
 
 

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡ 12/2022 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER-RUN Α και Β» 

 
 
Ο Δήμος Γεροσκήπου και η Κοινότητα Κονιών, ζητούν  προσφορές    για   την    
προμήθεια CRUSHER-RUN  Α και Β  (κατάλληλα για θεμέλιο και υποθεμέλιο 
αντίστοιχα) για τις ανάγκες του Δήμου/Κοινότητας για χρονική περίοδο μέχρι και 
την 31ην Δεκεμβρίου 2022.  
 
Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.    
  
Η προσφορά, να περιλαμβάνει την αξία του υλικού, την μεταφορά, την φόρτωση 
και την εκφόρτωση. 
 
Τα υλικά, να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αναγράφονται στα 
επισυναπτόμενα έντυπα. 
 

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τον Δήμος 
Γεροσκήπου και τη Κοινότητα Κονιών με Crusher-Run A και Β εντός 48 ωρών 
από τη στιγμή που θα ειδοποιείται τηλεφωνικά ή με sms. Σε περίπτωση που ο 
επιτυχών προσφοροδότης δεν ανταποκριθεί εντός αυτού του χρονικού 
διαστήματος αλλά και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος/Κοινότητα θα 
έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί Crusher-Run A και Β από άλλες εταιρείες.  
 
Επίσης, κατά την παράδοση των υλικών, υποχρεωτικά, θα παρουσιάζει και 
παραδίδει στον εκπρόσωπο του Δήμου, δελτίο που να πιστοποιεί ότι το υλικό 
προήλθε από εγκεκριμένο λατομείο και στο οποίο θα αναγράφεται το βάρος του.  
 
Δεν θα γίνεται αποδεκτή η παράδοση υλικού από stock ή και από άλλο χώρο ή 
μη εγκεκριμένο λατομείο. 
 
Οι προσφορές να συμπληρωθούν  στο έντυπο προσφοράς. Στον φάκελο να 
αναγράφεται η φράση «Προσφορά αρ 12/2022» και να απευθύνονται στον 
Δήμαρχο Γεροσκήπου. 
 
Το κριτήριο βάσει του οποίου θα κατακυρωθεί η προσφορά, είναι αποκλειστικά η 
χαμηλότερη τιμή . 
 
Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται είναι ενδεικτικές και βασίζονται στις 
περσινές ανάγκες του Δήμου Γεροσκήπου. Δίδονται για σκοπούς καλύτερης 
εικόνας και συνθήκων .  
 
 



 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡ 12/2022 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CRUSHER – RUN  A και Β» 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ΑΡ. ΕΓΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…………………………………………………………………... 
 
ΑΡ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ…………………………………………………………………... 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ…………………………….ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX)…….…………… 
 
EMAIL …………………………………………………………………………………….. 
 

Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, αναλαμβάνω να προμηθεύω με CRUSHER-RUN σε 

διάφορα σημεία εντός των Δημοτικών/Κοινοτικών ορίων για τις ανάγκες του Δήμου 
Γεροσκήπου και Κοινότητας Κονιών, για χρονική περίοδο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου  
2022 για τις ακόλουθες τιμές: 

 
 
1.crusher-run A (100 τόνοι) ΕΥΡΩ………….………..(€……………..) /τόνο  +ΦΠΑ 
 
2.crusher-run B (200 τόνοι) ΕΥΡΩ………..……….....(€……………..) /τόνο   +ΦΠΑ 
 
   
  
 
Ημερομηνία................... 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Προδιαγραφές 
 
 
 
1.CRUSHER-RUN A 
 
Θραυστό διαβαθμισμένο μίγμα από σκύρα και άμμο τα ποιοτικά χαραχτηριστικά 
του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Κυπριακά πρότυπα CYS 99:1986 
«Προδιαγραφή για αδρανή υλικά για χρήση στην οδοποιϊα» 
Η κοκκομετρική σύνθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνα με την ζώνη 2 του 
πίνακα 1 του πιό πάνω προτύπου. 
 
2. CRUSHER-RUN Β 
 
Το υλικό δεν πρέπει να περιέχει υπερβολική ποσότητα αργίλλου , να είναι 
απαλλαγμένο από οργανικές ουσίες , αποσαθρωμένα υλικά ή άλλες προσμίξεις 
και να πληρεί τις πιό κάτω προδιαγραφές: 
(α) όριο υδαρότητας (Liquit limit)………………………35 max 
(β)δείκτης πλαστικότητας( Plastisity index)………….   6 max 
(γ)Μέτρο πλαστικότητας(Plastisity modulus)……… 250 max 
(δ)Δείκτης Καλιφόρνιας (CBR)…………………………30 min 
(ε)Δοκιμή Los Angeles ………………………………….40 max 
 
Κοκκομετρική σύνθεση: 
 

κόσκινο Διερχόμενο ποσοστό %  
Κατά βάρος 

75.0 mm 100 

37.5 mm 85-100 

10.0 mm 45-100 

05.0 mm 25-85 

600  μm 8-45 

425  μm 7-38 

75    μm 5-10 

 
 
 


