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ΧΡΗΣΗ ΕΤΩΝ 2017  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  70.000,00€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν εργασίες αγροτικής οδοποιίας για τις  
Δημοτικές Ενότητες Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας 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 Νεκροταφείο 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 302 μ2  
 

Τ.Κ.  Αρμολίων στην περιοχή Αγ. Ισιδώρου 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 148μ2 και 30μ2. 

 
Τ.Κ.  Καλαμωτής στη περιοχή Αι Στράτης 

 Επανασκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12 τμήματος αγροτικής οδού 
επιφανείας περίπου 150μ2.  

 Επανασκυροδέτηση μέσου πάχους 0,10μ τμήματος αγροτικής οδού 
επιφανείας περίπου 70μ2. 

 Διαμόρφωση με υλικό μέσου πάχους ο,15μ τμήματος αγροτικής οδού, 
επιφανείας περίπου 165μ2. 

Σε διάφορες περιοχές όπως Χωρή-Κοπανάς-Τσίου-Νεμούρια-Κουκουνάρης θα 
γίνουν διαμορφώσεις με υλικό μέσου πάχους 0,12μ. 
 
Τ.Κ.  Ολύμπων στη περιοχή Γεράνια 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 90μ2. 
Στην περιοχή Αραδόπετρα 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 53μ2. 

 
 
 



 Τ.Κ.  Μεστών στην περιοχή Σκάφη 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 89μ2. 

Στην περιοχή Αποθήκα 

  Σε ήδη διαμορφωμένο τμήμα οδού επιφάνειας περίπου 58μ2. θα γίνει 
σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,10μ  
Στην περιοχή Μήδωνας 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 35μ2. 
 

 Τ.Κ. Ελάτας στην περιοχή Χωρή 

   Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 105μ2 καθώς και διαμόρφωση με υλικό μέσου 
πάχους 0,15μ2 τμήματος της αγροτικής οδού, επιφανείας περίπου 105μ2. 
 

Τ.Κ.  Βέσσας στην περιοχή Πυρηνάς 

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

 Διαμόρφωση με υλικό μέσου πάχους ο,15μ τμήματος αγροτικής οδού, 
επιφανείας περίπου 80μ2. 

 
Τ.Κ.   Λιθίου στην περιοχή Αμπέλα 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 144μ2. 

 
Τ.Κ.   Πατρικών στην περιοχή Καλούη 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 75μ2. 
 

Στην Δ.Ε. Ιωνίας και αναλυτικά σε κάθε κοινότητα θα γίνουν οι παρακάτω 

εργασίες: 
 
Δ.Κ.  Καλλιμασιάς στην περιοχή Μαλόβρυση 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 12μ2 και 150μ2 

στην περιοχή Πατέλα 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 90μ2 και 63μ2. 

στην περιοχή Μαυρομάτες-Κεφαλάς 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 50μ2. 
 

Δ.Κ.   Νενήτων στην περιοχή Κοτινάς  

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 125μ2 

στην περιοχή Ξένης Χέρτσας 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 66μ2 

στην περιοχή Παλιά Γρίδια 



 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 105μ2 

 
Τ.Κ.  Καταρράκτη στην περιοχή Καρανή 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου  145μ2. 

 
Τ.Κ.  Μυρμηγκίου στην περιοχή Πελεκανιές 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου  48μ2. 

 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12 τμημάτων αγροτικής οδού (λακκούβες), 
επιφανείας περίπου 8μ2. 

 
Τ.Κ.  Μέσα Διδύμας στην περιοχή Στένακα 

 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού, επιφάνειας 
περίπου  12μ2. 
Στην περιοχή Κοντού 

 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού, επιφάνειας 
περίπου  60μ2. 

 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12 τμημάτων αγροτικής οδού (λακκούβες), 
επιφανείας περίπου 8μ2. 

 
 Τ.Κ. Έξω Διδύμας στην περιοχή Πέρα Παναγιά 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 38 μ2. 

 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12 τμημάτων αγροτικής οδού (λακκούβες), 
επιφανείας περίπου 8μ2. 
 

Τ.Κ.  Παγίδας στη περιοχή Δαδιά 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου  50μ2. 

 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12 τμημάτων αγροτικής οδού (λακκούβες), 
επιφανείας περίπου 8μ2. 

 
Τ.Κ.  Κοινής στην περιοχή Καμπούσενα 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 68μ2. 
 

Τ.Κ.  Βουνό-Φλάτσια στην περιοχή Μάρμαρα 

  Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων  αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 26μ2 και 14μ2. 
στην περιοχή Μίλι 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφανείας περίπου 38 τμ. 
στην περιοχή Μάτζα 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφανείας περίπου 25 τμ. 

 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12 τμημάτων αγροτικής οδού (λακκούβες), 
επιφανείας περίπου 25μ2. 
 



 
 

 
Τ.Κ. Θολοποταμίου στην περιοχή προς Καστέλλο 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 90μ2 και 60μ2 

         στη περιοχή Έξω κήπος προς Βρυσάκι 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού, επιφάνειας περίπου 70μ2 

 
 
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 70.000 € με Φ.Π.Α. και θα διατεθεί 
από πόρους ΣΑΤΑ για το έτος 2017, ποσού 50.000,00€ και για το έτος 2018, 
ποσού 20.000,00€.  
 
 
 
  
 
 

 

 

    ΧΙΟΣ   …. /02 /2017 

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η συντάξασα 
 
    Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Δ.Υ. Χίου 
Ασημίνα Λυκουρίνα 
     
Τ.Ε. Πολιτικών Έργων υποδομής 
Με Βαθμό Α 
 
 
 
    

Ελευθέριος Παπαλάνης 
Π.Ε .Πολιτικός Μηχανικός 
 Με Βαθμό Α 

 

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 


