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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 Με την εκτέλεση του έργου προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης οδών 

στις Δημοτικές Ενότητες Καρδαμύλων και Αμανής του Δήμου Χίου.  

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

Δ.Κ. Καρδαμύλων 

      - Στην περιοχή Περιβολάκι θα γίνει σκυροδέτηση οδού σε μήκος περίπου 26 μέτρων 

μέσου πάχους 0,12 εκ. 

     -  Στην περιοχή Περιβόλα θα γίνει σκυροδέτηση οδού σε μήκος περίπου 52 μέτρων 

μέτρων μέσου πάχους 0,12 εκ. 

    - Στην περιοχή Αγιος Νικόλαος  θα γίνει σκυροδέτηση οδού σε μήκος περίπου 21 μέτρων 

 μέσου πάχους 0,12 εκ. 

     -Στην περιοχή Ξερόκηπα  θα γίνει σκυροδέτηση οδού σε μήκος περίπου 22  μέτρων 

 μέσου πάχους 0,12 εκ. 

 - Στην περιοχή Νεραύλακας θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε μήκος 

242 μέτρων περίπου και μέσου πλάτους 3,50 μέτρων. Επίσης θα γίνει και ανύψωση 

φρεατίων. 

 

Τ.Κ. Διευχών 

- Εντός του οικισμού θα γίνει τμηματική εκσκαφή και σκυροδέτηση σε μήκος 12 μέτρων και 

μέσου πλάτους 2,30 μέτρων. 

 

Τ.Κ. Κατάβασης 

- Εντός του οικισμού θα γίνει τμηματική εκσκαφή σε μήκος 9 μέτρων περίπου  και 

σκυροδέτηση σε μήκος 25 μέτρων  και μέσου πλάτους 2,50 μέτρων. 

 

Τ.Κ. Καμπιών 

- Εντός του οικισμού θα γίνει τμηματική  καθαίρεση λιθοδομής σε μήκος περίπου 4,50 

μέτρων χτίσιμο νέας  καθώς και σκυροδέτηση οδού σε μήκος 3 μέτρων. 

 

 



Τ.Κ. Παρπαριάς 

- Στην περιοχή Αγία Παρασκευή θα γίνει στρώση με υλικό οδοστρωσίας  καθώς και 

σκυροδέτηση  σε μήκος 11 μέτρων. 

 

Τ.Κ. Αφροδισίων 

Πλησίον οικίας Νικολάου Μαλά θα γίνει τμηματική καθαίρεση σκυροδέματος σε μήκος 12 

μέτρων και πλάτους 1,50 μέτρου καθώς και σκυροδέτηση σε μήκος 38,50 μέτρων περίπου 

και μέσου πλάτους 4,30 μέτρων. 

 

Τ.Κ. Λεπτοποδων 

      - Στην περιοχή κάτω από νεκροταφείο   θα γίνει σκυροδέτηση οδού σε μήκος περίπου 9 

μέτρων. 

     - Στην περιοχή  πλησίον  δεξαμενή   θα γίνει σκυροδέτηση οδού σε μήκος περίπου 21,50 

μέτρων και μέσου πλάτους 3,50 μέτρων. 

 

    -Στην περιοχή  πάνω από πλατεία   θα γίνει σκυροδέτηση οδού σε μήκος περίπου 57 

μέτρων και μέσου πλάτους 1,80 μέτρων. 

 

 

Τ.Κ. Κηπουριών 

Στην είσοδο της Τ.Κ. Κηπουριών θα γίνει σκυροδέτηση οδού σε μήκος περίπου 35 μέτρων  

μέσου πάχους 0,12 εκ. 

 

Τ.Κ. Πυραμάς 

      - Στην περιοχή Μύλος θα γίνει σκυροδέτηση οδού σε μήκος περίπου 21 μέτρων μέσου 

πάχους 0,12 εκ. 

 

 

Τ.Κ. Νέας Ποταμιάς  

- Πλησίον εκκλησίας θα γίνει στρώση υλικού οδοστρωσίας καθώς και σκυροδέτηση σε μήκος 

περίπου 31 μέτρων. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δ.Κ. Βολισσού 

- Στην περιοχή Πύργος θα γίνει εκσκαφή οδού  σε μήκος 18 μέτρων περίπου και βάθους 

0,10 εκ., σκυροδέτηση  καθώς και πλακόστρωση  οδού με χονδρόπλακες ακανόνιστες σε 

μήκος περίπου 78 μέτρων. 

- Στην περιοχή Πύθώνας θα γίνει εκσκαφή οδού  σε μήκος 17 μέτρων περίπου, σκυροδέτηση  

καθώς και πλακόστρωση  οδού με χονδρόπλακες ακανόνιστες σε μήκος περίπου 17 μέτρων. 

- Στην περιοχή Παναγιά θα γίνει καθαίρεση σκυροδέματος  οδού  σε μήκος 3,5 μέτρων 

περίπου, σκυροδέτηση σε μήκος 6 μέτρα  καθώς και πλακόστρωση  οδού με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες σε μήκος περίπου 40 μέτρων. Τέλος θα γίνει ανύψωση φρεατιών. 

 

 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 65.000,00 € με τον Φ.Π.Α., ( με πίστωση 50.000,00 

για το 2016)  και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.                                                                                             

 
 
 
 
 
                                                                                                            ΧΙΟΣ 22/1/2016 
 Ο Συντάξας  
 
 
 
 
 
 Σταύρος Τσουκάρης  


