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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν για την βελτίωσησυντήρηση των οδών πρόσβασης σε Ιερές Μονές και προσκυνηματικούς χώρους στα όρια της Περ/κής Ενότητας
Ηλείας και συγκεκριμένα στους παρακάτω δρόμος :

1) Δρόμος προς Ιερά Μονή Χρυσοπηγής & Αγ. Παντελεήμονα Λαμπείας (Δίβρης) Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
2) Δρόμος από Τ.Κ Αγίου Ηλία προς Παναγιά Πορταϊτισσα του Δήμου Ήλιδας
3) Δρόμος από Τ.Κ Κακοταρίου προς Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
4) Δρόμος από Τ.Κ Πελοπίου προς γηροκομείο & Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
5) Δρόμος από Τ.Κ Βουνάργου προς Ιερά Μονή Φραγκοπηδήμος Δήμου Πύργου
6) Δρόμος από Τ.Κ Λυγιάς προς Ιερά Μονή Παναγιάς Ελεούσας Δήμου Πηνειού
7) Δρόμος προς Ιερά Μονή Αγ. Βαρβάρας Δήμου Ήλιδας
8) Δρόμος προς Ιερά Μονή Παναγιάς Κρεμαστής Δήμου Πύργου
9) Δρόμος από Τ.Κ Βουλιαγμένης προς Ιερά Μονή Αγ Σωτήρος Δήμου Ήλιδας
10) Δρόμος από Τ.Κ Αλιφείρας προς Ιερά Μονή Σεπετού Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
11) Δρόμος προς Ιερά Μονή Φραγκαβίλας Δήμου Ήλιδας
12) Δρόμος από Τ.Κ Ορεινής προς Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
13) Δρόμος από Τ.Κ Γουμέρου προς Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη (Νίκαβας) Δήμου Πύργου
14) Δρόμος από Τ.Κ Γουμέρου προς Ιερά Μονή Ασκητή Δήμου Πύργου
15) Δρόμος από Τ.Κ Ν. Φιγαλείας προς Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Δήμου Ζαχάρως
16) Δρόμος προς Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Καστρούγκαινας & εξωκλήσι Παναγιάς Δήμου ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων
17) Δρόμος προς εξωκλήσι Προφήτη Ηλία πλησίον Ναού Επικούριου Απόλλωνα Δήμου ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων
18) Δρόμος προς Ιερά Μονή Αγ. Σωτήρος Συλίμνας Μυρωνίων Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
19) Δρόμος προς Άγ. Ιωάννη Αστρά Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
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20) Δρόμος προς Προφήτη Ηλία Αγριδίου Δήμου Πύργου
21) Δρόμος προς Κοιμητήριο Λαστεϊκων Δήμου Πύργου
22) Δρόμος προς Αγ. Γεώργιο Λατζοϊου Δήμου Πύργου
23) Δρόμος προς εξωκλήσι Αγ. Γεωργίου Λαμπετίου Δήμου Πύργου
24) Δρόμος προς Αγ. Γεώργιο Λαμπετίου (Νερομάνα)Δήμου Πύργου
25) Δρόμος προς Αγ. Γεώργιο Κρυόβρυσης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
26) Δρόμος προς Άγ. Αθανάσιο Σκουροχωρίου Δήμου Πύργου
27) Δρόμος προς Ι.Μ Αγ. Γεωργίου & Αγ. Νικολάου Καβασίλων Δήμου Πηνειού
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι εκσκαφές για μικροδιαπλατύνσεις , άρση καταπτώσεων, καθαρισμός και
μόρφωση τάφρων, καθαρισμός πρανών και ερεισμάτων από τα φυτικά, διάνοιξη τάφρων, αποκατάσταση
καθιζήσεων (εκσκαφές , γεωϋφασμα, κατασκευή επιχώματος, οδοστρωσίας & ασφαλτικά), σκυροδέματα
(επενδύσεων τάφρων, τοίχων, τσιμεντοστρώσεων, επενδύσεως σωλήνων ), καθαρισμός τεχνικών (σωληνωτών),
κατασκευή νέων σωληνωτών οχετών.
Επίσης θα γίνουν αποκαταστάσεις των φθαρμένων ασφαλτοτάπητων και φθαρμένων τσιμεντοστρώσεων,

με

κατασκευή ασφαλτικών ισοπεδωτικών στρώσεων κυκλοφορίας & κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας πάχους
0,05μ.
Τέλος θα γίνει οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, που αφορά διαγράμμιση οδοστρώματος, πινακίδες
σήμανσης, πλαστικοί οριοδείκτες και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας , όπου απαιτείται.
Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποκατάσταση, θα προηγείται φωτογράφηση και καταγραφή των ζημιών από
τον ανάδοχο σε συνεργασία με την επίβλεψη και τα στοιχεία αυτά θα επισυνάπτονται στα Τεύχη Αναλυτικών
Επιμετρήσεων και στο Μητρώο της εργολαβίας.
Δεδομένου του ως άνω χαρακτήρα της εργολαβίας (βελτίωση-συντήρηση ) η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί
το δικαίωμα να δίνει εντολή – υπόδειξη στον Ανάδοχο για:


Εκτέλεση επειγουσών εργασιών σύμφωνα με τις συμβατικές τιμές μονάδας αλλά και εκτέλεσης νέων
εργασιών,



Συχνές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, που θα αφορούν τόσο στη σειρά
(προτεραιότητα) όσο και στη διάρκεια κατασκευής των εργασιών.

Οι εργασίες βελτίωσης-συντήρησης που θα εκτελεστούν, θα έχουν ως στόχο την ασφαλή πρόσβαση των
προσκυνητών και των αυτοκινήτων στους τόπους προσκυνήματος.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας όπως και αυτές των ασφαλτικών θα είναι
μικρής έκτασης, οι επεμβάσεις θα είναι τοπικές και θα γίνονται τμηματικά.

Συγκεκριμένα θα γίνουν επεμβάσεις στους δρόμους :

.
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1) Δρόμος προς Ιερά Μονή Χρυσοπηγής & Αγ. Παντελεήμονα Λαμπείας (Δίβρης) Δήμου

Αρχαίας

Ολυμπίας
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με Ε.Ο Πάτρας-Τρίπολης

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ
ΧΘ 0+000-1+650
ΧΘ 1+650-2+050

ΧΘ 2+050-3+350
(είσοδος Ι.Μ
Χρυσοπηγής Δίβρης)

ΧΘ 3+350-4+950
(Άγιος
Παντελεήμονας)

Αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα λόγω φθοράς του υπάρχοντος ασφ/τα , συνολικού
μήκους 200,00μ, καθώς και ανακατασκευές σε μικρά τμήματα του δρόμου που
παρουσιάζεται καθίζηση συνολικού μήκους 50,00μ
Σε μήκος 400,00μ που η υπάρχουσα τσιμεντόστρωση έχει φθαρεί θα γίνει ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους.
Στο τμήμα αυτό μήκους 1.300,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες
μικροεκσκαφών, άρση καταπτώσεων, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο, αμμοχάλικο
υπόβασης, επενδεδυμένη τάφρος στα αριστερά, κατασκευή τοίχων σε δύο σημεία που
υπάρχει νεροφάγωμα του δρόμου, βάση (3 Α), ασφαλτική προεπάλειψη και
ασφαλτοτάπητας 0,05μ.Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας Ν2W2, διαγράμμιση ,
πλαστικοί οριοδείκτες και πινακίδες σήμανσης σε σημεία που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία.
Στο τμήμα αυτό μήκους 1.600,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες
μικροεκσκαφών, άρση καταπτώσεων, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση
της επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ. Θα τοποθετηθούν
στηθαία ασφαλείας Ν2W2, πλαστικοί οριοδείκτες και πινακίδες σήμανσης σε σημεία που
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

2) Δρόμος από Τ.Κ Αγίου Ηλία προς Παναγιά Πορταϊτισσα του Δήμου Ήλιδας
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) εντός της Τ.Κ Αγίου Ηλία Πηνείας
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
Χ.Θ. 0+000 – 1+000

3) Δρόμος από Τ.Κ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο τμήμα αυτό μήκους 1.000,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες
μικροεκσκαφών, άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και ερεισμάτων, επίχωση με
αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση της επιφάνειας του δρόμου , κατασκευή τεχνικού
Φ60 μήκους 7,00μ, πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ
Κακοταρίου προς Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών του Δήμου Αρχαίας

Ολυμπίας
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ : 0+000) πλατεία Τ.Κ Κακοταρίου

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ
Χ.Θ. 0+000 -3+750

Στο τμήμα αυτό μήκους 3.750,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες
μικροεκσκαφών, άρση καταπτώσεων, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση
της επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ.
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4) Δρόμος από Τ.Κ Πελοπίου προς γηροκομείο & Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου του Δήμου Αρχαίας
Ολυμπίας
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση εντός της Τ.Κ Πελοπίου

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ
Χ.Θ. 0+000 0+200

Χ.Θ. 0+200-0+400

Σε μήκος 100,00μ θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για μικροδιαπλατύνσεις , άρση
καταπτώσεων , καθαιρέσεις σπασμένων τσιμ/σεων , επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο,
κατασκευή τεχνικού Φ60 μήκους 7,00μ , επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο, υπόβαση ,
βάση (3 Α), ασφαλτική προεπάλειψη και ασφ/τας πάχους 0,05εκ.
Αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα λόγω φθοράς του υπάρχοντος ασφ/τα και της
υπάρχουσας τσιμ/σης , θα γίνει ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας
μεταβλητού πάχους, σε μήκους 200,00μ

5) Δρόμος από Τ.Κ Βουνάργου προς Ιερά Μονή Φραγκοπηδήμος Δήμου Πύργου
Α) Τμήμα Τ.Κ Βουνάργου- Ιερά Μονή Φραγκοπηδήμος
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) εντός της Τ.Κ Βουνάργου

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ
Χ.Θ. 0+000
Χ.Θ. 0+400

Χ.Θ 1+250-2+000

ΧΘ 2+300-2+600

ΧΘ 2+800-2+920

Τ.Κ Βουνάργου
Υπάρχει καθίζηση του οδοστρώματος σε μήκος 60,00μ περίπου. Στο τμήμα αυτό θα
κατασκευασθούν δύο τοίχοι αντιστήριξης , ο ένας στα κατάντι θα έχει μήκος 50.00.μ και
ύψος 5,00μ και ο άλλος στα ανάντι θα έχει μήκος 12.00μ και ύψος 5,00μ. Θα γίνουν
εκκσφές, επίχωση με κοκώδες υλικό και δάνεια θραυστών υλικών λατομείου, οδοστρωσία
και ασφαλτικά.
Στο τμήμα αυτό μήκους 750,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες μικροεκσκαφών,
, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο, αμμοχάλικο υπόβασης, επενδεδυμένη τάφρος στα
αριστερά και δεξιά , βάση (3 Α), ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας 0,05μ.
Αποκατάσταση με ασφαλτοτάπητα λόγω φθοράς της υπάρχουσας τσιμ/σης . Κατασκευή
ταπητήδιου σε μήκος 300,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου, ( φρεζάρισμα στην αρχή
και στο τέλος του νέου ασφ/τα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας
μεταβλητού πάχους)
Στο τμήμα αυτό μήκους 120,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες μικροεκσκαφών,
, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο, αμμοχάλικο υπόβασης , βάση (3 Α), ασφαλτική
προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας 0,05μ.
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης , θα γίνει διαγράμμιση οδοστρώματος και στηθαία
ασφαλείας N2W2 συνολικού μήκους 400,00μ

Β) Τμήμα διαστ/ση Ε.Ο Πύργου-Πατρών- Ιερά Μονή Φραγκοπηδήμος
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με Ε.Ο Πατρών -Πύργου

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ

Χ.Θ. 0+000 -4+500

Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού , όπου ο ασφαλτοτάπητας είναι φθαρμένος και σε
σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα κατασκευασθούν ταπητήδια
συνολικού μήκους 1.000,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου, ( φρεζάρισμα στην αρχή και
στο τέλος του νέου ασφ/τα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας
μεταβλητού πάχους)
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος
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6) Δρόμος από Τ.Κ Λυγιάς προς Ιερά Μονή Παναγιάς Ελεούσας Δήμου Πηνειού
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με δρόμο Λυγιά-Γλύφα

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ
Χ.Θ. 0+000
ΧΘ 0+250
ΧΘ 0+350
ΧΘ 0+400
ΧΘ 0+650
ΧΘ 0+680

Διαστ/ση δρόμου Λυγιά -Γλύφα
Θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης στα ανάντι μήκους 25,00μ και ύψους 2,00μ
Θα κατασκευαστεί τεχνικό Φ80 μήκους 7,00μ
Θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης στα κατάντι μήκους 10,00μ και ύψους 1,50μ
Θα κατασκευαστεί τεχνικό Φ50 μήκους 10,00μ
Σε μήκος 50,00μ που είναι χωματινο θα γίνουν εργασλιες μικροεσκαφών για διαπλάτυνση
του δρόμου, αμμοχάλικο αυτούσιο για επίχωση αυτού, πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ.
Στο συγκεκριμένο τμήμα των 700,00μ της οδού ,θα γίνουν εργασίες εκσκαφών θα
μικροδιαπλατύνσεις , θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος αριστερά σε όλο το μήκος
και κρασπεδόρειθρο δεξιά , θα γίνει νέος ασφαλτοτάπητας σε μήκος 700,00μ (ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος,
καθώς και στηθαία ασφαλείας N2W2 συνολικού μήκους 300,00μ.

7) Δρόμος προς Ιερά Μονή Αγ. Βαρβάρας Δήμου Ήλιδας
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με δρόμο Λυγιά-Γλύφα
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
Χ.Θ. 0+000 – 0+750

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο τμήμα αυτό μήκους 750,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες μικροεκσκαφών,,
επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση της επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα
και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ

8) Δρόμος προς Ιερά Μονή Παναγιάς Κρεμαστής Δήμου Πύργου
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με επαρχιακή οδό Λαμπέτι-Κρεμαστή
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
Χ.Θ. 0+000 – 0+200

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο τμήμα εισόδου προς την Ι.Μ Κρεμαστής μήκους 150,00μ που η τσιμ/ση είναι
φθαρμένη θα γίνει νέος ασφαλτοτάπητας (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και
ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους), επίσης σε αύλειο χώρο διαστάσεων 10,00*13,00μ
θα κασκευασθεί τσιμ/ση πάχους 0,15εκ.

9) Δρόμος από Τ.Κ Βουλιαγμένης προς Ιερά Μονή Αγ Σωτήρος Δήμου Ήλιδας
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000)

Τ.Κ Βουλιαγμένης έως διαστ/ση Ε.Ο Σιμόπουλο-Ανθώνα-

Άγναντα
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΧΘ 0+000-0+900

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο δρόμο από την Τ.Κ Βουλιαγμένης προς την Ι.Μ Αγ. Σωτήρος και μέχρι την διαστ/ση
με την Ε.Ο Σιμόπουλο-Ανθώνα-Άγναντα, που ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας είναι
φθαρμένος και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα κατασκευασθούν
ταπητήδια συνολικού μήκους 700,00 m σε όλο το πλάτος του δρόμου, ( φρεζάρισμα στην
αρχή και στο τέλος του νέου ασφ/τα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και
ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).
Επίσης πλησίον της εισόδου της μονής θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφρος για την
καλύτερη απορροή των ομβρύων, καθώς και τοίχος αντιστήριξης μήκους 15,00μ και
ύψους 1,50μ.
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος
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10) Δρόμος από Τ.Κ Αλιφείρας προς Ιερά Μονή Σεπετού Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
Α) Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Ιερά Μονή Σεπετού έως διαστ/ση Ε.Ο Αλιφείρα-ΔαφνούλαΠαραποτάμιος-Σέκουλα

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ
Χ.Θ. 0+000 -1+200

Στο τμήμα αυτό μήκους 1.200,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες
μικροεκσκαφών, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση της επιφάνειας του
δρόμου , πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ.

Β) Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Αλιφείρα προς Ιερά Μονή Σεπετού
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Τ.Κ Αλιφείρας
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΧΘ 0+000

Χ.Θ 0+400

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τ.Κ Αλιφείρας
Υπάρχει καθίζηση και αποκοπή τμήματος του δρόμου στα δεξιά. Θα γίνει παραλλαγή του
δρόμου στα αριστερά σε μήκος 30,00-40,00μ , με εργασίες εκσκαφών , σκάφη εξυγίανσης
στο διαπλατυνόμενο τμήμα , τοίχος ανιστήριξης μήκους 30,00μ και ύψους 1,00μ, επίχωμα
, επενδεδυμένη τάφρος αριστερά εκατέρωθεν του τοίχου,τσιμ/ση τμήματος , ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας.
Επίσης στο τμήμα από Τ.Κ Αλιφείρας έως Ι.Μ Σεπετού , που ο υπάρχων
ασφαλτοτάπητας είναι φθαρμένος και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
θα κατασκευασθούν ταπητήδια συνολικού μήκους 300,00 m σε όλο το πλάτος του
δρόμου, ( φρεζάρισμα στην αρχή και στο τέλος του νέου ασφ/τα, ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης και θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος

11) Δρόμος προς Ιερά Μονή Φραγκαβίλας Δήμου Ήλιδας
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε μήκος δρόμου 100,00μ με δύο εισόδους που οδηγεί στην Ι.Μ Φραγκαβίλλας , που ο
υπάρχων ασφαλτοτάπητας είναι φθαρμένος θα κατασκευασθούν ταπητήδια ,
( φρεζάρισμα στην αρχή και στο τέλος του νέου ασφ/τα, ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους)
Στον αύλειο χώρο που ευρίσκεται εκτός της μονής διαστάσεων 25,00*40,00μ που
χρησιμοποιείται σαν πάρκιν αυτοκινήτων , θα γίνει μόρφωση της επιφάνειάς του, επίχωση
με αμμοχάλικο αυτούσιο, πλέγμα, τσιμ/ση πάχους 0,15εκ.

12) Δρόμος από Τ.Κ Ορεινής προς Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ
Στο δρόμο από την Τ.Κ Ορεινής που οδηγεί προς την Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη, σε χωμάτινα
τμήματα συνολικού μήκους 2.000,00μ , και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία , θα γίνει επίχωμα με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση της επιφάνειας
του δρόμου, πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ.
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13) Δρόμος από Τ.Κ Γουμέρου προς Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη (Νίκαβας) Δήμου Πύργου
Α) Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση δρόμου Γέφυρα Καρυάς-Γούμερο με Ε.Ο ΓούμεροΜουζάκι με κατεύθυνση προς Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη (Νίκαβας)
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
Χ.Θ 0+000

Χ.Θ. 1+000 – 2+670

ΧΘ 2+670-3+450

Β)

Αφετηρία

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαστ/ση (καλτσέτο)
Στο τμήμα αυτό μήκους 1.670,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για
διαπλάτυνση του δρόμου , καθαρισμός ερεισμάτων , άρση καταπτώσεων ,σκάφες
εξυγίανσης όπου απαιτούνται, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο, αμμοχάλικο , υπόβαση,
επενδεδυμένη τάφρος αριστερά και δεξιά, τεχνικό με τσιμ/νες Φ 60 μήκους 7,00μ ,
κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2,00*2,50μ μήκους 8,00μ, (η θέση των τεχνικών θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία), βάση (3 Α), ασφαλτική προεπάλειψη και
ασφαλτοτάπητας πλάτους 5,50μ.
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης , πλαστικοί ορειοδείκτες , διαγράμμιση του
οδοστρώματος, καθώς και στηθαία ασφαλείας N2W2 συνολικού μήκους 700,00μ.
Στο τμήμα αυτό μήκους 780,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες μικροεκσκαφών,
, καθαρισμός ερεισμάτων , επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση της
επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ.
Επίσης θα γίνουν δύο σωληνωτά Φ60 μήκους 7,0μ, & Φ80 μήκους 7,00μ σε σημεία που
θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία
χιλιομέτρησης

(Χ.Θ.

:

0+000)

διαστ/ση

Ε.Ο

δρόμου

Καρούτες-Μουζάκι-Χ.

Πανόπουλου(έξοδος Τ.Κ Μουζακίου) με κατεύθυνση προς Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννη (Νίκαβας)
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
Χ.Θ 0+000

Χ.Θ. 0+000 – 0+400

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαστ/ση με Ε.Ο Καρούτες-Μουζάκι-Χ. Πανόπουλου(έξοδος Τ.Κ Μουζακίου)
Στο τμήμα αυτό μήκους 400,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για
διαπλάτυνση του δρόμου , καθαρισμός ερεισμάτων ,σκάφες εξυγίανσης όπου
απαιτούνται, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο, αμμοχάλικο , υπόβαση , επενδεδυμένη
τάφρος, βάση (3 Α), ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας πλάτους 5,00-5,50μ.
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης & διαγράμμιση του οδοστρώματος.

14) Δρόμος από Τ.Κ Γουμέρου προς Ιερά Μονή Ασκητή Δήμου Πύργου
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) Τ.Κ Γουμέρου με κατεύθυνση προς Ι.Μ Ασκητή
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
Χ.Θ 0+000

Χ.Θ. 0+400 – 2+400

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τ.Κ Γουμέρου
Στο τμήμα αυτό μήκους 2.000,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για
διαπλάτυνση του δρόμου , καθαρισμός ερεισμάτων , άρση καταπτώσεων , επίχωση με
αμμοχάλικο για ομαλοποίηση της επιφάνειας του δρόμου, πέντε τεχνικά Φ80 μήκους
7,00μ εκάστου, Κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2,00*2,00μ μήκους 7,00μ (η θέση των
τεχνικών θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία), πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ.
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης , πλαστικοί ορειοδείκτες , διαγράμμιση , καθώς και
στηθαία ασφαλείας N2W2 συνολικού μήκους 500,00μ.
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15) Δρόμος από Τ.Κ Ν. Φιγαλείας προς Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Δήμου Ζαχάρως
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε μήκος δρόμου 200,00μ που οδηγεί από την διαστ/ση του Ε.Ο Θολό-Ανδρίτσαινα και
εντός της Ν. Φιγαλείας προς την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου , που ο υπάρχων
ασφαλτοτάπητας είναι φθαρμένος θα κατασκευασθεί ταπητήδιο ,( φρεζάρισμα στην
αρχή και στο τέλος του νέου ασφ/τα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και
ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).

16) Δρόμος προς Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Καστρούγκαινας & εξωκλήσι Παναγιάς Δήμου ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) (διαστ/ση Καστρούγκαινας) του Ε.Ο Θολό-Ανδρίτσαινα προς
Καστρούγκαινα
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΧΘ 0+000

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χ.Θ 0+000-1+900

Σε μήκος δρόμου 1.900,00μ , που ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας και η τσιμ/ση είναι
φθαρμένος θα κατασκευασθεί ταπητήδιο ,( φρεζάρισμα στην αρχή και στο τέλος του
νέου ασφ/τα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού
πάχους).
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης , πλαστικοί ορειοδείκτες , διαγράμμιση του
οδοστρώματος, καθώς και στηθαία ασφαλείας N2W2 συνολικού μήκους 400,00μ.
Στο τμήμα αυτό μήκους 500,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες μικροεκσκαφών,,

Χ.Θ 2+300-2+800

Διαστ/ση

επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση της επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα
και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ
17) Δρόμος προς εξωκλήσι Προφήτη Ηλία πλησίον Ναού Επικούριου Απόλλωνα Δήμου ΑνδρίτσαιναςΚρεστένων
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με Ε.Ο Θολό-Ανδρίτσαινα
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
Χ.Θ. 0+000 – 0+200

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε δρόμο μήκους 200,00μ που είναι χωμάτινος θα γίνει διάστρωση με αμμοχάλικο
αυτούσιο για ομαλοποίηση της επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα και τσιμ/ση πάχους
0,15εκ

18) Δρόμος προς Ιερά Μονή Αγ. Σωτήρος Συλίμνας Μυρωνίων Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με Ζαχάρω-Αρήνη-Μίνθη-Βρεστό-Μυρώνια
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΧΘ 0+000
Χ.Θ 0+000-0+800

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαστ/ση
Σε συνολικό μήκος δρόμου 500,00μ , που ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας είναι
φθαρμένος θα κατασκευασθούν τμηματικά ταπητήδια ,( φρεζάρισμα στην αρχή και στο
τέλος του νέου ασφ/τα, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας
μεταβλητού πάχους).
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ΧΘ 1+400-2+100

Στο τμήμα αυτό μήκους 700,00μ που είναι χωμάτινο θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για
μικροδιαπλατύνσεις του δρόμου , καθαρισμός ερεισμάτων και τάφρων , επίχωση με
αμμοχάλικο για ομαλοποίηση της επιφάνειας του δρόμου, ένα τεχνικά Φ60 μήκους 8,00μ
(η θέση του οποίου θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία), πλέγμα και τσιμ/ση πάχους
0,15εκ.
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,
θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης , πλαστικοί ορειοδείκτες , καθώς και στηθαία
ασφαλείας N2W2 συνολικού μήκους 200,00μ.

19) Δρόμος προς Άγ. Ιωάννη Αστρά Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με δρόμο Τριπόταμα-Αστρά (είσοδος Τ.Κ Αστρά)
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
Χ.Θ 0+000

Διαστ/ση δρόμου Τριπόταμα-Αστρά

ΧΘ 0+000-0+050

Τσιμ/ση δρόμου σε μήκος 50,00μ πάχους 0,15εκ.

Χ.Θ. 0+270 – 0+750

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε δρόμο μήκους 480,00μ που είναι χωμάτινος, θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για
μικροδιαπλατύνσεις και μόρφωση του δρόμου, θα γίνει διάστρωση με αμμοχάλικο
αυτούσιο για ομαλοποίηση της επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα και τσιμ/ση πάχους
0,15εκ. Επίσης θα κατασκευασθεί σωληνωτό Φ80 μήκους 7,00μ η θέση του οποίου θα
υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

20) Δρόμος προς Προφήτη Ηλία Αγριδίου Δήμου Πύργου
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε δρόμο μήκους 250,00μ που είναι χωμάτινος και αρχίζει από την Τ.Κ Αγριδίου προς
τον Προφήτη Ηλία , θα γίνουν εργασίες εκσκαφών για μικροδιαπλατύνσεις και μόρφωση
του δρόμου, θα γίνει διάστρωση με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση της
επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ.

21) Δρόμος προς Κοιμητήριο Λαστεϊκων Δήμου Πύργου
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000) διαστ/ση με δρόμο Λαστεϊκα-Αγ. Γεώργιος
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΧΘ 0+000
ΧΘ 0+000-0+250

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαστ/ση με δρόμο Λαστεϊκα-Αγ. Γεώργιος
Σε δρόμο μήκους 250,00μ που η υπάρχουσα τσμ/ση είναι φθαρμένη και αρχίζει από την
διαστ/ση του δρόμου Λαστεϊκα-Αγ. Γεώργιος και οδηγεί προς το κοιμητήριο Λαστεϊκων ,
θα γίνει διάστρωση με ασφαλτοτάπητα ,( ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και
ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).
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22) Δρόμος προς Αγ. Γεώργιο Λατζοϊου Δήμου Πύργου
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000)

διαστ/ση με Ε.Ο

Καρούτες-Λατζόϊ-Χελιδόνι (εντός Τ.Κ

Λατζοϊου) με κατεύθυνση προς Αγ. Γεώργιο Λατζοϊου
Χ.Θ 0+000

Διαστ/ση με Ε.Ο Καρούτες-Λατζόϊ-Χελιδόνι (εντός Τ.Κ Λατζοϊου)
Σε δρόμο που οδηγεί προς τον Αγ. Γεώργιο Λατζοϊου και στις ΧΘ 1+100 σε μήκος 80,00μ
, ΧΘ 1+500 σε μήκος 100,00μ, που το οδόστρωμα από ασφαλτικό παρουσιάζει πολύ
έντονη καθίζηση και παραμόρφωση, θα γίνει ανακατασκευή οδοστρώματος με εργασίες
εκσκαφών, τοπ/ση γεωϋφάσματος, επίχωση με αμμοχάλικο αυτούσιο, υπόβαση, βάση (3
Α), ασφαλτική προπάλειψη και ασφαλτοτάπητας 0,05εκ
Στο ίδιο δρόμο και στις ΧΘ 0+400 ΣΕ ΜΉΚΟς 50,00Μ, ΧΘ 0+500 σε μήκος 100,00μ,
ΧΘ 2+000 σε μήκος 50,00μ, ΧΘ 2+200 σε μήκος 100,00μ, ΧΘ 2+400 σε μήκος 200,00μ,
ΧΘ 2+900 σε μήκος 200,00μ, που ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας έχει φθαρεί θα
κατασκευασθούν τ ταπητήδια ,( φρεζάρισμα στην αρχή και στο τέλος του νέου ασφ/τα,
ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).
Στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία,
θα γίνει καθαρισμός των ερεισμάτων, διάνοιξη τάφρων, θα τοποθετηθούν πινακίδες
σήμανσης.

23) Δρόμος προς εξωκλήσι Αγ. Γεωργίου Λαμπετίου Δήμου Πύργου
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε δρόμο μήκους 170,00μ που είναι χωμάτινος και οδηγεί προς το εξωκλήσι Αγ.
Γεωργίου Λαμπετίου, θα γίνει διάστρωση με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση της
επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ

24) Δρόμος προς Αγ. Γεώργιο Λαμπετίου (Νερομάνα) Δήμου Πύργου
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε δρόμο που αρχίζει από τον Ε.Ο Λαμπέτι-Λάνθι και και οδηγεί προς τον Αγ. Γεωργίου
Λαμπετίου, περιοχή ¨Νερομάνα¨, που ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας έχει φθαρεί , σε
συνολικό μήκος δρόμου 500,00μ , θα κατασκευασθούν τμηματικά ταπητήδια ,
( φρεζάρισμα στην αρχή και στο τέλος του νέου ασφ/τα, ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη και ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους), τα ακριβή σημεία θα υποδειχθούν
από την Υπηρεσία.

25) Δρόμος προς Αγ. Γεώργιο Κρυόβρυσης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε δρόμο μήκους 170,00μ που είναι χωμάτινος και αρχίζει από τον Ε.Ο ΤσίπιαναΚρυόβρυση και οδηγεί προς τον Αγ. Γεώργιο Κρυόβρυσης , θα γίνει μόρφωση της οδού,
διάστρωση με αμμοχάλικο αυτούσιο για ομαλοποίηση της επιφάνειας του δρόμου ,
πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ
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26) Δρόμος προς Άγ. Αθανάσιο Σκουροχωρίου Δήμου Πύργου
Αφετηρία χιλιομέτρησης (Χ.Θ. : 0+000)

διαστ/ση με δρόμο Αγ. Ιωάννης –Σκουροχώρι (είσοδος

Σκουροχωρίου)
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ
ΧΘ 0+000

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαστ/ση με δρόμο Αγ. Ιωάννης –Σκουροχώρι (είσοδος Σκουροχωρίου , πλησίον
δημοτικού σχολείου

ΧΘ 0+000-0+200

Σε δρόμο μήκους 200,00μ που η υπάρχουσα τσμ/ση είναι φθαρμένη και αρχίζει από την
διαστ/ση του δρόμου Αγ. Ιωάννης-Σκουροχώρι και οδηγεί προς τον Αγ. Αθανάσιο , θα
γίνει διάστρωση με ασφαλτοτάπητα ,( ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και
ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους).

27) Δρόμος προς Ι.Μ Αγ. Γεωργίου & Αγ. Νικολάου Καβασίλων Δήμου Πηνειού
Α) Δρόμος Ι.Μ Αγ. Γεωργίου Καβασίλων
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε δρόμο μήκους 50,00μ που υπάρχουσα τσιμ/ση είναι φθαρμένη , θα γίνει διάστρωση
με ασφαλτοτάπητα ,( ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτοτάπητας
μεταβλητού πάχους).
είναι χωμάτινος και αρχίζει από τον Ε.Ο Τσίπιανα-Κρυόβρυση και οδηγεί προς τον Αγ.
Γεώργιο Κρυόβρυσης , θα γίνει μόρφωση της οδού, διάστρωση με αμμοχάλικο αυτούσιο
για ομαλοποίηση της επιφάνειας του δρόμου , πλέγμα και τσιμ/ση πάχους 0,15εκ

Β) Δρόμος προς Αγ. Νικολάου Καβασίλων Καβασίλων
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε δρόμο μήκους 130,00μ που είναι χωμάτινος και οδηγεί προς τον Αγ. Νικόλαο
Καβασίλων και είναι χωμάτινος , θα γίνει διάστρωση με αμμοχάλικο υπόβασης, βάση
(3 Α), ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτοτάπητας 0,05 εκ πλάτους 5,00-5,50μ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 001
με Κ.Α 2019ΕΠ00100033

(ΑΔΑ:ΩΔΞΗ465ΧΙ8-017)

με

το ποσό των 5.000.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το Ε.Ο. ορίζεται σε 18%, ο δε Φ.Π.Α 24% και βαρύνει τον κύριο του έργου.
ΗΛΕΓΧΘΗ
Πύργος

23- 7 -2019

Ο Πρ/νος Τ.Δ.Π
Νικόλαος Μπούλιαρης
Τοπ. Μηχ/κός με Α΄ β.

IOANNIS
CHRISTODOU
LOPOULOS

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Πύργος 23- 7 -2019

Πύργος 23-7-2019
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Ο Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας
Μιχαήλ Καλογερόπουλος
Τοπ/φος Μηχ/κός με Α΄ β.

Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε

Digitally signed by IOANNIS
CHRISTODOULOPOULOS
Reason: ακριβές αντίγραφο
Date: 2019.09.06 08:34:32
+03'00'
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