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ΧΡΗΣΗ ΕΤΩΝ 2016  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  80.000,00€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν εργασίες αγροτικής οδοποιίας για τις  
Δημοτικές Ενότητες Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων της Νότιας Χίου.  
Συγκεκριμένα, εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του υφιστάμενου 
αγροτικού δικτύου για τη διευκόλυνση προσβασιμότητας στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις-ιδιοκτησίες με διαμορφώσεις, εφαρμογή στρώσεων υλικού 
οδοστρωσίας και σκυροδετήσεις όπου απαιτείται.  
  
Στην Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων και αναλυτικά σε κάθε κοινότητα θα γίνουν οι 
παρακάτω εργασίες: 
 
Δ.Κ.  Πυργίου στην περιοχή Μανάβρα προς καλό Λαγκάδι 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμημάτων αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 195μ2 και 140μ2. 
 

Τ.Κ.  Αρμολίων στην περιοχή Αγ. Ισιδώρου 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 95μ2 και 55μ2. 

 
Τ.Κ.  Καλαμωτής στη περιοχή Μάρμαρα 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 90μ2. 
Στην περιοχή Χωρή 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 90μ2. 
Στην περιοχή Κοπανά 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 60μ2. 

Στην περιοχή Πευκάκια 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 75μ2. 

 
Τ.Κ.  Ολύμπων στη περιοχή Ποριά  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 120μ2. 
Στην περιοχή Μήδωνας 
 
 



 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 55μ2. 

 
 Τ.Κ.  Μεστών στην περιοχή Σκάφη  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 45μ2. 

Στην περιοχή Μήδωνας  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 45μ2. 

Στην περιοχή Αποθήκα  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 60μ2. 

Στην περιοχή Μερσίνι  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 45μ2. 
 

 Τ.Κ. Ελάτας στις περιοχές Πατελίδη, Ρουδάκη, Τήρα-
Βρυσάκι,Κουκούλα,Λικάστου,Ξεροποιή,Καλοροινά   

 Κατάλληλη διαμόρφωση για βελτίωση προσβασιμότητας, με άοπλο 
σκυρόδεμα C16/20 σε υφιστάμενα τμήματα αγροτικών οδών (στο σημείο 
όπου το οδόστρωμα από σκυρόδεμα συναντά το χωμάτινο αγροτικό 
δίκτυο).   

Στις περιοχές Άρμενο, Χωρή και Λαγκάδια 

 Καθαρισμός και επίχωση με υλικό εκσκαφής σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία 
όπου λόγω διαβρώσεων ή καθιζήσεων από τις καιρικές συνθήκες έχουν 
αλλοιωθεί τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, παρατηρείται συσσώρευση 
όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα να γίνεται επικίνδυνη η διέλευση των 
οχημάτων και να απαιτείται επέμβαση προς βελτίωση-ασφάλεια της 
βατότητας. 
 

Τ.Κ.  Βέσσας στην περιοχή Άνυδρο 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 40μ2. 
 

Τ.Κ.   Λιθίου στην περιοχή Τσουμπάρι  

 Σε ήδη διαμορφωμένο τμήμα οδού επιφάνειας 135μ2 περίπου, θα γίνει 
σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ. 

 
Τ.Κ.   Πατρικών στην περιοχή Γένεση  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 50μ2. 
 

Στην Δ.Ε. Ιωνίας και αναλυτικά σε κάθε κοινότητα θα γίνουν οι παρακάτω 
εργασίες: 
 
Δ.Κ.  Καλλιμασιάς στην περιοχή Μονολιά 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 50μ2. 

στην περιοχή Ρα 



 Επανασκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού, 
επιφάνειας περίπου 280μ2. 

στην περιοχή Μερία 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 90μ2. 
 

Δ.Κ.   Νενήτων  
στην περιοχή Κοτινάς  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 120μ2 

στην περιοχή Χαλός 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 75μ2 

στην περιοχή Βαθύς 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 100μ2 

 
Τ.Κ.  Καταρράκτη στην περιοχή Αγ. Δημητρίου  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου  105μ2. 

στην περιοχή Πιτάς 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμημάτων αγροτικής 
οδού(λακκούβες), επιφάνειας περίπου  20μ2. 

 
Τ.Κ.  Μυρμηγκίου στην περιοχή Αντριάδες  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου  40μ2. 

 
Τ.Κ.  Μέσα Διδύμας στην περιοχή Κρασσά 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου  60μ2. 
 

 Τ.Κ. Έξω Διδύμας στην περιοχή Λυγαριά 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου  65μ2. 
 

Τ.Κ.  Παγίδας στη περιοχή Ποταμός 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου  55μ2. 
 

Τ.Κ.  Κοινής στην περιοχή Βουργάρα 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 60μ2. 
 

Τ.Κ.  Φλατσίων στην περιοχή Γύρος  

 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής οδού, επιφάνειας 
περίπου 35μ2. 
 
 
 



Τ.Κ.  Βουνού στην περιοχή Μύλου προς Κάμπο   

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 60μ2 

 
Τ.Κ. Θολοποταμίου στην περιοχή Λενούτσικο  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 100μ2 

στη περιοχή Τριγούνια  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 40μ2 

στη περιοχή προς Καστέλα  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,15μ τμημάτων αγροτικής 
οδού, συνολικής επιφανείας περίπου 55μ2 

 
 
 
Oι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση του έργου 
φαίνονται και στην αναλυτική προμέτρηση και στον προϋπολογισμό σύμφωνα με 
τον οποίο η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 80.000 € με Φ.Π.Α. και θα διατεθεί 
από πόρους ΣΑΤΑ για το έτος 2016, ποσού 60.000,00€ και για το έτος 2017, 
ποσού 20.000,00€.  
 
 
 
  
 
 

 

 

    ΧΙΟΣ   19 /02 /2016 

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι Συντάξασες 
 
    Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Δ.Υ. Χίου 
Βασιλική Δαλαβάγκα         
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
 Με Βαθμό Ε 
 
 
 
Ασημίνα Λυκουρίνα 
Τ.Ε. Πολιτικών Έργων υποδομής 
Με Βαθμό Δ 
    

Ελευθέριος Παπαλάνης 
Π.Ε.Πολιτικός Μηχανικός 
 Με Βαθμό Β 

 

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 


