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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.   ΓΕΝΙΚΑ

Ο  Δήμος  Βόρειας  Κυνουρίας  εξασφάλισε  πίστωση  74.300,00 Ευρώ από 

πιστώσεις  ΣΑΤΑ, με σκοπό τις Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων και κατασκευή Τοιχείων 

Αντιστήριξης στις Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Κορακοβουνίου, Κουτρούφων και Πραστού. 

Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1)  Τ.Κ.   ΑΓΊΟΥ ΑΝΔΡΕΑ   

Ολοκλήρωση τσιμεντόστρωσης τμημάτων του περιφερειακού δημοτικού δρόμου 

εκτός ορίων οικισμού, στη θέση : "από Λεφίκη προς Κουδούνα", που ξεκινάει από 

τις ιδιοκτησίες Σκαντζού Μεταξίας και Μπελδέκου Ελένης, και πηγαίνει προς την 

ιδιοκτησία  του  κ.  Κουλεντιανού  Θεόδωρου, όπως  φαίνεται  στο  Τοπογραφικό 

διάγραμμα, υπό στοιχεία : (109.110.111.112.....142.143.143α.78α.79.80.....107.

108.109) με συνολικό μήκος 426,41  m και συνολική επιφάνεια ΣΕ = 1.902,26 

m2. Υπάρχουν ενδιάμεσα δύο τμήματα υπό στοιχεία Ε`1(100.99.98.122.121.120.

100) = 76,81 m2 μήκους 24,90 m, και Ε`2(96.95.94.93...88.88α.133.132...126.

125.124.96)  = 215,34  m2 μήκους  63,60  m,  όπου έχουν  τσιμεντοστρωθεί  με 

παλαιότερα έργα. 

Οι επιφάνειες που πρόκειται να τσιμεντοστρωθούν είναι υπό τα εξής στοιχεία : 

Ε1(109.110.111.112.....118.119.120.100.101.....107.108.109)  =  430,10  m2 

μήκους 129,96 m, Ε2  (98.97.96.124.123.122.98) = 76,74 m2 μήκους 24,74 m, 

και Ε3(88α.87.86.85....79.78.78α.143α.143.142....135.134.133.88α) = 1.103,27 

m2 και μήκους 183,21 m.
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Στο τρίτο και τελευταίο τμήμα του έργου (Ε3) και στο Νότιο (αριστερό) άκρο του 

δρόμου για τη σωστή απορροή των ομβρίων κατασκευάζεται τριγωνική τάφρος 

επενδυμένη  με  αόπλο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C12/15.  Φαίνεται  υπό  στοιχεία 

(133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.143α)  στο  Τοπογραφικό,  με 

συνολικό μήκος 190,50 m, πλάτος 0,60 m και βάθος 0,25 m  (βλ. Τομή τ-τ).

Η συνολική επιφάνεια της τσιμεντόστρωσης είναι Εολ = 1.610,11 m2.

O δρόμος αυτός είναι η μοναδική πρόσβαση με αυτοκίνητο για αρκετές κατοικίες 

που βρίσκονται στην πάνω γειτονιά εντός ορίων του οικισμού, Βόρεια του Ι.Ν. 

Προφήτη  Ηλία.  Το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  είναι  χωματόδρομος,  γεγονός  που 

καθιστά  δυσχερή  την  πρόσβαση  και  ως  εκ  τούτου  κρίνεται  απαραίτητη  η 

τσιμεντόστρωση του οδοστρώματος.

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. 

• Κοιτοστρώσεις,  περιβλήματα  αγωγών,  εξομαλυντικές  στρώσεις  κλπ,  από 

σκυρόδεμα C12/15 μέσου πάχους 0,12 m.  

2)  Τ.Κ.  ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ 

Τσιμεντόστρωση  Δημοτικών  Δρόμων  σε  δύο  (2)  θέσεις  εντός  ορίων  Οικισμού 

Κορακοβουνίου και  Κατασκευή Τοιχείων Αντιστήριξης στην πρώτη από τις  δύο 

θέσεις εντός ορίων Οικισμού Κορακοβουνίου και σε μία ακόμη θέση εντός του 

Οικισμού του Ορεινού Κορακοβουνίου.

α) Τσιμεντόστρωση τμήματος Δημοτικού Δρόμου και κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης 

εντός ορίων Οικισμού Κορακοβουνίου, από ιδιοκτησία Β. Τσαούση προς ιδιοκτησία 

Στ. Φατούρου, όπως φαίνεται στο προμετρητικό σκαρίφημα μήκους 19,80 m και 

Επιφάνειας Ε1 = 74,14 m2. Το τμήμα του δρόμου αυτού παρουσιάζει εκτεταμένες 

φθορές και ρηγματώσεις του οδοστρώματος από αποσαθρωμένο σκυρόδεμα.

Κρίνεται  απαραίτητη  η  αποκατάσταση  της  επιφάνειας  του  οδοστρώματος  με 

τσιμεντόστρωση. Θα καθαιρεθεί το υφιστάμενο οδόστρωμα από σκυρόδεμα.

Στην  Βόρεια  πλευρά  του  δρόμου  λόγω  υψομετρικής  διαφοράς  με  την  όμορη 

ιδιοκτησία θα κατασκευαστεί τοιχείο αντιστήριξης. 

     Το τοιχείο είναι τοίχος - πρόβολος, έχει μήκος 19,80  m, ύψος 1,00  m, και θα 

κατασκευαστεί  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25,  με  οπλισμό 

κατηγορίας B500C όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο στατικής του επίλυσης.

Θα γίνει εκσκαφή προς την πλευρά του δρόμου για την κατασκευή του έκκεντρου 

πεδίλου, επανεπίχωση με εξυγιαντικές στρώσεις θραυστού υλικού λατομείου και 
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αποκατάσταση  του  οδοστρώματος  με  σκυρόδεμα  πάχους  15  cm,  κατηγορίας 

C12/15 ελαφρά οπλισμένο με δομικά πλέγματα B500C.

β)  Τσιμεντόστρωση  τμήματος  Δημοτικού  Δρόμου  εντός  ορίων  Οικισμού 

Κορακοβουνίου,  από  ιδιοκτησία  Μ.  Τζοβενή  προς  ιδιοκτησία  Π.  Ρουμπή,  όπως 

φαίνεται  στο  προμετρητικό  σκαρίφημα  μήκους  47,50  m και  Επιφάνειας  Ε2  = 

256,21 m2.

Το  τμήμα  του  δρόμου  αυτού  είναι  παλιά  τσιμεντόστρωση  στη  μεγαλύτερη 

επιφάνεια  του  και  παρουσιάζει  εκτεταμένες  φθορές  και  ρηγματώσεις  του 

οδοστρώματος από αποσαθρωμένο σκυρόδεμα. Υπάρχει μια μικρή επιφάνεια στο 

τέλος του, Ε=40,25 m2 που είναι χωματόδρομος. 

Κρίνεται  απαραίτητη  η  αποκατάσταση  της  επιφάνειας  του  οδοστρώματος  με 

τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα πάχους 15 cm, κατηγορίας C12/15. Θα καθαιρεθεί 

το υφιστάμενο οδόστρωμα από σκυρόδεμα και θα γίνει εκσκαφή στην επιφάνεια 

του χωματόδρομου για να γίνει ισοπέδωση.

γ)  Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στη θέση "Πανωχώρα" εντός του οικισμού του 

Ορεινού  Κορακοβουνίου,  παραπλεύρως  του  κεντρικού  Δημοτικού  Δρόμου  του 

οικισμού,  σε  συνέχεια  υφιστάμενου  τοιχείου  μπροστά  από  την  Ιδιοκτησία  Γ. 

Λυτρίβη και  εντός του πρανούς του δρόμου, όπως φαίνεται  στο Τοπογραφικό 

σκαρίφημα με στοιχεία : (α1.Α.Δ.δ1.α1.). Καθαιρείται ο υφιστάμενος τοίχος από 

αργολιθοδομή  (Α.β1)  και  (β2.Γ),  και  γίνεται  επί  πλέον  εκσκαφή  για  την 

κατασκευή του τοίχου – προβόλου και επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου. 

Το τοιχείο έχει  συνολικό μήκος 7,50  m και ύψος 2,00  m. Γίνεται  υπερύψωση 

(στηθαίο) της στέψης του τοιχείου κατά 30 cm, εκτός από το μεσαίο τμήμα του 

μήκους 2,50 m για την απορροή των ομβρίων (βλ. όψη στο σκαρίφημα)

Κατασκευάζεται  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  C20/25,  είναι  μορφής  τοίχου  – 

προβόλου, με  μεταβλητό πάχος 25-30 cm, έκκεντρο πέδιλο πλάτους 1,50 m και 

ύψους  40  cm,  με  οπλισμό  κατηγορίας  B500C όπως  φαίνεται  στο  συνημμένο 

σχέδιο στατικής του επίλυσης.

Σε  απόσταση  1,00  m και  παράλληλα  με  την  γραμμή  (α2.β1.β2.γ1)  όπου 

καταλήγει  το  πέδιλο  και  η  εκσκαφή  γίνεται  καθαίρεση  του  υφιστάμενου 

σκυροδέματος  του  οδοστρώματος,  αποκατάσταση  με  διάστρωση  σκυροδέματος 

κατηγορίας C12/15 ελαφρά οπλισμένου με δομικό πλέγμα και διαπλάτυνση του 

δρόμου. 

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. Για όλες τις θέσεις.

• Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. Για τις θέσεις (α) και (γ) με 

τα Τοιχεία Αντιστήριξης.
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• Καθαίρεση στοιχείων  κατασκευών  από άοπλο σκυρόδεμα.  Με  χρήση  συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού. Για όλες τις θέσεις.

• Καθαίρεση  ανωδομών  από  αργολιθοδομή  ή  λιθοδομή.  Για  την  θέση  (γ)  με  τι 

Τοιχείο Αντιστήριξης.

• Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση  αντλίας  ή  πυργογερανούς.  Για  κατασκευές  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας 

C20/25. Για τις θέσεις (α) και (γ) με τα Τοιχεία Αντιστήριξης.

• Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. Για τις θέσεις (α) και (γ) με τα Τοιχεία 

Αντιστήριξης.

• Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C. Για τις θέσεις (α) και (γ) με τα Τοιχεία 

Αντιστήριξης.

• Δομικά  πλέγματα  B500C  (S500s).  Για  τις  θέσεις  (α)  και  (γ)  με  τα  Τοιχεία 

Αντιστήριξης.

• Κοιτοστρώσεις,  περιβλήματα  αγωγών,  εξομαλυντικές  στρώσεις  κλπ  από 

σκυρόδεμα C12/15. Για όλες τις θέσεις.

3)  Τ.Κ.  ΚΟΥΤΡΟΥΦΩΝ 

Κατασκευή  Τοίχου  Αντιστήριξης  εντός  ορίων  του  οικισμού  Νεοχωρίου,  σε 

Δημοτικό Δρόμο μπροστά από την Ιδιοκτησία Γεωργίου Η. Βλάχου όπως φαίνεται 

στο Τοπογραφικό διάγραμμα με στοιχεία : (Α.Β.Γ.Δ.).   

Στο  σημείο  αυτό  έχει  καταρρεύσει  τμήμα  παλαιού  υφιστάμενου  τοιχείου  από 

αργολιθοδομή (ξερολιθιά) εντός της παρακείμενης ιδιοκτησίας και το οδόστρωμα 

έχει υποστεί τοπική καθίζηση.

Καθαιρείται το τμήμα του υφιστάμενου τοιχείου από αργολιθοδομή (Α.Β.Γ.Δ.), και 

γίνεται επί πλέον εκσκαφή για την κατασκευή του τοίχου – προβόλου και επίχωση 

με θραυστό υλικό λατομείου. 

Το τοιχείο έχει συνολικό μήκος 8,00 m και ύψος 2,00 m. 

Κατασκευάζεται  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  C20/25,  είναι  μορφής  τοίχου  – 

προβόλου, με  μεταβλητό πάχος 25-30 cm, έκκεντρο πέδιλο πλάτους 1,50 m και 

ύψους  40  cm,  με  οπλισμό  κατηγορίας  B500C όπως  φαίνεται  στο  συνημμένο 

σχέδιο στατικής του επίλυσης.

Σε απόσταση 1,50  m παράλληλα με την γραμμή (Α.Β.Γ.Δ) όπου καταλήγει  το 

πέδιλο  και  η  εκσκαφή  γίνεται  καθαίρεση  του  υφιστάμενου  σκυροδέματος  του 

οδοστρώματος  και  αποκατάσταση  με  διάστρωση  σκυροδέματος  κατηγορίας 

C12/15 ελαφρά οπλισμένου με δομικό πλέγμα. 

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 
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• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. 

• Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. 

• Καθαίρεση στοιχείων  κατασκευών  από άοπλο σκυρόδεμα.  Με  χρήση  συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού. 

• Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή. 

• Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση  αντλίας  ή  πυργογερανούς.  Για  κατασκευές  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας 

C20/25.

• Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 

• Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C. 

• Δομικά πλέγματα B500C (S500s). 

• Κοιτοστρώσεις,  περιβλήματα  αγωγών,  εξομαλυντικές  στρώσεις  κλπ  από 

σκυρόδεμα C12/15.

4)  Τ.Κ.  ΠΡΑΣΤΟΥ 

Τσιμεντόστρωση Δημοτικού Δρόμου εντός Οικισμού.  Ξεκινάει  από τον κεντρικό 

δημοτικό δρόμο και την ιδιοκτησία Ι. Βλαχοπαναγιώτη έως την συμβολή με άλλο 

τσιμεντοστρωμένο δρόμο και ιδιοκτησία Παν. Σούρσου και συνεχίζει ευθεία προς 

την οικία Στρ. Νικολούλια, στρίβει αριστερά και καταλήγει στην πλατεία μπροστά 

από την Κρήνη και τον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου όπως φαίνεται  στο Τοπογραφικό 

διάγραμμα υπό στοιχεία : (1.2.3.4.5......19.20.21.....52.53.54.....80.81.82.....99.

100.101.1) Επιφάνειας Ε = 869,90 m2.

Αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα. 

Το  πρώτο  τμήμα  υπό  στοιχεία  (1.2.3.4.5......19.20.80.81.82.....99.100.101.1) 

Επιφάνειας  Ε1  =  315,89  m2,  είναι  παλιά  τσιμεντόστρωση  που  παρουσιάζει 

εκτεταμένες  φθορές  και  ρηγματώσεις  του  οδοστρώματος  από  αποσαθρωμένο 

σκυρόδεμα, το οποίο θα καθαιρεθεί και κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση της 

επιφάνειας του με νέα τσιμεντόστρωση.

Το  δεύτερο  τμήμα  υπό  στοιχεία  (20.21.22.....52.53.54.....78.79.80.20.) 

Επιφάνειας  Ε2  =  554,01  m2 είναι  χωματόδρωμος  με  αποτέλεσμα  να  είναι 

δυσχερής η βατότητα. Αποτελεί την μοναδική πρόσβαση για αρκετές κατοικίες του 

οικισμού  και  κρίνεται  απαραίτητη  η  διαμόρφωση  της  επιφάνειας  του  με 

τσιμεντόστρωση. 

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιλαμβάνουν  τα  εξής : 
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●   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες. Στο σύνολο της επιφάνειας 

του  2ου  τμήματος  υπό  στοιχεία  (20.21.22.....52.53.54.....78.79.80.20.),  Ε2  = 

554,01 m2.

●  Καθαίρεση  στοιχείων  κατασκευών  από  άοπλο  σκυρόδεμα,  με  χρήση  συνήθους 

κρουστικού  εξοπλισμού.  Στο  σύνολο  της  επιφάνειας  του  1ου  τμήματος  υπό 

στοιχεία (1.2.3.4.5......19.20.80.81.82.....99.100.101.1), Ε1 = 315,84 m2.

• Κοιτοστρώσεις,  περιβλήματα  αγωγών,  εξομαλυντικές  στρώσεις  κλπ  από 

σκυρόδεμα C12/15. Στο σύνολο της επιφάνειας με πάχος 12,5 cm.

Γ.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.4014/2011 περί  "Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 

και  δραστηριοτήτων,  ρύθμιση  αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  

περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  

Περιβάλλοντος" καθώς και την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21/2012) και συγκεκριμένα 

τον πίνακα της 1ης ομάδας (έργα οδοποιίας) του Παραρτήματος Ι, με βάση την 

περίπτωση με α/α 19, σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού και βελτίωσης υφιστάμενων 

έργων οδοποιίας, ο Φορέας προβαίνει σε κατάταξη του έργου βάσει των ΟΜΟΕ-

ΛΚΟΔ, το αποτέλεσμα της οποίας χρησιμοποιείται για την κατάταξη του έργου σε 

κατηγορίες. 

(Πίνακας 1ης ομάδας Παραρτήματος Ι της Υ.Α. 1958/2012)

Σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων - Λειτουργική Κατάταξη 

Οδικού Δικτύου (Ο.Μ.Ο.Ε. -  Λ.Κ.Ο.Δ.),  οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ. αριθμ. 

ΔΜΕΟ/α/ο/987/11-5-01 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα υφιστάμενα οδικά 

έργα στα οποία θα γίνουν εργασίες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού κατατάσσονται 

στην κατηγορία ΔV, για τους λόγους που θα αναλυθούν στη συνέχεια:

Οι  προτεινόμενες  εργασίες  αφορούν  σε  οδούς  (οδικά  τμήματα)  που 

βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου (αστικές) ή εντός ορίων οικισμών καθώς και 
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τμήματα αυτών που επεκτείνονται και εκτός ορίων οικισμού, με κύριο χαρακτήρα 

τη  προσπέλαση  οικοπέδων  και  εκτάσεων  προς  οδούς  ανώτερης  λειτουργικής 

βαθμίδας  και  στις  οποίες  κατά  προτεραιότητα  εξυπηρετούνται  σκοποί  άμεσης 

πρόσβασης  (προσπέλασης)  σε  ιδιοκτησίες.  Οι  ανωτέρω  οδοί  κατατάσσονται, 

σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, στην ομάδα οδών Δ. Σε ορισμένες περιόδους της 

ημέρας είναι δυνατόν οι οδοί αυτής της ομάδας να εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό 

και τη σύνδεση. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2.2 της ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ, η λειτουργική βαθμίδα ανήκει 

στην  ομάδα  V,  καθώς  αφορά  σε  οδική  σύνδεση  μικρής  σημασίας  με  οικόπεδα 

(δομημένα ή δυνάμενα να δομηθούν) ή εκτάσεις (αγροτικές, δασικές, γεωτεμάχια 

κ.λ.π.) με σκοπό τη σύνδεση των οικοπέδων και εκτάσεων με δημοτικά ή κοινοτικά 

διαμερίσματα και τμήματα αυτών και προσπέλαση των οικοπέδων και των εκτάσεων 

προς οδούς λειτουργικές βαθμίδας IV ή μεγαλύτερης.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα ανωτέρω και τις  ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ, οι  οδοί  που 

μελετώνται με την παρούσα, κατατάσσονται στην κατηγορία ΔV.

Με  βάση  τον  ανωτέρω  πίνακα  της  1ης  ομάδας  (έργα  οδοποιίας)  του 

Παραρτήματος  Ι  την  Υ.Α.  1958/2012  (ΦΕΚ Β  21/2012),  η  κατηγορία  ΔV,  δεν 

κατατάσσεται  και  ως  εκ  τούτου  το  έργο  δεν  υπόκειται  σε  υποχρέωση 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Δ.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Το έργο  χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και θα εκτελεστεί από το Δήμο 

Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το  όριο  πληρωμών  και  η  δαπάνη  των  εργασιών  ανέρχεται  στο  ποσό  του 

συμφωνητικού που θα προκύψει από την δημοπρασία του έργου απαγορευμένης 

κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

Ε.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι  αφανείς  εργασίες  θα  εκτελούνται  υποχρεωτικά  μόνο  κατά  τις  εργάσιμες 

ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την 

εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων 

καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε 

ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που 

απασχολεί όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Ισχύουν οι όροι της Τεχνικής και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της μελέτης.

Άστρος,  25/07/2017 Θεωρήθηκε
Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Γιώργος  Παπούλιας Δημήτρης Κούσουλας
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.
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