ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη, συνολικού προϋπολογισµού 49.000,00€ (Με Φ.Π.Α.,) αφορά στην παροχή
των υπηρεσιών για την εφαρµογή Προγράµµατος Ανακύκλωσης για το ∆ήµο Σερβίων για το έτος
2021.
Οι παραπάνω υπηρεσίες, θα παρασχεθούν στο ∆ήµο Σερβίων όπως αυτός συνίσταται σύµφωνα
µε το Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α/ 9-3-2019) , όπου τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του Ν3852/ «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Οι υπολογισµοί για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνουν σε συµφωνία µε την
ΚΥΑ 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων».
Η διάρκεια της Σύµβασης θα είναι για ένα (1) έτος, µε δυνατότητα παράτασης για ένα έτος µε
ενάσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης για ένα έτος.

1.1 Εφαρµογή προγράµµατος ανακύκλωσης
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει πρόγραµµα συλλογής των ανακυκλώσιµων υλικών που
παράγονται στο ∆ήµο Σερβίων µέσω της αποκοµιδής τους από τους ειδικούς κάδους, βάση των
αρµοδιοτήτων του ∆ήµου που περιγράφονται στο αρ. 94 Β του Ν. 3852/2010. Στην παραπάνω
εργασία δεν περιλαµβάνεται το κόστος διαχείρισης των σύµµεικτων απορριµµάτων (µεταφόρτωση
και υγειονοµική ταφή) και των ανακυκλώσιµων υλικών (µεταφόρτωση, επεξεργασία/διαλογή,
δεµατοποίηση, µεταφορά σε µονάδες ανακύκλωσης).
Η αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών

θα γίνεται

µε συχνότητα 3ηµέρες /εβδοµάδα

σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο πρόγραµµα.
Για τον υπολογισµό του απαραίτητου εξοπλισµού και προσωπικού για την εκτέλεση του
προγράµµατος ανακύκλωσης λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Για την παροχή της υπηρεσίας υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παραπάνω ότι απαιτείται ένα (1)
όχηµα συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών το οποίο θα απασχολείται όλο το έτος το οποίο θα
παρέχεται στον Ανάδοχο από το ∆ήµο Σερβίων µε τους όρους και προϋποθέσεις της Ειδικής και
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Σύµφωνα µε τη συχνότητα αποκοµιδής, τις παραγόµενες ποσότητες και τα χαρακτηριστικά του
οδικού δικτύου, για την εκτέλεση του προγράµµατος ανακύκλωσης υπολογίζεται ότι απαιτείται ένα
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(1) απορριµµατοφόρο όχηµα συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών κλειστού τύπου µε συµπίεση τύπου
πρέσας, δύο αξόνων χωρητικότητας τουλάχιστον 16m3 και µικτού βάρους έως 19tn, σύγχρονης
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Οι εργασίες αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών θα εκτελεστούν από την ηµέρα υπογραφής
της σύµβασης και για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
Ο αριθµός εργαζοµένων στην αποκοµιδή από τον ανάδοχο θα ανέρχεται στους δύο (2), ένας
(1) εκ των οποίων θα είναι οδηγός απορριµµατοφόρου και θα έχει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά-άδειες για την οδήγηση του συγκεκριµένου απορριµµατοφόρου και ο έτερος
εργάτης αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών.
Ο ∆ήµος Σερβίων θα διαθέσει προς χρήση ένα απορριµµατοφόρο τύπου πρέσσας στον
Ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα συντήρησης του απορριµµατοφόρου σε
ότι αφορά την τακτική και έκτακτη συντήρηση . Πέρα των παραπάνω ο Ανάδοχος θα καλύπτει όλα
τα λειτουργικά έξοδα και τα καύσιµα. Η αποκοµιδή των απορριµµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο πρόγραµµα, το οποίο είναι ενδεικτικό και δύναται νε µετατρέπεται µε µέριµνα της
∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Καθηµερινότητας, λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες. Σε
κάθε περίπτωση το πρόγραµµα που θα εκδίδει ο ∆ήµος όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις θα
προσαρµόζεται καταλλήλως ώστε τα συνολικά χιλιόµετρα (µε αναγωγή ανά µήνα) να συµφωνούν
µε αυτά της τεχνικής περιγραφής.
Πέρα των παραπάνω ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα αναλαµβάνει:
1. Να εξασφαλίσει την άριστη, συνεχή και ανελλιπή εκτέλεση των εργασιών αποκοµιδής των
κάδων ανακύκλωσης, καλύπτοντας το σύνολο του κόστους λειτουργίας του προγράµµατος στο
∆ήµο και διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό (οδηγός απορριµµατοφόρου και πλήρωµα)
και τα λοιπά µέσα που είναι αναγκαία. Ο Ανάδοχος θα αµείβει το προσωπικό που θα
απασχολεί για την υλοποίηση των υπηρεσιών µε βάση τη ισχύουσα κάθε φορά Εθνική Γενική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) ή ευνοϊκότερη διµερή συµφωνία. Στο κόστος
λειτουργίας περιλαµβάνεται το κόστος κίνησης και τακτικής/έκτακτης συντήρησης των
οχηµάτων συλλογής.
2. Να συνεργαστεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, υπευθύνους και υπαλλήλους του ∆ήµου για την
ανάπτυξη επιπλέον κάδων ανακύκλωσης υλικών σε κατάλληλα σηµεία των οικισµών του
∆ήµου. Συνολικά στο ∆ήµο υπάρχουν περίπου 150 θέσεις ανακύκλωσης, όπου κάθε θέση
συνίσταται από την τετραπλέτα κάδων ανά είδος υλικού (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουµίνιο).
3. Να περισυλλέγει τα ανακυκλώσιµα υλικά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται µέσα
στους

κάδους

ανακύκλωσης

ή

και

δίπλα

από

αυτούς

όταν

πρόκειται

για

τα

χαρτόνια/χαρτοκιβώτια ή άλλα ογκώδη ανακυκλώσιµα υλικά. Επιπλέον αναλαµβάνει την
εξυπηρέτηση όλων των κάδων για την ανακύκλωση χαρτιού που υπάρχουν σε υπηρεσίες,
σχολεία & φορείς των ∆ήµων, καθώς και την αποκοµιδή χαρτοκιβωτίων από συγκεκριµένα
σηµεία µεγάλης παραγωγής (super markets, βιοµηχανίες / βιοτεχνίες, εµπορικοί δρόµοι, λαϊκή
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αγορά, κλπ). Η αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών θα γίνεται καθηµερινά κατά την
πρωινή ή απογευµατινή βάρδια, βάσει σταθερά επαναλαµβανόµενων δροµολογίων.
4. Για τη µηχανική αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών το προσωπικό του Αναδόχου θα
χρησιµοποιεί το ειδικό απορριµµατοφόρο όχηµα ανακύκλωσης του ∆ήµου Σερβίων «για τη
συλλογή και µεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουµίνιο, γυαλί), τα οποία και
θα παραδίδει στην Τοπική Μονάδα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΤΜ∆Α) Σερβίων». Το
συγκεκριµένο όχηµα θα το χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου της
παρούσας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, και θα επιστραφεί στο ∆ήµο Σερβίων µε την
ολοκλήρωση ισχύος της πλήρως συντηρηµένο.
5. Να εκκενώνει τα φορτία ανακυκλώσιµων υλικών που συλλέγει στις εγκαταστάσεις
µεταφόρτωσης του Περιφερειακού ΟΣ∆Α της ∆. Μακεδονίας (ΤΜ∆Α Σερβίων) σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην προγραµµατική σύµβαση, «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»,
όπως αυτή ισχύει µετά από τυχόν τροποποίησή της.
6. Να εκδίδει και να αποστέλλει στο ∆ήµο τα κατάλληλα παραστατικά για την πληρωµή του
τιµήµατος. Η αποπληρωµή των τιµολογίων θα γίνεται το αργότερο µέχρι την τελευταία ηµέρα
του επόµενου µήνα που παρέχονται οι υπηρεσίες ή το αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την
παραλαβή του παραστατικού πληρωµής που θα αποστέλλει ο Ανάδοχος.
7. Να τηρεί τους συµβατικούς όρους της παρούσης.
Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά από το ∆ήµο και µόλις υποβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά
πληρωµής.
Η δαπάνη της παραπάνω εργασίας, υπολογίζοντας κόστος υπαλλήλων και καυσίµων, θα ανέλθει
σύµφωνα µε το συνηµµένο ενδεικτικό προϋπολογισµό σε 49.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου Σερβίων.
Για την εκτέλεση των παραπάνω ισχύουν:
•

Ο Ν. 4412/2016

•

Καθώς και οι οδηγίες που θα δοθούν επί τόπου από την υπηρεσία

Σέρβια, 09-10-2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΙΣΤ ∆/ΝΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Νίκου Λάµπρος
∆ιπλ. Πολ. Μηχ µε Α΄β

Νίκου Λάµπρος
∆ιπλ. Πολ. Μηχ µε Α΄β
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ελευθερίου Χρήστος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
∆ΑΠΑΝΗ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

km/έτος

21.600

lt/km (µέση κατανάλωση
απορριµµατοφόρου)

0,45

€/lt (µέση τιµή χωρίς ΦΠΑ)

1,144

Τακτική συντήρηση
οχηµάτων (30% κίνησης)

κατ΄
αποκοπή

Έκτακτη συντήρηση
οχηµάτων
Οδηγός απορριµµατοφόρου

κατ΄
αποκοπή
1

Ετήσια αµοιβή για τριήµερη
εργασία/εβδοµάδα (πλήρης
απασχόληση 15420€)
Εργάτης πλήρωµα
απορριµµατοφόρου
Ετήσια αµοιβή για τριήµερη
εργασία/εβδοµάδα (πλήρης
απασχόληση 14.160,00€)
Εποπτεία-συντονισµός έργου
αποκοµιδής ανακυκλώσιµων
υλικών

9.252,00

ΦΠΑ
(24%)

€/έτος,
µε ΦΠΑ

11.119,68 €

2.668,72 €

13.788,40 €

4.136,52 €

992,76 €

5.129,28 €

3.500,00€

840,00

4.340,00€

9.252,00€

2.220,48

11.472,48€

8.496,00 €

2.039,04

10.535,04€

3.011,93 €

722,87 €

3.734,80 €

39.516,13 €

9.483,87 €

49.000,00€

1
8.496,00

Κατ΄αποκοπή

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ για ένα (1) έτος
•

€/έτος,
χωρίς ΦΠΑ

Η µέση τιµή του καυσίµου (Πετρέλαιο κίνησης) υπολογίσθηκε λαµβάνοντας υπόψη τις
διαµορφωµένες τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών Καυσίµων /Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας για το Νοµό Κοζάνης

•

Το σύνολο των χιλιοµετρικών αποστάσεων υπολογίσθηκε βάσει του συνηµµένου
προγράµµατος αποκοµιδής
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•

Οι αµοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του χρησιµοποιούµενου προσωπικού υπολογίζονται
βάσει Εθνικής συλλογικής σύµβασης εργασίας όπως τροποποιείται κατά έτος και ισχύει.

•

Η δαπάνη έκτακτων βλαβών υπολογίσθηκε ως ο µέσος όρος έκτακτων δαπανών συντήρησης
απορριµµατοφόρου της τελευταίας τριετίας.

Σέρβια, 09-10-2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΙΣΤ ∆/ΝΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Νίκου Λάµπρος
∆ιπλ. Πολ. Μηχ µε Α΄β

Νίκου Λάµπρος
∆ιπλ. Πολ. Μηχ µε Α΄β
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ελευθερίου Χρήστος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2020

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

(ΧΑΡΤΙΑ)
(2η – 4η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α)

ΤΕΤΑΡΤΗ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

∆ΕΥΤΕΡΑ

ΗΜΕΡΑ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ
(Km)

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
ΕΝΤΟΣ
( Km)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΛΟΓΩ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
(Km)/
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ/
ΗΜΕΡΑ

α

β

γ=β*1,5

α+γ

84,3

5,00

7,5

91,80

188,80

10,00

15,00

203,80

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΓΟΥΛΕΣ – ΑΥΛΕΣ – ΣΕΡΒΙΑ –
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ –ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ
– ΜΕΣΙΑΝΗ –ΡΟ∆ΙΤΗΣ –
ΛΕΥΚΑΡΑ – ΝΕΡΑΙ∆Α – ΙΜΕΡΑ –
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΓΟΥΛΕΣ – ΑΥΛΕΣ – ΣΕΡΒΙΑ –
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ –
ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ – ΜΕΣΙΑΝΗ –
ΡΟ∆ΙΤΗΣ – ΛΕΥΚΑΡΑ –
ΝΕΡΑΙ∆Α – ΙΜΕΡΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΣΕΡΒΙΑ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
(ΕΛΑΤΗ – ΛΑΖΑΡΑ∆ΕΣ –
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ –ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ )
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ(ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΜΕΤΑΞΑΣ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ –
ΠΟΛΥΡΡΑΧΟ – ΠΡΟΣΗΛΙΟ)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ –
ΣΕΡΒΙΑ
6

(1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α)

ΤΕΤΑΡΤΗ (ΓΥΑΛΙ)

ΗΜΕΡΑ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ
(Km)

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
ΕΝΤΟΣ
( Km)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΛΟΓΩ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
(Km)/
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ/
ΗΜΕΡΑ

188,80

10,00

15,00

203,80

188,80

10,00

15,00

203,80

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΓΟΥΛΕΣ – ΑΥΛΕΣ – ΣΕΡΒΙΑ –
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ –
ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ – ΜΕΣΙΑΝΗ –
ΡΟ∆ΙΤΗΣ – ΛΕΥΚΑΡΑ –
ΝΕΡΑΙ∆Α – ΙΜΕΡΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΣΕΡΒΙΑ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
(ΕΛΑΤΗ – ΛΑΖΑΡΑ∆ΕΣ –
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ – ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ(ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ –
ΣΕΡΒΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΓΟΥΛΕΣ – ΑΥΛΕΣ – ΣΕΡΒΙΑ –
ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ –
ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ – ΜΕΣΙΑΝΗ –
ΡΟ∆ΙΤΗΣ – ΛΕΥΚΑΡΑ –
ΝΕΡΑΙ∆Α – ΙΜΕΡΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ – ΣΕΡΒΙΑ)
3η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΤΕΤΑΡΤΗ (ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΜΕΤΑΞΑΣ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ –
ΠΟΛΥΡΡΑΧΟ – ΠΡΟΣΗΛΙΟ)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
(ΕΛΑΤΗ –ΛΑΖΑΡΑ∆ΕΣ –
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ – ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ(ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΜΕΤΑΞΑΣ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ –
ΠΟΛΥΡΡΑΧΟ – ΠΡΟΣΗΛΙΟ)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΕΡΒΙΑ
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ΗΜΕΡΑ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ
(Km)

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
ΕΝΤΟΣ
( Km)

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΛΟΓΩ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
(Km)/
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ/
ΗΜΕΡΑ

104,50

15,00

22,50

127,00

(ΧΑΡΤΙΑ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΣΕΡΒΙΑ – Συµπεριλαµβανοµένου
ΓΡΑΦΕΙΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
(ΕΛΑΤΗ – ΛΑΖΑΡΑ∆ΕΣ –
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ – ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ(ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΕΡΒΙΩΝ
(ΜΕΤΑΞΑΣ – ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ –
ΠΟΛΥΡΡΑΧΟ – ΠΡΟΣΗΛΙΟ)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ –
ΣΕΡΒΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

91,80 + 203,80

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Ι

+ 127,00

422,60

ΕΚΤΑΚΤΕΣ

27,4

ΚΙΝΗΣΕΙΣ /
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ

450,00

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

1.800,00

ΜΗΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ

21.600,00

ΕΤΟΥΣ

Σέρβια, 09-10-2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ ΠΡΟΙΣΤ ∆/ΝΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Νίκου Λάµπρος
∆ιπλ. Πολ. Μηχ µε Α΄β

Νίκου Λάµπρος
∆ιπλ. Πολ. Μηχ µε Α΄β
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ελευθερίου Χρήστος

