σε σάκους των 25 kgr θα προέρχεται από 
καθαρό μάρμαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή, αμιγής, απαλλαγμένη ξένων 
ουσιών και λεπτόκοκκη (0,1-1,5mm). ε καμία περίπτωση δεν θα είναι πούδρα και θα είναι 
επίσης καλά λειοτριμμένη. 
 
12 Θραυστό υλικό λατομείου (3Α): Σο θραυστό υλικό λατομείου (3Α) θα συμμορφώνεται με το 
πρότυπο ΕΝ 13242:2002 "Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, ή μη 
σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία" . Σα υλικά αυτά θα φέρουν 
υποχρεωτικά σήμανση CE σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, σε συμμόρφωση με τις 
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απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα «Δομικά προϊόντα» 89/106/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την ευρωπαϊκή οδηγία 93/68/ΕΟΚ . Η σήμανση CE θα τεκμηριώνεται με 
την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού 
 
13,14 Σσιμέντο μαύρο: Σο τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, 
σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Σο τσιμέντο θα είναι 
πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης 
CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟT ΕΝ 2197-1-2000 και 
ΕΛΟΣ 197-2-2000 και θα έχει ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας. 
 
15 Σσιμέντο λευκό 25kg: Σο τσιμέντο θα είναι χρώματος λευκού θα είναι συσκευασμένο σε 
σακιά των 25kg και θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 197 – 1:2000. 
 
18,19,20 REVINEX (σκληρυντικό τσιμέντου): Σο βελτιωτικό κονιαμάτων θα είναι σε 
γαλακτώδες μορφή, ικανό για στεγανότητα, ελαστικότητα και πρόσφυση σε πλήθος 
οικοδομικών και επισκευαστικών χρήσεων. υμβατό με τα τσιμέντα και τα αδρανή της αγοράς 
προσδίδοντας στο τσιμέντο κορυφαία στεγανότητα, ελαστικότητα και αντοχή και αποτρέπει 
δημιουργία σκόνης και τριχοειδών ρωγμών. Θα φέρει σήμανση με τον αριθμό παρτίδας 
ποιοτικού ελέγχου. 
 
21 Σσιμέντο υψηλής αντοχής (βάσης): Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ υψηλής πρώιμης αντοχής 
ειδικά κατάλληλο για ευκολότερο πρώιμο ξεκαλούπωμα και προκατασκευασμένα προϊόντα 
σκυροδέματος, που απαιτείται γρήγορη αφαίρεση των καλουπιών. Σο CEM I 52,5 N καλύπτει 
πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΣ EN 197-1. Έχει πιστοποιηθεί  από ανεξάρτητο τρίτο 
φορέα και φέρει σήμα CE. 
 
22 Χηφίδα Λευκή: Η Λευκή Χηφίδα παράγεται από μάρμαρο (μαρμαροψηφίδες) κατόπιν 
θραύσεως, σε μικρότερα τεμάχια με ειδικούς σπαστήρες.  την συνέχεια τα προιόντα θραύσεως 
περνούν από διαλογητήρα και γίνονται ποικίλες διαλογές, ανάλογα με το μέγεθός τους. Η 
συσκευασία τους είναι συνήθως σε μεγάλο σάκο Big Bag ή σε νάυλον σακιά των 25 Kg. Οι 
διαστάσεις αρχίζουν από 1mm και φθάνουν εως 15mm.Σο χρώμα τους είναι Λευκό, με 
παραπλήσιες αποχρώσεις(νερά). 
 
24 Κόλλα πλακιδίων συσκευασία 25kg: Τψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με 
βάση το τσιμέντο. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Πεδία 
εφαρμογής: Κόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων (π.χ. gres 
porcelanato), πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων κτλ., τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες με υψηλές 
απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. παλιά στρώση πλακιδίων, 
δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, πισίνες κτλ.). Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C2 ΣΕ S1 κατά ΕΝ 12004 και ΕΝ 12002. 
 
25 Έτοιμος σοβάς συσκευασία 25 kg: Έτοιμο κονίαμα για το "χοντρό χέρι" του σοβά. Αποτελεί 
το ιδανικό υπόστρωμα στην περίπτωση που για το τελικό ("τριφτό" ή "ψιλό") χέρι του σοβά θα 
χρησιμοποιηθούν οι έτοιμοι, έγχρωμοι υδαταπωθητικοί σοβάδες MARMOCRET και 
MARMOCRET PLUS. Αναμιγνύεται μόνο με νερό. Εφαρμόζεται με μηχανή εκτόξευσης σοβά, 
μυστρί ή φραγκόφτυαρο. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου GP CS IΙ, W0 κατά ΕΝ 998-1. 
 
26 Πλαστικοποιητής κονιαμάτων συσκευασία 25kg: Πλαστικοποιητής κονιαµάτων σε σκόνη, 
ελληνικής προέλευσης, από φυσικά τροποποιηµένα ορυκτά. Πρέπει να προσδίδει άριστη 
εργασιµότητα και συγκολησιµότητα στα τσιµεντοκονιάµατα (για κτίσιµο και σοβάντισµα) 
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αντικαθιστώντας 100% τον ασβέστη, να µην προσβάλλει τα µέταλλα και να µην προκαλεί 
εγκαύµατα. Ο προµηθευτής πρέπει να υποβάλλει σχετικά πιστοποιητικά, από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι η χρήση του πλαστικοποιητή προσδίδει στην τελική εφαρµογή (κονιάµατα) 
την προβλεπόµενη µηχανική αντοχή σε κάµψη και θλίψη 
 
27 Αρμόστοκος συσκευασία 5 kg: Αρμόστοκος πλακιδίων έγχρωμος, λεπτόκοκκος, κατηγορίας 
CG2 σύμφωνα με το ΕΝ 12004. 
 
28 Αφρός πολυουρεθάνης 750ml: Φαμηλής διόγκωσης αφρός πολυουρεθάνης για πλήρωση 
κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες εκτός από 
πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Εχει πολυ χαμηλότερη διόγκωση και στεγνώνει 
πιο γρήγορα. Είναι ανθεκτικός στο νερό και στη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία 
UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Είναι δανικός για τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων, 
κασών για πόρτες και για μόνωση σε στέγες με κεραμίδια. Μετά την σκλήρυνση δεν 
συρρικνώνεται.  
 
29 ιλικόνη: ιλικόνη Αδιάβροχη, στεγανοποιητική σιλικόνη, άριστης ποιότητας, με μόνιμη 
και εξαιρετική πρόσφυση στο γυαλί (γυαλί με γυαλί ή σε συνδυασμό με άλλα υλικά)    
Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς χρήση ασταριού, Απόχρωση: Διάφανη, Ανθεκτική στα χημικά,    
100% αδιάβροχη, 100% UV – ανθεκτική, 100% ελαστική, Υυσίγγιο: 280ml 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΨΝ ΑΓΟΡΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΤΛΙΚΨΝ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου  

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 
 

A/A ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Μ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 ΑΜΜΟ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ ΑΚI 25kg ΣΔΜ 40 1,30 52,00 

2 ΑΜΜΟΛΑΣΟΜΔΗΟΤ BIG BAG ΣΔΜ 2 18,00 36,00 

3 ΑΜΜΟ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ κυβικά m3 40 16,00 640,00 

4 ΥΑΛΗΚΗ ΑΚΗ 25kg ΣΔΜ 20 1,30 26,00 

5 ΥΑΛΗΚΗ BIG BAG ΣΔΜ 5 18,00 90,00 

6 ΥΑΛΗΚΗ m3 5 16,00 80,00 

7 ΑΜΜΟ ΠΟΣΑΜΗΗΟ ΑΚΗ 25kg ΣΔΜ 20 2,10 42,00 

8 ΑΜΜΟ ΠΟΣΑΜΗΗΟ BIG BAG ΣΔΜ 5 56,50 282,50 

9 ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΟ m3 40 16,00 640,00 

10 ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΖ ΑΚΟΤΛΑ 25kg TEM 20 2,10 42,00 

11 ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΝΖ BIG BAG TEM 5 56,50 282,50 

12 ΘΡΑΤΣΟ ΤΛΗΚΟ ΛΑΣΟΜΔΗΟΤ3Α m3 10 14,80 148,00 

13 ΣΗΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ 50kg TEM 10 7,00 70,00 

14 ΣΗΜΔΝΣΟ ΜΑΤΡΟ 25kg TEM 10 4,40 44,00 

15 ΣΗΜΔΝΣΟ ΛΔΤΚΟ 25kg TEM 10 7,00 70,00 

16 ΠΛΔΓΜΑ ΟΗΚΟΓΟΜΖ 15x15cm TEM 5 15,50 77,50 

17 ΠΛΔΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΗΕΔ 5x10 cm TEM 5 20,50 102,50 

18 RAVINEX 1kg TEM 10 8,10 81,00 

19 RAVINEX 5kg TEM 10 24,50 245,00 

20 RAVINEX 18kg TEM 10 77,50 775,00 

21 ΣΗΜΔΝΣΟ ΒΑΖ 40kg TEM 20 7,00 140,00 

22 ΦΖΦΗΓΑ ΛΔΤΚΖ ΑΚΗ 25kg TEM 5 5,08 25,40 

23 
ΒΟΣΑΛΟ ΜΑΡΜΑΡΟΤ 0,1-0,5cm ΑΚΗ 
25kg 

TEM 15 8,27 124,05 

24 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ 25 kg TEM 5 10,00 50,00 

25 ΔΣΟΗΜΟ ΟΒΑ 25 kg TEM 10 10,00 100,00 

26 ΠΛΑΣΗΚΟΠΟΗΖΣΖ 25kg TEM 10 16,20 162,00 

27 ΑΡΜΟΣΟΚΟ 5kg TEM 10 6,00 60,00 

28 ΑΦΡΟ ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ 750ml TEM 10 6,00 60,00 

29 ΗΛΗΚΟΝΖ 280ml ΣΔΜ 10 4,50 45,00 

ΤΝΟΛΟ 4.592,45 
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ΥΠΑ 24% 1.102,19 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 5.694,64 
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