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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα μελέτη, εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών

Ίδιων Πόρων έτους 2017 με κωδ. αριθ. 2131ΣΕΡ0005ΙΔΠ17 του έργου «Επείγουσες
εργασίες άρσης κυκλοφοριακών κινδύνων στον οδικό άξονα κόμβου Παλαιοκώμης –
Ν. Μπάφρα», για την υλοποίηση του από τη Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε.
Σερρών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα προτείνεται προϋπολογισμός 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α.,
η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης και προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό ορεινό οδικό
δίκτυο κόμβου Παλαιοκώμης - Ν. Μπάφρας της Π. Ε. Σερρών.

Το επαρχιακό οδικό δίκτυο, μήκους περίπου 27,50 χλμ., παρουσιάζει μεγάλες φθορές, οι
οποίες αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τον βαθμό επικινδυνότητας που εμφανίζουν, τον
χαρακτηρισμό της οδού, τη θέση της οδού μέσα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και τις κοινωνικές
ανάγκες που εξυπηρετεί.

Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο συνδέει την Π.Ε. Δράμας με την Π.Ε. Σερρών και με την
Εγνατία Οδό και αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο φόρτο κυκλοφορίας, με καθημερινή
διέλευση πολλών οχημάτων βαρέων τύπου αλλά και Ι.Χ., γεγονός που έχει προκαλέσει
πολλές βλάβες στο οδόστρωμα οι οποίες δυσχεραίνουν την βατότητα αυτού.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης θα γίνονται τοπικά σε τμήματα
ασφαλτοστρωμένου δρόμου, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές και αποδιοργάνωση
του οδοστρώματος, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο,
ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.

Βασικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι:
 Η επισκευή συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές

φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων, καθιζήσεων &
τροχοαυλακώσεων.

 Η αποκατάσταση ερεισμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο.
 Ο καθαρισμός των ερεισμάτων και των τάφρων (κοπή δέντρων, χόρτων κ.λπ).
 Η τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, όπου κρίνεται απαραίτητο.
 Η οριζόντια (διαγράμμιση) και κατακόρυφη (πινακίδες επί στύλων) σήμανση της οδού.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να αποκατασταθούν οι πλέον φθαρμένες
περιοχές, ειδικά σε θέσεις όπου οι παραμορφώσεις του οδοστρώματος, λόγω των φορτίων
πέδησης των βαρέων οχημάτων, είναι έντονες. Θα αφαιρεθούν με φρεζάρισμα οι
κατεστραμμένες ασφαλτικές στρώσεις και ανάλογα με το βάθος επέμβασης, θα
κατασκευαστεί ασφαλτική βάση και στη συνέχεια κάλυψη με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
(ταπητίδια). Οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνονται στη συγκεκριμένη προβληματική
επιφάνεια και μόνο, με δυνατότητα άμεσου ελέγχου των συνθηκών αποκατάστασης, χωρίς
πρόκληση άσκοπων ζημιών σε υγιή τμήματα.

Τέλος επειδή η περιοχή είναι ορεινή, κοντά στους πρόποδες του Παγγαίου σε
υψόμετρο περίπου 200μ. με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες βροχοπτώσεις και
χιονοπτώσεις σε ορισμένα στοιχεία θα γίνει διάστρωση με αντιολισθηρή ασφαλτική
στρώση.

Οι εργασίες συντήρησης θα αρχίσουν με επούλωση λάκκων σε ολόκληρο το οδικό
δίκτυο, ορθογωνισμός, κατακορύφωση  των παρειών, καθαρισμός λάκκου και εν συνεχεία
στρώση με ασφαλτόμιγμα που παράγεται εν θερμώ.

Τμήματα του δικτύου, που θα αξιολογηθούν ως επικίνδυνα αφού φρεζαριστούν θα
ελεγχθεί η βάση οδοστρωσίας, και μετά θα προβούμε σε εργασίες συντήρησης.

Όπου απαιτείται θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας ώστε η αποκατάσταση του οδικού
δικτύου να γίνεται έντεχνα σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και να διασφαλίζει
την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.

Θα ελεγχθούν τα φρεάτια και οι τάφροι απορροής των ομβρίων υδάτων και θα γίνει
καθαρισμός αυτών όπου απαιτείται. Επίσης θα γίνει καθαρισμός των ρείθρων και
αποκατάσταση αυτών όπου κριθεί αναγκαίο.



Επείγουσες εργασίες άρσης κυκλοφοριακών κινδύνων στον οδικό άξονα κόμβου Παλαιοκώμης – Ν. Μπάφρα»

Τεχνική Έκθεση 3

Παράλληλα θα αντικατασταθούν οι κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης και θα
τοποθετηθούν νέες όπου δεν υπάρχουν. Επίσης θα αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα
στηθαία ασφάλειας και η αποχρωματισμένη διαγράμμιση.

Επειδή το έργο αφορά συντήρηση και αντιμετώπιση υφιστάμενων αναγκών ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα προστατευτικά κ.λ.π. μέτρα,
ώστε η παρακώλυση της κίνησης των οχημάτων να είναι η ελάχιστη, ακολουθώντας τις
διαταγές των Αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης. Επίσης είναι υποχρεωμένος να
προβαίνει με δαπάνες του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, στην προσωρινή
σήμανση και φωτοσήμανσή τους. Έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της
εργατικής Νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του Φορέα του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για
την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας
είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων,
μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο
ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς
οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων,
και για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων.

Στις υποχρεώσεις αναδόχου, περιλαμβάνεται και η τήρηση ημερολογίου και βιβλίου
καταμέτρησης για τις θέσεις που εγκαθίσταται καθώς και για τις ποσότητες των
κατεστραμμένων υλικών, που μεταφέρονται προς ανακύκλωση. Οι φορτοεκφορτώσεις, οι
μεταφορές από τον τόπο προμήθειας στην θέση εγκατάστασης σε οιανδήποτε απόσταση
και η αποκομιδή των κατεστραμμένων καθώς και οι σταλίες κλπ. περιλαμβάνονται
ανηγμένες στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου Μελέτης και κατά συνέπεια στην προσφορά
του Αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει σύμβαση με μονάδα ανακύκλωσης
μπαζών και ογκωδών αποβλήτων (Α.Ε.Κ.Κ.). Η διαχείριση των ΑΕΚΚ θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις γενικές κατευθύνσεις του
προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, που αποσκοπεί
στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων που
προέρχονται από τις εργασίες διαχείρισής τους και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων
σύμφωνα με τους στόχους του  Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2
του άρθρου 5 του ν.3854/2010, καθώς των άρθρων 16, 17, 18,19,20,21 και 24 του
ν.2939/2001 και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 /23-8-2010.

Επιπλέον υποχρέωση του αναδόχου είναι να μεριμνήσει για όλες τις αδειοδοτήσεις
που θα απαιτηθούν για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ρυθμιστικές πινακίδες σήμανσης πρέπει να τυγχάνουν
αποδοχής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων –
Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων σε Οδούς) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

 Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ –
ΣΕΕΟ.  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές
πινακίδες, αναλάμποντα  σήματα, μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και
στηθαία ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε
μελέτη αυτού του άρθρου.

Τέλος στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας καθώς και
να ασφαλίσει το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, όσο και κατά τη διάρκεια
του χρόνου εγγύησης. Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk)  και
«αστικής ευθύνης»  θα καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζημιές στο έργο από κάθε αιτία, ζημιές
στα μηχανήματα του έργου, ζημιές σε προϋπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές
εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αστική ευθύνη έναντι του εργατοτεχνικού
προσωπικού κτλ. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και του ορισμού τεχνικού
ασφαλείας θα κατατεθεί στην υπηρεσία.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η αποκατάσταση των φθορών του
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Σερρών κόμβου Παλαιοκώμης – Ν. Μπάφρας, ώστε τα
οχήματα να κινούνται με ασφάλεια.
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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση τον κατάλληλο

μηχανικό εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Ο
εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται
σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής.

Τα μηχανήματα και οχήματα θα καλύπτουν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την
κείμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, όσον αφορά την στάθμη θορύβου, την εκπομπή
καυσαερίων και τα συστήματα ασφαλείας, θα είναι εφοδιασμένα με πινακίδες μηχανημάτων
έργων (ΜΕ) και θα είναι ασφαλισμένα. Οι χειριστές / οδηγοί θα διαθέτουν τις προβλεπόμενες
από την κείμενη νομοθεσία άδειες.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, είναι δυνατόν να δοθούν εντολές από
την επίβλεψη για την τροποποίηση των γραμμών των πρανών, των κλίσεων και γενικά των
διαστάσεων των εκσκαφών.

1.2 ΤΑΦΡΟΙ
Οι τάφροι, οχετοί, ερείσματα έχουν καλυφθεί με βλάστηση ή λάσπη, και έχουν γεμίσει

εξαιτίας φερτών υλικών, απορριμμάτων ή διάβρωσης των τοιχωμάτων, με ενδεχόμενο
αποτέλεσμα τη διακοπή της ροής. Το νερό επιφέρει βλάβες στην περίπτωση που λιμνάζει
(αποτελώντας απειλή για την υγεία), πλημμυρίσει ή όταν η ανυψωμένη στάθμη προξενήσει
προβλήματα στην οδό ή σε άλλες κατασκευές. Μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις
σε βάρος χρηστών παρακείμενης γης. Οι τάφροι, οχετοί, ερείσματα θα πρέπει να
καθαρίζονται με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια.

2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Οι εργασίες οδοστρωσίας θα εκτελούνται αφού προηγούμενα έχει διαμορφωθεί η
επιφάνεια των χωματουργικών στα τελικά υψόμετρα στάθμης αυτών. Κατά την οδοστρωσία
θα κατασκευασθούν ερείσματα από θραυστά υλικά λατομείου.

Με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου θα ελέγχεται ο βαθμός συμπύκνωσης της κάθε
στρώσης έδρασης καθώς και η ικανοποίηση των λοιπών απαιτήσεων των Προδιαγραφών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00.

Πριν από την κατασκευή της ανωτέρω στρώσης του ερείσματος, θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή των υποκείμενων στρώσεων του ερείσματος καθώς και όλες οι
στρώσεις του οδοστρώματος (εξαιρείται η στρώση κυκλοφορίας η οποία θα κατασκευαστεί
με το πέρας του έργου). Η διάστρωση του μίγματος θα γίνεται ομοιόμορφα. Η συμπύκνωση
του υλικού θα γίνεται ομοιόμορφα, έτσι ώστε να μη σχηματίζονται εξογκώματα, αύλακες ή
διατμήσεις στην τελική επιφάνεια.

3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Η παρούσα παράγραφος αναφέρεται στις επισκευές του οδοστρώματος της οδού σε
επίπεδο στοιχειώδους συντήρησης και σε εργασίες μεγαλύτερης κλίμακας που απαιτούνται
για την ενίσχυση του οδοστρώματος.

Είναι αναγκαίο να γίνει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ ενεργειών στοιχειώδους
συντήρησης και εργασιών μεγαλύτερης κλίμακας. Πριν από τη διενέργεια κάποιων εργασιών
μεγαλύτερης κλίμακας, όπως αποκατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος, είναι
απαραίτητο να διασφαλίζεται η αρτιότητα της υποδομής της οδού.

Οι εργασίες στοιχειώδους συντήρησης θα αφορούν την αποκατάσταση της επιφάνειας
του οδοστρώματος δηλαδή την επούλωση λάκκων ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο
εξυπηρέτησης, δεν θα επηρεάζουν τη δομική αντοχή του οδοστρώματος και θα εκτελούνται
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πριν από τις εργασίες μεγαλύτερης κλίμακας. Με τις εργασίες μεγαλύτερης κλίμακας θα
γίνεται αποκατάσταση όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών του οδοστρώματος
ενισχύοντας τη δομική αντοχή του.

Ο κύριος του έργου μαζί με τον ανάδοχο θα εκτελεί περιοδικές επιθεωρήσεις κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ελέγχοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οδοστρώματος
και αξιολογώντας τη λειτουργική και δομική του κατάσταση.

Η επισκευή των φθορών που διαπιστώνονται κατά τις επιθεωρήσεις θα γίνεται με
ασφαλτικό υλικό σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009.

Οι ασφαλτικές στρώσεις θα γίνονται με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε
μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού
τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματωμένης ασφάλτου.

4. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο κύριος του έργου μαζί με τον ανάδοχο θα εκτελεί περιοδικές επιθεωρήσεις κατά τη

διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ελέγχοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά  των στηθαίων
ασφαλείας ,των πινακίδων σήμανσης (ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων), των
πληροφοριακών πινακίδων και της διαγράμμισης του δικτύου.

4.1   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)
Η τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ) θα είναι σύμφωνα με την

βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού και το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 1317-2 και θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά σήμανσης CE.

Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων, στα οδικά έργα θα πρέπει να
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη: Ν2, Η1, Η2, Η4b
 Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
 Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
 Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ)

σύμφωνα με τη μελέτη
 Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της

οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη
τυπική διατομή της μελέτης.

4.2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Η τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με

αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού
περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.

Ο στύλος στήριξης των πινακίδων θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με
ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ.
διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους
τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ' ελάχιστον 2,50m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00
‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

4.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Η διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε

σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), θα
γίνεται με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου
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κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την
μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 1504-05-04-02-00.

5. ΠΡΑΣΙΝΟ

Τα ερείσματα και οι διαχωριστικές νησίδες έχουν καλυφθεί με βλάστηση ή λάσπη, και
έχουν γεμίσει εξαιτίας φερτών υλικών, απορριμμάτων. Το νερό επιφέρει βλάβες στην
περίπτωση που λιμνάζει, πλημμυρίσει ή όταν η ανυψωμένη στάθμη προξενήσει
προβλήματα στην οδό ή σε άλλες κατασκευές. Μπορεί επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις
σε βάρος χρηστών παρακείμενης γης.

Τα ερείσματα θα πρέπει να καθαρίζονται με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια.
Επίσης τα δέντρα που εμποδίζουν την ορατότατα των αυτοκινήτων σε επικίνδυνα

σημεία του οδικού δικτύου θα πρέπει να κοπούν σε συνεννόηση με το Δασαρχείο.

Σέρρες     10-07-2017
Οι Συντάξαντες Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Σ.Ε.

Μπακάλη Χρυσούλα
Πολιτικός Μηχανικός με Δ’ β

Διαμαντίδης Άνθιμος Αλέξανδρος Τάτλης
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. με Α’ β Τοπογράφος Μηχανικός   με Α΄β

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Με την   οικ. 283491/2965/10-07-2017 απόφαση  της ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ Τ.Ε. Π.Ε.  Σερρών

Σέρρες 10 - 07 -2017
Ο  ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
α.α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΤΛΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β


