قطاع الطرق



رصف وتوسعة طريق الهنصورية ابتداء نن نحور  26يوليو حتي الصليبة بطول 4كيلو وعرض
 16نتر نزدوج بتكلفة  9نليون جنية تقريبا نسبة التنفيذ % 100



رصف شارع الهعسكر بقرية أبورواش – كرداسة ا كو وعرض نتوسط  10نتر بتكلفة
 648180نسبة التنفيذ % 100



رصف طريق كونبرة البراجيل بطول  35كو وعرض نتوسط  10نتر بتكلفة تقديرية  4نليون
جنية نسبة التنفيذ % 100



رصف طريق كفر حكيو نن ندخل كفر حكيو وحتي شركة الجيزة للغزل والنسيج بطول 1
كو



رصف الطرق بزنام نركز وندينة كرداسة والقرى التابعة عن طريق نديرية الطرق علي
النحو التالي :



شارع نصرف اللبيني بطول  18كو عن طريق الصيانة السنوية بعد اًنتًاء نن أعهال خط
نياى تغذية شهال الجيزة



الطريق اًبيض بطول  35كو بتكلفة اجهالية  4نليون جنية



الطريق الرئيسي لقرية كفر حكيو عن طريق الخطة اًستثهارية بهديرية الطرق بتكلفة
اجهالية  25نليون جنية

كها يتو رصف عدد خهسة شوارع نن قبل الهحافظة ورئاسة الهركز والهدينة بتكلفة  6700000علي
النحو التالي :


شارع السوق القديو بطول 500نتر وعرض نتوسط  7نتر



شارع كرداسة بني نجدول بطول 800م ونتوسط عرض 15نتر



شارع بني نجدول أبورواش بطول 175كو وعرض نتوسط 15



شارع بجوار الدائرى بالهعتهدية بطول  800نتر وعرض نتوسط  7نتر



شارع العزبة الشرقية بالهعتهدية بطول  800نتر وعرض نتوسط 10نتر



شارع الشيخ الجديد بكرداسة بطول 500نتر بتكلفة  620000الف جنية نن رصيد تالف الرصف
بالهدينة

رصف وتوسعة طريق الهنصورية ابتداء نن نحور  26يوليو حتي الصليبة بطول 4كيلو وعرض
 16نتر نزدوج بتكلفة  9نليون جنية تقريبا نسبة التنفيذ % 100



رصف شارع الهعسكر بقرية أبورواش – كرداسة ا كو وعرض نتوسط  10نتر بتكلفة
 648180نسبة التنفيذ % 100



رصف طريق كونبرة البراجيل بطول  35كو وعرض نتوسط  10نتر بتكلفة تقديرية  4نليون
جنية نسبة التنفيذ % 100

رصف طريق كفر حكيو نن ندخل كفر حكيو الهنصورية
وحتي شركة الجيزة للغزل والنسيج بطول ا كو

وضع الطبقة الرابطة بطريق الهريوطية كرداسة – ناييا نن أنام فيٌ عدس

وضع الطبقة الرابطة بشارع داير الناحية بني نجدول أبورواش

وضع الطبقة الرابطة في ندخل قرية بني نجدول

شارع السوق القديو – ندينة كرداسة

شارع الشيخ

