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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 13.760 € 
 
ΠΙΣΩΗ           : 14.998.4 € 
 
 
ΤΝΗΜΜΔΝΑ 
 
 
1) ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
2) ENΓEIKTIKOΠ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
3) ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 
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ΝΟΜΟ  ΛΔΒΟΤ                                                         ΘΑΗ ΔΡΝΗΚΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ                
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 13.760 € 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                    ΠΙΣΩΗ                  : 14.998,4 € 

 
ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣ.: 46/2019 
 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Κε ηελ παξνύζα κειέηε πξνϋπνινγηζκνύ 13.760 € θαη πίζησζεο 14.998,4 € 

ζα γίλεη πξνκήζεηα  ζπόξσλ, θπηώλ  δελδξπιιίσλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα   γηα ηηο αλάγθεο ζε 
θπηηθό πιηθό ηεο Γηεύζπλζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ .  

 Πθνπόο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ ζε όιεο ηηο 
πνιενδνκηθέο ελόηεηεο ηνπ Γήκνπ .   
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηζηξνθήο ησλ θπηώλ, εθόζνλ δελ ηεξνύληαη νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπο. 
Δηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη λα γίλεη πξνκήζεηα δηαθόξσλ θπηώλ, επνρηαθώλ ινπινπδηώλ θαη 
δελδξπιιίσλ δηαθόξσλ εηδώλ θαη έηνηκνπ ριννηάπεηα .  
Όια ηα δέλδξα θαη ηα θπηά ζα είλαη κέζα ζε κπάια ρώκαηνο. 
Ζ πξνκήζεηα ηνπ θάζε είδνπο είλαη δπλαηόλ λα γίλεη από δηαθνξεηηθνύο πξνκεζεπηέο, θαη ζε 
δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
Ζ επηινγή όισλ ησλ εηδώλ (δελδξπιιίσλ, ζάκλσλ, αλαξξηρώκελσλ θαη θπηώλ πξάλσλ) ζα γίλεη 
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηκήκαηνο Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ. 
Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη από πόξνπο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ. 
Ζ πξνκήζεηα ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16. 
Πύκθσλα κε ην Λ 4600/19 αξ 154 έσο  159 ε αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα νινθιεξσζεί  εσο 
31/08/19 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΠΞΝΟΥΛ ,ΦΡΥΛ ΓΔΛΓΟΙΙΗΥΛ 
ΝΟΜΟ  ΛΔΒΟΤ                                                         ΘΑΗ ΔΡΝΗΚΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ                
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ     : 13.760€  
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ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣ.: 46/2019 
 
 
 
 
 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
Απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα θπηώλ θαη δελδξπιιίσλ, θ.ι.π γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Ιέζβνπ. 
 
 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΔΗΓΝΠ  

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΑΞΑΛΖ 
(€) 

1 ΓΔΛΓΟΙΙΗΑ  Γ1-Γ9 2760 

2 ΘΑΚΛΝΗ, 
ΑΛΑΟΟΗΣΥΚΔΛΑ ΘΑΗ 
ΦΡΑ ΞΟΑΛΥΛ 

Θ1-Θ7 
Α1-Α6 
Π1-Π2 

8000 

3 ΔΡΝΗΚΝΠ 
ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑΠ 

 3000 

    

 ΑΘΟΝΗΠΚΑ  13760 

 Φ.Ξ.Α 9%   1238,4 

      

 ΤΝΟΛΟ  14.998,4 
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     ΤΥΚΑΓΔΙΙΖΠ ΑΛΡΥΛΖΠ                                             ΚΑΛΡΕΑΟΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 

                     
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΠΞΝΟΥΛ ,ΦΡΥΛ ΓΔΛΓΟΙΙΗΥΛ 
ΝΟΜΟ  ΛΔΒΟΤ                                                         ΘΑΗ ΔΡΝΗΚΝ ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑ                        
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ    : 13.760€  
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ                     ΠΙΣΩΗ                  : 14.998,4  € 
ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣ.: 46/2019 
 
 

 ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

Άρθρο 1ο. 
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 
Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θπηώλ ζπόξσλ, δελδξπιιίσλ θ.ι.π γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ. 
 

Άρθρο 2ο. 
Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

 
Ζ δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο: 
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ. 3463/2006 (Γ.Θ.Θ.). 
2. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008. 
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ησλ άξζξ. 116, 118, 120. 

Άρθρο 3ο. 
ραξαθηεξηζηηθά.  

 
. Α1 Γεληθά  

(α) Ρν θπηηθό πιηθό ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη από θπηώξηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 1564/85. 

Όια ηα θπηά πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ θαλνληθνύ ηνπο είδνπο ή ηεο πνηθηιίαο 
θαη λα έρνπλ θιαδηά ή ζηειέρε θαλνληθά θαη αξθεηά θαιά αλαπηπγκέλα, θαζώο θαη πγηή 
ξηδηθά ζπζηήκαηα. Ρα θπηά πξέπεη λα είλαη ζθιεξαγσγεκέλα, απαιιαγκέλα από 
αληηαηζζεηηθνύο θόκβνπο, εθδνξέο ηνπ θινηνύ, θαθώζεηο από ηνλ άλεκν θαη άιιεο 
παξακνξθώζεηο. Ζ εκθάληζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ελδεηθηηθή θαιήο πγείαο θαη 
ζθξηγειόηεηαο θαη λα είλαη εκθαλέο όηη ην θιάδεκα ηεο θνξπθήο θαη ην μεθαζάξηζκα ησλ 
ξηδώλ έρεη γίλεη ζσζηά. 

(β) Ρα αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ δέλδξσλ πξέπεη λα έρνπλ ίζηνπο θαηά ην δπλαηόλ 
θνξκνύο κε ζσζηή δηακόξθσζε ησλ θιαδηώλ, ζπκκεηξηθή θνξπθή θαη αλέπαθν θεληξηθό 
θιάδν. 
Γελ πξέπεη λα έρνπλ ηνκέο ησλ θιώλσλ κε δηάκεηξν κεγαιύηεξε ησλ 20 mm πνπ λα κελ 
έρνπλ επνπισζεί ηειείσο. 



(γ) Πηελ πεξίπησζε πνπ ηα θπηά έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πιαζηηθά ζαθίδηα πνιπαηζπιελίνπ ή 
θπηνδνρεία (γιάζηξεο) ή ράξηηλα δνρεία (γηα εηδηθά θπηά), ηα δνρεία απηά ζα είλαη πιήξε 
κε θαηάιιειν ππόζεκα αλάπηπμεο. 

(δ) Ν Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε, αλ ηνπ δεηεζεί από ηελ πεξεζία, λα ππνδείμεη ην(ηα) 
θπηώξην(α) από ην(ηα) νπνίν(α) ζα πξνέιζεη ην θπηηθό πιηθό, πξνθεηκέλνπ ε πεξεζία λα 
ην ειέγμεη (αλ θξίλεη ζθόπηκν) παξνπζία ηνπ Αλαδόρνπ, ώζηε ηα θπηά πνπ ζα 
πξνζθνκηζηνύλ ζην Έξγν λα είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, αιιά θαη λα 
ειαρηζηνπνηεζεί ν ρξόλνο γηα ιεπηνκεξή έιεγρν επί ηόπνπ ηνπ Έξγνπ. 

(ε) όηη αλ ηα θπηά δελ είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ε πεξεζία θαηά ηελ απόιπηε 
θξίζε ηεο, κπνξεί: 

1) Λα δώζεη εληνιή γηα απνκάθξπλζε ειαηησκαηηθώλ θπηώλ αθόκε θαη κεηά ηε 
θύηεπζε θαη λα δεηήζεη από ηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα θαηλνύξησλ 
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

2) Λα ηα ηηκνινγήζεη κε ηελ ηηκή ηεο επόκελεο θαηεγνξίαο θπηώλ, εθόζνλ ν αξηζκόο 
ησλ θπηώλ απηώλ είλαη ζρεηηθά κηθξόο, είλαη θαιήο πνηόηεηαο θαη δελ πζηεξνύλ 
ζεκαληηθά από ηηο πξνδηαγξαθέο ύςνπο, δηακέηξνπ θνξκνύ θαη δηαθιάδσζεο. 

  Α2 Καλλωπιζηικά Γένδρα και Διδικά Καλλωπιζηικά Γένδρα  

(α) Θα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πιένλ εγθιηκαηηζκέλα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο είδε, ηα νπνία ζα 
πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ Α1 θαη ζα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 
Γ1- Γ6. 

(β) Ρα θπηά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην Γήκν, αλαπηπγκέλα ζε πιαζηηθά ζαθίδηα πνιπαηζπιελίνπ ή 
ζε θπηνδνρεία (γιάζηξεο) κε βσιόρσκα θαηάιιεινπ όγθνπ. 

 (γ) Ρν ύςνο ησλ δέλδξσλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζα 
κεηξάηαη πάλσ από ην ιαηκό ηεο ξίδαο. Γηα ην είδνο θαη ην ύςνο όισλ ησλ δέλδξσλ ζα 
ιεθζνύλ ππόςε νη πίλαθεο θπηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξνύζα κειέηε. 

   Α3 Καλλωπιζηικοί Θάμνοι, Διδικοί Καλλωπιζηικοί Θάμνοι  

(α) Θα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πιένλ εγθιηκαηηζκέλα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο είδε, ηα νπνία ζα 
πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ Α1 

(β) Ρα θπηά ζα πξνζθνκίδνληαη ζε κπάια ρώκαηνο ζην εξγνηάμην αλαπηπγκέλα ζε πιαζηηθά 
ζαθίδηα πνιπαηζπιελίνπ ή θπηνδνρεία, ζα έρνπλ ηξεηο ηνπιάρηζην κεηξηθνύο θιώλνπο πνπ 
μεθηλνύλ θνληά ζην ιαηκό θαη ζρήκα θαιά δηακνξθσκέλν. 

 (γ) Ρν ύςνο ησλ θπηώλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζα κεηξάηαη 
πάλσ από ην ιαηκό ηεο ξίδαο. Γηα ην είδνο θαη ην ύςνο όισλ ησλ ζάκλσλ ζα ιεθζνύλ 
ππόςε νη πίλαθεο θπηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξνύζα κειέηε. 

 Α4 Ποώδη Πολσεηή Φσηά και Φσηά πορείοσ ζε ακίδια 

(α) Ρα πνώδε πνιπεηή θπηά είλαη θπηά κηθξήο αλάπηπμεο θαη θαιιηεξγνύληαη θπξίσο γηα ηα 
άλζε ηνπο θαη ην εληππσζηαθό θύιισκά ηνπο. Θα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε πιαζηηθά ζαθίδηα 
πνιπαηζπιελίνπ, δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 0,8lt, κε ζρήκα θαιώο δηακνξθσκέλν, πινύζην 



ξηδηθό ζύζηεκα θαη ύςνο πάλσ από 0,30m. Φπηεύνληαη ζε επίπεδεο επηθάλεηεο ή επηθάλεηεο 
κε ειαθξά θιίζε, ζε ρώξνπο ριννηάπεηα θαη ζε ρώξνπο όπνπ ζέινπκε ρακειό ηειηθό ύςνο 
θπηώλ. 

Ο έτοιμος χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :  

Λα πξνέξρεηαη από πηζηνπνηεκέλν ζπόξν ή κείγκα ζπόξσλ θαηάιιειν γηα ηηο εδαθνθιηκαηηθέο 
ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο  
Λα δηαηίζεηαη κε ισξίδα ρώκαηνο ηθάλνπ πάρνπο θαη κεραληθήο αληνρήο  
Ζ πγξαζία ρώκαηνο ηεο ισξίδαο λα είλαη ζε θαηάζηαζε ξώγνπ. 
Ρν ρώκα ηνπ ππνζηξώκαηνο λα έρεη ακκώδε ζύζηαζε γηα θαιύηεξε ξηδνβνιία θαη κεησκέλν 
βάξνο  
Ν ριννηάπεηαο ζηελ ισξίδα ρώκαηνο λα είλαη θνκέλνο ζύκθσλα κε ηηο νξζέο γεσπνληθέο 
πξαθηηθέο  
Λα ππάξρεη παληειήο έιιεηςε δηδαλίσλ αγξσζησδώλ ή πιαηύθπιισλ 
Λα δηαζέηεη κεγάιε ππθλόηεηα .  
Λα είλαη απαιαγκέλνο από εληνκνινγηθέο ή κπθεηνινγηθέο πξνζβνιέο  
Να έσει παπαμείνει στον αγπό παπαγωγήρ για τοςλάσιστον έξι μήνερ  

 
                                           Άρθρο 4ο: Σρόπος –Σόπος Παραλαβής  
Ζ παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα γίλεη ζε ρώξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ ππεξεζία θαζώο θαη 
κεηαθνξά θαη ε θνξηνεθθόξησζε ησλ πιηθώλ ζα βαξύλεη ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε θαη 
παξαιαβή ησλ εηδώλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ,ζύκθσλα κε ηηο παξαγγειίεο ηνπ  Ρκήκαηνο Ξξαζίλνπ 
ηεο Γ/λζεο  Ξεξηβάιινληνο,  από ηελ αξκόδηα ηξηκειή επηηξνπή.(αξ.208 & 209 ηνπ Λ.4412/2016) 
                                         Άρθρο 5ο: Πλημμελής Προμήθεια 
Δάλ  ε παξαιαβή ησλ πιηθώλ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
πξνκεζεπηή ηόηε ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή απνθαηαζηήζεη ηα είδε ζύκθσλα 
κε ηηο  δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην αξ.213 ηνπ Λ.4412/2016 
 

 
 
 
 
       Κπηηιήλε Κάξηηνο 2019 
 
          Ν        
                                                                        ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 
    ΠΛΡΑΜΑΠ                                                                           Ν 
                                                                             Γ/ΛΡΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ  
 
        
 
                             
 
 

     ΤΥΚΑΓΔΙΙΖΠ ΑΛΡΥΛΖΠ                                             ΚΑΛΡΕΑΟΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 



Γ ΦΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  Αρθρο Αναθεώριζης     

Γ1 Γένδρα        

Γ1.1 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ1 ΞΟΠ-5210 ηεκ 3,00  

Γ1.2 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ2 ΞΟΠ-5210 ηεκ 5,25  

Γ1.3 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ3 ΞΟΠ-5210 ηεκ 11,25  

Γ1.4 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ4 ΞΟΠ-5210 ηεκ 26,15  

Γ1.5 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 ΞΟΠ-5210 ηεκ 44,25  

Γ1.6 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 ΞΟΠ-5210 ηεκ 77,25  

Γ1.7 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ7 ΞΟΠ-5210 ηεκ 110,25  

Γ1.8 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ8 ΞΟΠ-5210 ηεκ 165,00  

Γ1.9 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ9 ΞΟΠ-5210 ηεκ 220,00  

Γ2 Θάμνοι       

Γ2.1 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ1 ΞΟΠ-5210 ηεκ 1,90  

Γ2.2 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ2 ΞΟΠ-5210 ηεκ 3,50  

Γ2.3 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3 ΞΟΠ-5210 ηεκ 5,85  

Γ2.4 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4 ΞΟΠ-5210 ηεκ 11,70  

Γ2.5 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ5 ΞΟΠ-5210 ηεκ 28,00  

Γ2.6 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ6 ΞΟΠ-5210 ηεκ 47,00  

Γ2.7 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ7 ΞΟΠ-5210 ηεκ 82,00  

Γ3 Αναρριτώμενα θσηά       

Γ3.1 Αλαξξηρώκελα θπηά θαηεγνξίαο Α1 ΞΟΠ-5220 ηεκ 1,90  

Γ3.2 Αλαξξηρώκελα θπηά θαηεγνξίαο Α2 ΞΟΠ-5220 ηεκ 3,50  

Γ3.3 Αλαξξηρώκελα θπηά θαηεγνξίαο Α3 ΞΟΠ-5220 ηεκ 5,85  

Γ3.4 Αλαξξηρώκελα θπηά θαηεγνξίαο Α4 ΞΟΠ-5220 ηεκ 11,70  

Γ3.5 Αλαξξηρώκελα θπηά θαηεγνξίαο Α5 ΞΟΠ-5220 ηεκ 28,00  

Γ3.6 Αλαξξηρώκελα θπηά θαηεγνξίαο Α6 ΞΟΠ-5220 ηεκ 47,00  

Γ4 Φσηά πρανών       

Γ4.1 Φπηά πξαλώλ θαηεγνξίαο Π1 ΞΟΠ-5220 ηεκ 0,75  

Γ4.2 Φπηά πξαλώλ θαηεγνξίαο Π2 ΞΟΠ-5220 ηεκ 1,50  

Γ5 Φσηά εζωηερικού τώροσ       

Γ5.1 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ1 ΞΟΠ-5220 ηεκ 4,00  

Γ5.2 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ2 ΞΟΠ-5220 ηεκ 8,00  

Γ5.3 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ3 ΞΟΠ-5220 ηεκ 12,00  

Γ5.4 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ4 ΞΟΠ-5220 ηεκ 16,00  

Γ5.5 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ5 ΞΟΠ-5220 ηεκ 24,00  

Γ5.6 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ6 ΞΟΠ-5220 ηεκ 40,00  

Γ5.7 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ7 ΞΟΠ-5220 ηεκ 60,00  

Γ5.8 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ8 ΞΟΠ-5220 ηεκ 80,00  

Γ5.9 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ9 ΞΟΠ-5220 ηεκ 120,00  

Γ5.10 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ10 ΞΟΠ-5220 ηεκ 160,00  

Γ5.11 Φπηά εζση. ρώξνπ θαηεγ. Δ11 ΞΟΠ-5220 ηεκ 200,00  

Γ5 Ποώδη - πολσεηή θσηά       

Γ6.1 Ξνώδε - πνιπεηή θπηά θαηεγ. Ξ1 ΞΟΠ-5220 ηεκ 0,75  

Γ6.2 Ξνώδε - πνιπεηή θπηά θαηεγ. Ξ2 ΞΟΠ-5220 ηεκ 1,50  

 Δγκαηάζηαζη τλοοκοπηηα    

 Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ  
ριννθνπεηα  

ΞΟΠ-5510 ζηξ 6.000,00  

 
 



 
 


