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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νέα Βρασνά, 07-07-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                 
             ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ                                                                                  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           
Ταχ.  Δ/νση  :  Δήμος Βόλβης                                                                      
                      Νέα Βρασνά        
ΤΗΛ                 :    23970 24420                                                       
ΦΑΞ               :    23970 24369                              
Τ.Κ.                :    57021                                        
-----------------------------------------------                             
πληροφορίες  : Τακατζόγλου Ηρακλής 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
«Αποκατάσταση οπών στο οδόστρωμα (τσιμεντοστρώσεις)»  

στην Δ.Ε. Απολλωνίας Δ. Βόλβης. 
 
 Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι οι απαραίτητες εργασίες που θα εκτελούνται 
και που αφορούν στο έργο της κατασκευής τσιμεντοστρώσεων για την αποκατάσταση 
κατεστραμμένων τμημάτων δημοτικών οδών. Τα τμήματα αυτά προκύπτουν από εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης καθώς και από εργασίες σύνδεσης νέων παροχών.  
 Λόγω του ότι υπάρχει επικινδυνότητα στην βατότητα των συγκεκριμένων οδών και για 
την αποφυγή ατυχημάτων, οι εργασίες για την αποκατάστασή τους θα πρέπει να εκτελούνται 
άμεσα και θα αφορούν σε όλους τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου 
Βόλβης καθ’ όλη την διάρκεια του τρέχοντος έτους (2017). 
Πιο συγκεκριμένα θα εκτελούνται τα κάτωθι: 

1. Τομή οδοστρώματος με χρήση ασφαλτοκόπτη. Υπολογίζεται περίπου σε ένα 
πλάτος οδοστρώματος 1,50 μμ. και για 200,00 μμ οδών συνολικά.  

2. Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη (ισοπέδωση - διαμόρφωση των 
τμημάτων του εδάφους για εξυγίανση) σε βάθος 30 εκ.. 

3. Τοποθέτηση υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. 
4. Τοποθέτηση βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. 
5. Δομικά πλέγματα κατηγορίας S500C (μονό πλέγμα για την σκυροδέτηση) 
6. Σκυροδέτηση των τμημάτων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 10εκ. 

 Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να ανατεθούν σε ιδιώτη κατασκευαστή διότι η 
Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Βόλβης δεν διαθέτει το κατάλληλο εργατοτεχνικό προσωπικό για την 
εκτέλεσή τους.  
 Η εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Δημοσίων Έργων σε 
συνδυασμό με το αναλυτικό τιμολόγιο αυτής, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την υπ’ αριθμ. 
ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 (ΦΕΚ1746 Β/19-05-2017) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (όπου στην παραπάνω νομοθεσία δεν 
υφίστανται τιμές θα χρησιμοποιηθούν τιμές εμπορίου), θα βαρύνουν τον Κ.Α.Ε. 15.11.03.93 
του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βόλβης έτους 2017.  
 
            Νέα Βρασνά, 07 / 07 / 2017                                  Νέα Βρασνά, 10 / 07 / 2017  
                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε    
                                                                                            Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
                                                                                              Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
              Τακατζόγλου Ηρακλής                                         
            Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                         Δανιηλίδης Μιλτιάδης 
                                                                                            Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 



 2

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Άρθρο Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 

 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με 
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής 
και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’ 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ 
 Αριθμητικά:  1,00  
 
Άρθρο Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 

των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 

εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης 
και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModifiedκατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
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• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 

που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
 Αριθμητικά: [1.75 *] 
 
Άρθρο Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β) 
 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 
 Αριθμητικά: [2,15 *] 
 
Άρθρο Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 
 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά  
 Αριθμητικά: [2,25 *] 
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Άρθρο Β-30 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη,διαμόρφωσή του σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα 
με τα σχέδια οπλισμού.Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας 
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος.Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των 
οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των 
οπλισμών. 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 

εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου 

από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας.  
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• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς)και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

Άρθρο Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 
 Αριθμητικά: 1,15 
 

Άρθρο Β-29.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  

Άρθρο Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 
 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", 
στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λπ. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς 
οπλισμένο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθμητικά: 94,20 
 
  
 
                                                                                                   
     
.         Νέα Βρασνά, 07 / 07 / 2017                                    Νέα Βρασνά, 10 / 07 / 2017  
                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε    
                                                                                            Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
                                                                                              Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
              Τακατζόγλου Ηρακλής                                         
            Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                         Δανιηλίδης Μιλτιάδης 
                                                                                            Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

α/α Είδος εργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΑ
ΔΑ 

Ποσό     
τητα 

Τιμή  
Μον. 

Δαπάνη 
(€)  

1 Τομή οδοστρώματος με χρήση 
ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ-2269Α μ. μ. 400,00 1,00 400,00 

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ-1123Α κ. μ. 90,00 1.75 * 157,50 

3 Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ-3111.Β τ. μ. 300,00 2,15 ** 645,00 

4 Βάση οδοστρωσίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ-3211.Β τ. μ. 300,00 2,25 *** 675,00 

5 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα 
Β500C εκτός υπογείων χώρων  ΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ-7018 K g. 630,00 1,15 724,50 

6 Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 ΟΔΟ Β-29.3.1 ΟΔΟ-2532 κ. μ. 34,00 94,20 3.202,80 

ΣΥΝΟΛΟ: 5.804,80 

Φ.Π.Α. 24%: 1.393,15 

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 7.197,95 

 
* Επιπλέον στη τιμή του άρθρου: 0,21 €/m3*km (μεταφορικά αστική περιοχή ≥5km) 
    (0.70)+(0.21*5)=1.75 €/κμ 
** Επιπλέον στη τιμή του άρθρου 0,21 €/m3*km (μεταφορικά αστική περιοχή ≥5km) 
    (1,10)+(0,21*5)=2,15 €/τμ 
*** Επιπλέον στη τιμή του άρθρου 0,21 €/m3*km (μεταφορικά αστική περιοχή ≥5km) 
    (1,20)+(0,21*5)=2,25 €/τμ 
 
 
 
           Νέα Βρασνά, 07 / 07 / 2017                                    Νέα Βρασνά, 10 / 07 / 2017  
                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                    Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε    
                                                                                            Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
                                                                                              Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
              Τακατζόγλου Ηρακλής                                         
            Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                         Δανιηλίδης Μιλτιάδης 
                                                                                            Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
  
 
 
         
 


