
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ           ΕΡΓΟ :   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ          ΓΙΑ ΜΕΣΑΚΚΝΗΗ ΣΩΝΔΙΚΣΤΩΝ 
ΚΑΣΕΡΙΝΗ  (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.)                του ζργου : 
           “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ” 
 

    ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.:  11/2017 
 
 

Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α   
 
 
 

Α.Σ.   1.01 
ωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωλινεσ πολυαικυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 . 
 Οι ςωλινεσ (ΡΕ) χαρακτθρίηονται με βάςθ το υλικό καταςκευισ (PE100, PE80, PE40), τθν ονομαςτικι διάμετρο DN 

(ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο: ςωλινεσ DN/OD), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευισ 
(ενιαίασ εξώκθςθσ -extrusion-, πολυςτρωματικισ εξώκθςθσ, με πρόςκετθ αποςπώμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ –peelable 
layer). 

 αρικμόσ που χαρακτθρίηει το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40) ςχετίηεται με τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS 
του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ωσ εξισ: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 φμφωνα με το EN 12201-2, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ΡΝ των ςωλινων ανά κατθγορία υλικοφ καταςκευισ (PE100, 
PE 80, PE40), ςυςχετίηεται με μία μζγιςτθ τιμι SDR 

 το παρόν άρκρο οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ΡΝ και ωσ εκ τοφτου εξυπακοφεται ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ 
πάχουσ τοιχώματοσ (SDR) που κακορίηονται ςτο Πρότυπο. 

 Οι ςωλινεσ ΡΕ φζρουν ςιμανςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά τουσ, μεταξφ των οποίων και θ 
καταλλθλότθτα προσ χριςθ: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχζτευςθσ υπό πίεςθ, W/P = για δίκτυα γενικισ 
χριςεωσ. 

Ονομ. διαμζτρου DN 63 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 12,5 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   1.02 
ωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωλινεσ πολυαικυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 . 
 Οι ςωλινεσ (ΡΕ) χαρακτθρίηονται με βάςθ το υλικό καταςκευισ (PE100, PE80, PE40), τθν ονομαςτικι διάμετρο DN 

(ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο: ςωλινεσ DN/OD), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευισ 
(ενιαίασ εξώκθςθσ -extrusion-, πολυςτρωματικισ εξώκθςθσ, με πρόςκετθ αποςπώμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ –peelable 
layer). 

 αρικμόσ που χαρακτθρίηει το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40) ςχετίηεται με τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS 
του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ωσ εξισ: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 φμφωνα με το EN 12201-2, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ΡΝ των ςωλινων ανά κατθγορία υλικοφ καταςκευισ (PE100, 
PE 80, PE40), ςυςχετίηεται με μία μζγιςτθ τιμι SDR 

 το παρόν άρκρο οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ΡΝ και ωσ εκ τοφτου εξυπακοφεται ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ 
πάχουσ τοιχώματοσ (SDR) που κακορίηονται ςτο Πρότυπο. 

 Οι ςωλινεσ ΡΕ φζρουν ςιμανςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά τουσ, μεταξφ των οποίων και θ 
καταλλθλότθτα προσ χριςθ: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχζτευςθσ υπό πίεςθ, W/P = για δίκτυα γενικισ 
χριςεωσ. 

Ονομ. διαμζτρου DN 75 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 12,5 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 



Α.Σ.   1.03 
ωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωλινεσ πολυαικυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 . 
 Οι ςωλινεσ (ΡΕ) χαρακτθρίηονται με βάςθ το υλικό καταςκευισ (PE100, PE80, PE40), τθν ονομαςτικι διάμετρο DN 

(ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο: ςωλινεσ DN/OD), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευισ 
(ενιαίασ εξώκθςθσ -extrusion-, πολυςτρωματικισ εξώκθςθσ, με πρόςκετθ αποςπώμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ –peelable 
layer). 

 αρικμόσ που χαρακτθρίηει το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40) ςχετίηεται με τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS 
του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ωσ εξισ: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 φμφωνα με το EN 12201-2, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ΡΝ των ςωλινων ανά κατθγορία υλικοφ καταςκευισ (PE100, 
PE 80, PE40), ςυςχετίηεται με μία μζγιςτθ τιμι SDR 

 το παρόν άρκρο οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ΡΝ και ωσ εκ τοφτου εξυπακοφεται ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ 
πάχουσ τοιχώματοσ (SDR) που κακορίηονται ςτο Πρότυπο. 

 Οι ςωλινεσ ΡΕ φζρουν ςιμανςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά τουσ, μεταξφ των οποίων και θ 
καταλλθλότθτα προσ χριςθ: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχζτευςθσ υπό πίεςθ, W/P = για δίκτυα γενικισ 
χριςεωσ. 

Ονομ. διαμζτρου DN 90 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 12,5 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   1.04 
ωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. ωλινεσ πολυαικυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 . 
 Οι ςωλινεσ (ΡΕ) χαρακτθρίηονται με βάςθ το υλικό καταςκευισ (PE100, PE80, PE40), τθν ονομαςτικι διάμετρο DN 

(ταυτίηεται με τθν εξωτερικι διάμετρο: ςωλινεσ DN/OD), τον τυποποιθμζνο λόγο διαςτάςεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγοσ τθσ εξωτερικισ διαμζτρου του ςωλινα προσ το ονομαςτικό πάχοσ του τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευισ 
(ενιαίασ εξώκθςθσ -extrusion-, πολυςτρωματικισ εξώκθςθσ, με πρόςκετθ αποςπώμενθ εξωτερικι επίςτρωςθ –peelable 
layer). 

 αρικμόσ που χαρακτθρίηει το υλικό καταςκευισ (PE100, PE 80, PE40) ςχετίηεται με τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS 
του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ωσ εξισ: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 φμφωνα με το EN 12201-2, θ ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ ΡΝ των ςωλινων ανά κατθγορία υλικοφ καταςκευισ (PE100, 
PE 80, PE40), ςυςχετίηεται με μία μζγιςτθ τιμι SDR 

 το παρόν άρκρο οι ςωλινεσ χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ΡΝ και ωσ εκ τοφτου εξυπακοφεται ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ 
πάχουσ τοιχώματοσ (SDR) που κακορίηονται ςτο Πρότυπο. 

 Οι ςωλινεσ ΡΕ φζρουν ςιμανςθ ςτθν οποία αναγράφονται τα χαρακτθριςτικά τουσ, μεταξφ των οποίων και θ 
καταλλθλότθτα προσ χριςθ: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχζτευςθσ υπό πίεςθ, W/P = για δίκτυα γενικισ 
χριςεωσ. 

Ονομ. διαμζτρου DN 280 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 12,5 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   1.05 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Λαιμόσ-φλάντηα 16 atm   Φ63 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   1.06 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Λαιμόσ-φλάντηα 16 atm   Φ75 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 



Α.Σ.   1.07 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Λαιμόσ-φλάντηα 16 atm   Φ90 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   1.08 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Λαιμόσ-φλάντηα 16 atm   Φ280 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   1.09 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Ηλεκτρομοφφα 16 atm   Φ63 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   1.10 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Ηλεκτρομοφφα 16 atm   Φ75 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   1.11 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Ηλεκτρομοφφα 16 atm   Φ90 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   1.12 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων πολυαικυλενίου (PE) 

Ηλεκτρομοφφα 16 atm   Φ280 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 
 

Α.Σ.   1.13 
ωλινεσ PVC-U Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm. 

Ονομ. διαμζτρου D 140 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 16 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 



Α.Σ.   1.14 
ωλινεσ PVC-U Ονομαςτικισ πίεςθσ 16 atm. 

Ονομ. διαμζτρου D 200 mm / ονομ. πίεςθσ ΡΝ 16 atm. 
Σιμι ανά μζτρο (m) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   2.01 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Ακραία για PVC Φ63 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   2.02 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Ακραία για PVC Φ75 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   2.03 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Ακραία για PVC Φ90 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   2.04 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Ανοιχτζσ γωνίεσ Φ90 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   2.05 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 



Σαυ Φ63 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   2.06 
Ειδικά τεμάχια ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςφαιροειδοφσ γραφίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 
ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων (μονισ ι διπλισ φλαντηωτισ ςφνδεςθσ, μονισ ι διπλισ ςφνδεςθσ τφπου 
κϊδωνα), μεγεκϊν (οποιαςδιποτε ονομαςτικισ διαμζτρου), κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, με εςωτερικι και 
εξωτερικι προςταςία ενόσ από τουσ τφπουσ που κακορίηονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 

Χυτοςιδθρά καλλφματα φρεατίων Φ600 χλςτ. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   3.01 
Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν. 

Βάςθ φρεατίου h=1,00m εςωτ. διαμζτρου 1,20 m. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   3.02 
Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν. 

Δακτφλιοσ φρεατίου h=0,50m εςωτ. διαμζτρου 1,20 m. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 

Α.Σ.   3.03 
Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν. 

Κώνοσ φρεατίου h=1,00m εςωτ. διαμζτρου 1,20-0,60 m. 
Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρϊ   (Αρικμθτικά) : ____,______ 
(Ολογράφωσ) : ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Κ α τ ε ρ ί ν θ   _ _ - _ _ - 2 0 1 7  
Ο  π ρ ο ς φ ζ ρ ω ν  

 
 
 


