ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο∆ΟΥ ΓΡΙΒΑ»

ΕΡΓΟ:

921.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Α. ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 500.000,00 €
(ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ)
ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:

Β. ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 421.000,00 €
(ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ)
ΠΗΓΗ: Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α

I
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΓΡΙΝΙΟ

2017

Signed by: STAVROULA PAPPA
Date and Time: 2017.11.08 11:21:49
+02:00

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από την ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Αγρινίου για τις
οµάδες εργασιών 1, 2, 3, 4 και 5 ήτοι Χωµατουργικά, Τεχνικά Έργα, Οδοστρωσία - Ασφαλτικά,
Σήµανση - Ασφάλιση και Οδοφωτισµός - Η/Μ εγκαταστάσεις, ενώ για την οµάδα εργασιών 6 Υδραυλικά Έργα, η µελέτη συντάχθηκε από την ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Αγρινίου σε
συνεργασία και µε τις υποδείξεις της ∆.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.
Το υπό εκτέλεση έργο θα πραγµατοποιηθεί σε όλο το µήκος οδού Γρίβα (420,00 µ.) στην
∆.Ε. Αγρινίου και συγκεκριµένα από την οδό Ι. Σταΐκου έως την οδό Αλεξόπουλου (µεταξύ των ΟΤ
65Β - 67 - 65Α - 107Ε - 114Β - 107∆ - 114 - 113 - 116 - 117Α - 116Β - 116Γ - 121 - 122Α - 121Α 122Β - 122Γ - 122∆ Σχεδίου Πόλεως Αγρινίου).
Ειδικότερα θα ανακατασκευαστεί το σύνολο της οδού Γρίβα σε όλα τα επίπεδα, ήτοι υποδοµές
δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισµός (πλήρη δίκτυα και οδοφωτισµός), οδοστρωσία,
ασφαλτόστρωση, πεζοδρόµια (κράσπεδα, ρείθρα, πλακόστρωση πεζοδροµίων κλπ.), και σήµανση
οριζόντια και κάθετη. Η κατασκευή περιλαµβάνει και τοπικά προσαρµογή της οδού Γρίβα µε τις
οδούς Μπαϊµπά, Παναγοπούλου, Μακρή κλπ. οδούς στα σηµεία µε τις οποίες διασταυρώνεται.
Λόγω της θέσης της οδού η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και από την οποία διέρχεται
καθηµερινά µεγάλος όγκος οχηµάτων και πεζών, προτείνεται η κατασκευή της σε τέσσερα (4)
στάδια ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερη παρεµπόδιση της καθηµερινής κυκλοφορίας στο
κέντρο της πόλης.
Τα στάδια κατασκευής που προτείνονται - όχι απαραίτητα µε την σειρά προτεραιότητας που
αναφέρεται στην παρούσα - είναι:
1ο από την οδ. Αλεξόπουλου έως την οδό Μακρή,
2ο από την οδό Μακρή έως την οδό Παναγοπούλου,
3ο από την οδό Παναγοπούλου έως την οδό Μπαϊµπά και
4ο από την οδό Μπαϊµπά έως την οδό Ι. Σταΐκου.
Τα στάδια κατασκευής που αναφέρονται παραπάνω θα συµφωνηθούν µεταξύ της Υπηρεσίας, της
Τροχαίας Αγρινίου και του Οικονοµικού Φορέα (Αναδόχου) του έργου πριν την έναρξη κατασκευής
ώστε να υπάρξει η βέλτιστη λύση, η ταχύτερη και έντεχνη κατασκευή του έργου. Επίσης η
κατασκευή των ανωτέρω σταδίων θα γίνει µέχρι του επιπέδου στρώσεων οδοστρωσίας ενώ η
ασφαλτόστρωση και η σήµανση θα γίνει ενιαία από τη αρχή έως το τέλος του έργου για λόγους
οµοιοµορφίας. Για την ενηµέρωση των πολιτών και την αποφυγή κυκλοφοριακών προβληµάτων µε ευθύνη του Οικονοµικού Φορέα (Αναδόχου) του έργου - θα τοποθετείται αντίστοιχη εργοταξιακή
σήµανση, ανάλογα κάθε φορά ως προς το ποιο τµήµα θα παραµένει κλειστό για την κατασκευή του
έργου.
ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Σύµφωνα µε την Προγραµµατική Σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ του ∆. Αγρινίου και της
∆.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, η οποία εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆. Αγρινίου, από το ∆.Σ. της
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∆.Ε.Υ.Α. Αγρινίου και ελέγχθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την νοµιµότητά της (προσυµβατικός
έλεγχος), η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει ως εξής:
1. Ο προϋπολογισµός του έργου που αντιστοιχεί στις εργασίες αρµοδιότητας του ∆. Αγρινίου, του
έτους 2017, ανέρχεται συνολικά µε Φ.Π.Α. 24%, στο ποσό των 500.000,00 € και αφορά
αποκλειστικά στις οµάδες εργασιών 1, 2, 3, 4 και 5, όπως αναγράφονται στο τεύχος του
Προϋπολογισµού, ήτοι Χωµατουργικά, Τεχνικά Έργα, Οδοστρωσία - Ασφαλτικά, Σήµανση Ασφάλιση και Οδοφωτισµός & Η/Μ εγκαταστάσεις µε πηγή χρηµατοδότησης ΣΑΤΑ 2017.
2. Ο προϋπολογισµός του έργου που αντιστοιχεί στις εργασίες αρµοδιότητας ∆.Ε.Υ.Α. Αγρινίου
ανέρχεται, συνολικά µε Φ.Π.Α. 24%, στο ποσό των 421.000,00 € και αφορά αποκλειστικά στην
οµάδα εργασιών 6, ήτοι Υδραυλικά, όπως αναγράφεται στο τεύχος του Προϋπολογισµού, µε πηγή
χρηµατοδότησης Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α.
Συνολικός Προϋπολογισµός έργου µε Φ.Π.Α.: 921.000,00 €
- ∆απάνη εργασιών αρµοδιότητας ∆. Αγρινίου (οµάδες εργασιών 1, 2, 3, 4 & 5): 500.000,00 €
- ∆απάνη εργασιών αρµοδιότητας ∆.Ε.Υ.Α.Α (οµάδα εργασιών 6): 421.000,00 €
Συν Κόστος

Ποσοστό Συµµετοχής
επί συνόλου

Εργασίες
Αρµοδιότητας
∆ΗΜΟΥ

500.000,00 €

54,29 %

421.000,00 €

45,71 %

921.000,00 €

100,00 %

ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Εργασίες
Αρµοδιότητας
∆.Ε.Υ.Α.
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ:

Εργασίες οµάδων εργασιών 1, 2, 3, 4 και 5 (Χωµατουργικά, Τεχνικά Έργα, Οδοστρωσία Ασφαλτικά, Σήµανση - Ασφάλιση και Οδοφωτισµός & Η/Μ εγκαταστάσεις).
Σύµφωνα µε την µελέτη του έργου θα γίνουν εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων οπλισµένου
σκυροδέµατος, κατασκευή επιχώµατος, κατασκευή πεζοδροµίων, ρείθρων, κατασκευές από άοπλο
ή οπλισµένο σκυρόδεµα, πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδοµή
ηλεκτροφωτισµού (τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων, αγωγός χάλκινος, φρεάτια κλπ.),
τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων κλπ. και σήµανση της οδού οριζόντια και κάθετη.
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Υδραυλικές Εργασίες - οµάδα εργασιών 6 (Υδραυλικά).
Οι υδραυλικές εργασίες αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την
περιοχή µελέτης (οδός Γρίβα, από οδό Σταΐκου έως οδό Αλεξοπούλου, µικρό τµήµα της οδού
Μακρή στην συναρµογή της µε την οδό Γρίβα, την οδό Πύρρας, αλλά και τµήµα πεζόδροµου µεταξύ
των Ο.Τ. 65Α και 65Β) µε προσαρµογή των προβλεπόµενων κατασκευών στις ήδη υπάρχουσες.
Τα υφιστάµενα δίκτυα θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση) είτε ως τροφοδοτικοί
αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν µαζί µε τις νέες κατασκευές το υπόγειο δίκτυο
υποδοµών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της αποµάκρυνσης των λυµάτων και των
οµβρίων υδάτων της περιοχής µελέτης. Επίσης, στις εργασίες περιλαµβάνεται και η κατασκευή
µεµονωµένων φρεατίων οµβρίων (και συνδέσεών τους στους αγωγούς αποχέτευσης) σε διάφορα
σηµεία της πόλης, ώστε να αντιµετωπιστούν πληµµυρικά φαινόµενα που πιστοποιηµένα έχουν
αντιµετωπιστεί κατά καιρούς.
Αναφορικά µε τα δίκτυα αποχέτευσης, αυτά αφορούν στην κατασκευή κλάδων αγωγών λυµάτων
ή/και οµβρίων. Συγκεκριµένα θα κατασκευαστούν:
• επί της οδού Γρίβα, από το ύψος της οδού Αλεξοπούλου έως την οδό Μακρή δίκτυο οµβρίων
διατοµής Ø500 από σωλήνες pvc, ενώ σε όλο το υπόλοιπο µήκος της το δίκτυο οµβρίων θα είναι
διατοµής Ø400 από σωλήνες pvc
• επί της οδού Γρίβα, από το ύψος της οδού Αλεξοπούλου έως την οδό Μπαϊµπά δίκτυο
αποχέτευσης λυµάτων διατοµής Ø400 από σωλήνες pvc, ενώ σε όλο το υπόλοιπο µήκος της το
δίκτυο λυµάτων θα είναι διατοµής Ø315 από σωλήνες pvc
• επί του πεζόδροµου ανατολικά της οδού Γρίβα µεταξύ των Ο.Τ. 65Α και 65Β

δίκτυο

αποχέτευσης λυµάτων διατοµής Ø200 από σωλήνες pvc, δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων διατοµής
Ø250 από σωλήνες pvc.
• επί της οδού Πύρρας (πεζόδροµος) δίκτυο οµβρίων διατοµής Ø400 από σωλήνες pvc, και δίκτυο
λυµάτων διατοµής Ø250 από σωλήνες pvc.
• επί της οδού Μακρή, από το ύψος της οδού Γρίβα και ανατολικά (για µικρό µήκος, περίπου 40m)
δίκτυο αποχέτευσης λυµάτων διατοµής Ø250 από σωλήνες pvc.
Κατά µήκος των αγωγών και σε επιλεγµένα σηµεία θα κατασκευαστούν φρεάτια επισκέψεως από
προκατασκευασµένα στοιχεία (δακτύλιοι), τα οποία εσωτερικά θα επενδυθούν µε κατάλληλα
µονωτικά υλικά. Η κατασκευή των φρεατίων αυτών περιγράφεται λεπτοµερώς στο αντίστοιχο άρθρο
τιµολογίου, ενώ επισηµαίνεται ότι µπορεί να προκύψει αναγκαιότητα για ενδεχόµενες αλλαγές των
προκατασκευασµένων φρεατίων, µε κατασκευές χύδην επί τόπου, λόγω τοπικών δυσχερειών.
Επίσης (σε σηµεία όπου θα επιλεχθούν κατά την κατασκευή) θα κατασκευαστούν φρεάτια οµβρίων
και οι συνδέσεις τους µε τους αγωγούς. Τέτοια φρεάτια (µε τις αντίστοιχες συνδέσεις τους) θα είναι
και αυτά που θα κατασκευαστούν σε επιλεγµένα σηµεία της πόλης (ή και εκτός σχεδίου) όπου
εµφανίζονται πληµµυρικά φαινόµενα. Η πλήρη περάτωση υλικά και εργασία (εκσκαφή, εκατέρωθεν
συνδέσεις, αγωγός Ø160 από pvc, εγκιβωτισµός µε άµµο, επαναφορά) των συνδέσεων των
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φρεατίων οµβρίων αφορά στα άρθρα που αναφέρονται α. στην κατασκευή τέτοιων φρεατίων β.
στην ανάπτυξη αγωγού απαγωγής Ø160 (που ταυτίζεται µε την περίπτωση κατασκευής «σύνδεσης
ακινήτου») γ. είτε στην περίπτωση κατασκευής σύνδεσης σε υπάρχοντα αγωγό τσιµεντοσωλήνα,
είτε στην χρήση ειδικού εξαρτήµατος – σαµάρι – για σύνδεση σε αγωγό πολυβινυλοχλωριδίου και δ.
στην, κατά περίπτωση (και ενδεχόµενη), χρήση καµπύλων τεµαχίων.
Προ των απολήξεων των αγωγών οµβρίων στον/στους αποδέκτη/ες, θα κατασκευάζονται φρεάτια
επισκέψεως µε παγίδες οσµών από οπλισµένο σκυρόδεµα και κατάλληλη µόνωση. Ακόµη, σε όλο
το µήκος του δικτύου θα κατασκευαστούν νέες συνδέσεις των ακινήτων. Κάθε “σύνδεση ακινήτου”
αφορά σε µια πλήρη και λειτουργική σύνδεση των ήδη υπαρχουσών συνδέσεων των ακινήτων µε
το νέο δίκτυο. Στη γενική θεώρηση πρόκειται για αντικαταστάσεις τµηµάτων αγωγών από το ύψος
του πεζοδροµίου έως τον νέο αγωγό λυµάτων. Μια πλήρη/επαρκής/λειτουργική τέτοια σύνδεση
εξασφαλίζεται από την εφαρµογή του άρθρου “Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων
σε σωλήνες PVC/41 ονοµαστικής διαµέτρου Ø160” και κατά περίπτωση την χρήση ειδικών
τεµαχίων.
∆ίκτυα ύδρευσης θα κατασκευαστούν ως συνέχεια των υφιστάµενων δικτύων, από σηµεία που θα
υποδειχθούν επί τόπου, προκειµένου να αναπτυχθεί ένα πλήρες δίκτυο διανοµής στην περιοχή
µελέτης. Συγκεκριµένα θα κατασκευαστούν:
• επί της οδού Γρίβα, δίκτυο ύδρευσης Ø160mm από σωλήνες ΡΕ 16atm.
• επί της οδού Γρίβα συνδέσεις τροφοδοσίας και εκκενώσεις του αγωγού αλλά και παροχές επί
των ακινήτων
• στον πεζόδροµο µεταξύ των Ο.Τ.65Α και 65Β δίκτυο ύδρευσης Ø63 mm από σωλήνες ΡΕ 16atm
και παροχές επί των ακινήτων
Στις συνδέσεις τροφοδοσίας καθώς και στις απολήξεις των αγωγών θα τοποθετηθούν δικλίδες
κατάλληλα προσαρµοσµένες, ενώ η “συνέχεια” του (νέου) δικτύου θα γίνεται µε χρήση κατάλληλων
ηλεκτροσυγκολλούµενων εξαρτηµάτων ή εξαρτηµάτων µηχανικής σύσφιξης. Η υδροδότηση
κατοικιών και τα σηµεία κατασκευής αναµονών θα είναι παροχές ύδρευσης διατοµών Ø32 έως Ø63
(πληρώνονται µε µία τιµή/ένα άρθρο). Για την κατασκευή αυτών των παροχών τα υλικά (από την
ζωστήρα/σέλλα έως και τον κρουνό διακοπής) θα δίνονται - ως προβλέπεται στο άρθρο - από την
Υπηρεσία ύδρευσης. Οι εργασίες πριν το συλλέκτη θα πληρώνονται µε το 70% της τιµής του
άρθρου και, σε κάθε περίπτωση υφιστάµενης παροχής η επιδίωξη θα είναι η εύρεση και χρήση
τµήµατος της (υφιστάµενης) παροχής (απόσταση < 4m).
• Για τον καθορισµό του σηµείου έναρξης των εργασιών, ήτοι της πορείας του έργου (οδός
Σταΐκου ή οδός Αλεξοπούλου), καθοριστικός παράγοντας είναι η “λειτουργία” των υπαρχόντων
δικτύων και ειδικά της αποχέτευσης. Η εκκίνηση και “πορεία” του έργου θα συνεκτιµηθεί από τις
εµπλεκόµενες Υπηρεσίες και τον Ανάδοχο.
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• Στις καθέτους, εκατέρωθεν της κύριας διέλευσης (οδός Γρίβα) όπου και συναντούνται µικρές
στενές οδοί ή πεζόδροµοι, θα εκτελεστούν διερευνητικές τοµές ειδικότερα για την ανεύρεση της
πορείας και του βάθους των συνδέσεων των δικτύων.
Περιπτώσεις όπου συνδέσεις οδών δεν είναι εφικτές “κάθετα” επί της κύριας διέλευσης λόγω
κλίσεων και βαθών τοποθέτησης των αγωγών, θα επιλέγεται σύνδεση µε επέκταση του αγωγού της
καθέτου κατά την έννοια της κατωφέρειας της κύριας οδού (οδού Γρίβα).
Επί της οδού Γρίβα, τόσο οι εκσκαφές για την κατασκευή/τοποθέτηση των δικτύων θα ξεκινήσουν
(και θα επιµετρούνται) µετά τον υποβιβασµό της οδού σύµφωνα µε τις προβλέψεις της οδοποιίας.
Το αυτό και για τις επιχώσεις των δικτύων όπου η στέψη των επιχώσεων/εγκιβωτισµών θα
συµπίπτει µε την κατασκευή των υποβάσεων της οδοποιίας.
• Τα τυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων Φ1Ν ΠΚΕ θα φέρουν
εσχάρα διαστάσεων περίπου 60 x 90cm και καθαρό βάθος θαλάµου περίπου 70 cm. Η
πλήρη/λειτουργική/µε απόλυτη επάρκεια ανάπτυξη της κάθετης σύνδεσης µέχρι τον κεντρικό
αγωγό οµβρίων, θα γίνεται (ως ήδη αναφέρθηκε) σαν περίπτωση “σύνδεση ακινήτου” µε χρήση
και των ειδικών τεµαχίων.
• Οι διακλαδώσεις/κάθετες αναµονές από τον κύριο αγωγό ύδρευσης µε απόληξη σε δικλίδα
DN100,

θα

κατασκευάζονται

µε

την

παρεµβολή

συστολικού

ταυ

και

την

χρήση

ηλεκτροεξαρτηµάτων (ηλεκτροµούφες) και φλαντζωτών λαιµών.
• Η “συνέχεια” (κολλήσεις) του αγωγού ύδρευσης θα γίνεται µε ηλεκτροµούφες. Επισηµαίνεται ότι
η οι κολλήσεις αυτές δεν πληρώνονται ξεχωριστά αλλά η δαπάνη τους είναι ανηγµένη στη
δαπάνη των αγωγών/σωληνώσεων. Η χρήση της αυτογενούς µετωπική συγκόλλησης των
σωλήνων ΡΕ δεν µπορεί να αποκλειστεί, επισηµαίνεται όµως ότι, τόσο η οµοαξονική σύνδεση
όσο και η ένδειξη της επιτυχούς κόλλησης εξασφαλίζεται καλύτερα µε την χρήση ηλεκτροµουφών
και αυτό είναι “θέση” της παρούσας µελέτης.
• Η κατασκευή των νέων παροχών ύδρευσης των ακινήτων που πληρώνεται µέσω των άρθρων
της “τοποθέτησης πολλαπλού διανοµέα” αφορά σε παροχές µε διατοµή του αγωγού της κάθετης
σύνδεσης από Ø32 έως Ø63.
Τέλος σε ό,τι αφορά την κατασκευή και σύνδεση των φρεατίων οµβρίων σε διάφορα σηµεία, αυτή
θα γίνεται βάσει της κάτωθι ακολουθίας:
• Χειρισµοί που αφορούν το κλείσιµο µιας οδού ή την εκτροπή της κυκλοφορίας, µε την ανάλογη
σήµανση και προστασία
• Κατάλληλη τοποθέτηση των µηχανηµάτων έργου ή/και των οχηµάτων
• Εκσκαφή του ορύγµατος και κατασκευή ξυλοτύπου. Τοποθέτηση του κατάλληλου οπλισµού ή/και
τυχόν άλλων απαιτούµενων συνεργαζόµενων εξαρτηµάτων (εσχάρα, στοιχεία οπών κλπ) και
κατασκευή τελειωµάτων για τη λειτουργική συµπεριφορά της κατασκευής.
• Ρίψη σκυροδέµατος σε φάσεις ως απαιτούνται

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Αποµάκρυνση ξυλοτύπων και αφαίρεση περισσευµάτων. Πρόσδωση, ενός καθαρού, βαµµένου µε
τσιµεντοειδές και λειτουργικού χώρου.
• Επίχωση του χώρου πέριξ του φρεατίου και προετοιµασία της οδού για επαναφορά στην
πρότερη κατάσταση.
• Εκσκαφή και ανεύρεση του σωληναγωγού.
• ∆ηµιουργία κατάλληλου χώρου για την κατασκευή/τοποθέτηση των εξαρτηµάτων σύνδεσης
• ∆ιάνοιξη της οπής σύνδεσης και κατασκευή της σύνδεσης µε τοποθέτηση των εξαρτηµάτων
• Επέκταση της εκσκαφής και του αγωγού έως το σηµείο της κατασκευής (ή του ήδη
κατασκευασµένου) φρεατίου
• Επίχωση του σωληναγωγού και του σκάµµατος και προετοιµασία της οδού για επαναφορά στην
πρότερη κατάσταση
• Πλήρη αποκατάσταση της οδού και της περιοχής στην πρότερη κατάσταση
Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα λαµβάνει οδηγίες από την Υπηρεσιακή επίβλεψη.
Στοιχεία µελέτης:
Αριθµός Μελέτης: 18/2017
Προϋπολογισµός: 921.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)
Χρηµατοδότηση:
Α. ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 500.000,00 € (ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ)
ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ 2017

Β. ∆.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 421.000,00 € (ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ)
ΠΗΓΗ: Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α

ΑΓΡΙΝΙΟ

15 - 02 - 2017

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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