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ΛΙΤΟΧΩΡΟ    15/01/2020 
EΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 
                                                                               
ΑΜΜΟΣ ΠΛΥΜΜΕΝΗ          1,690   4,80 
ΑΜΜΟΣ ΣΤΕΓΝΗ                   1,690   4,80 
ΡΥΖΑΚΙ                                     1,520 2,80 
ΠΕΝΤΑΡΙ Α’                             1,530 4,60 
ΠΕΝΤΑΡΙ Β’                             1,530 4,60 
ΓΑΡΜΠΙΛΙ                               1,510 4,30 
3Α                                               1,710 4,20 
ΨΙΛΟ ΣΠΑΣΤΟ                       1,780 4,20 
E4                                               1,980 3,50 
ΨΙΛΟ ΚΟΣΚΙΝΟ                    1,780 3,60 
ΧΟΝΔΡΟ ΚΟΣΚΙΝΟ              1,980 3,00 
ΑΥΤΟΥΣΙΟ                              2,020 2,50 
ΚΡΟΚΑΛΑ                               1,860 2,25 
   
 
ΒΡΟΝΤΟΥ 
ΑΥΤΟΥΣΙΟ                              2,020 1,80 
ΨΙΛΟ ΚΟΣΚΙΝΟ                    1,780 2,80 
ΧΟΝΔΡΟ ΚΟΣΚΙΝΟ              1,980 2,30 
ΚΡΟΚΑΛΑ                               1,860 1,60 
 
*Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και ισχύουν από 01/02/2020. 
 
*Για προμήθειες που ο τρόπος πληρωμής είναι είτε με μετρητά στην πύλη ή με 
προκαταβολή προβλέπεται  έκπτωση 10 % επί των παραπάνω τιμών. 
 
*Για προμήθειες από 10.000 t/n έως 50.000 t/n ανά έτος, προβλέπεται έκπτωση 
5% επί των ανωτέρω τιμών. 
 
Για προμήθειες από 50.000 t/n έως 75.000 t/n ανά έτος, προβλέπεται έκπτωση 
10% επί των ανωτέρω τιμών. 
 
Για προμήθειες από 75.000 t/n έως 100.000 t/n ανά έτος, προβλέπεται έκπτωση 
15% επί των ανωτέρω τιμών. 
 
Για προμήθειες άνω των 100.000 t/n ανά έτος προβλέπεται έκπτωση 20% επί των 
ανωτέρω τιμών. 
 
 
 



 
 
 
 
* Για προμήθειες μεγαλυτέρων ποσοτήτων, υπεύθυνο να αποφασίσει είναι το 
Δ.Σ. της εταιρείας. 
 
   *Προμήθειες από το λατομείο Βροντούς γίνονται μόνο έπειτα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου και έγκρισή της από το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα 
προμήθειας αδρανών υλικών που θέλει να προμηθευτεί. 
 
*Δίνεται ανώτατο όριο πίστωσης ανά πελάτη τα 5.000 ευρώ και χρονική 
πίστωση 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου, τα οποία μπορούν να 
τροποποιηθούν με απόφαση προέδρου. 
 
* Για προμήθεια οποιουδήποτε άλλου υλικού: 
Α) μέχρι 5.000 t/n απαιτείται απόφαση Προέδρου. 
Β) άνω των 5.000 t/n απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
*Δύναται η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. να χρεώνει τους νόμιμους τόκους υπερημερίας (όπως 
αυτοί ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία), για τους πελάτες που θα 
υπερβαίνουν το χρονικό όριο πίστωσης.  
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