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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00€ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η διαμόρφωση και ανάπλαση των κοινοχρήστων 
χώρων στις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης, Αμανής και Καρδαμύλων του Δ. Χίου. 

Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες ανά Δημοτική Ενότητα : 
 

Δ.Ε. Αμανής 
Τ.Κ. Βολισσού 

 Αποκατάσταση λιθόδμητου τοίχου αντιστήριξης μήκους 6μ και ύψους ανωδομής 2μ στο 
δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο. 

Τ.Κ. Λεπτοπόδων 

 Πλακόστρωση επιφάνειας 40τμ εντός του οικισμού, με χονδρόπλακες περιοχής, 
ακανόνιστες επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Προκειμένου να δοθούν οι 
κατάλληλες κλίσεις θα γίνουν τοπικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη τσιμεντόστρωση, σε 
σημεία που θα υποδειχθούν με ευθύνη του επιβλέποντα. 

Τ.Κ. Κουρουνίων 

 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 25μ και μέσου ύψους ανωδομής 2μ από 
οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 στην έξοδο του οικισμού προς Σπαρτούντα. 

Τ.Κ. Κεράμου 

 Κατασκευή λιθόδμητου τοιχίου ποδός μήκους 30μ και ύψους ανωδομής 1μ στην είσοδο 
του οικισμού. Προκειμένου να μην μειωθεί το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου θα γίνουν 
εκσκαφές σε σημεία που θα υποδειχθούν με ευθύνη του επιβλέποντα. 

Τ.Κ. Χαλάνδρων 

 Κατασκευή περίφραξης από συρματόπλεγμα, τοποθετημένο σε γαλβανισμένους 
σιδηροσωλήνες ανα 2μ, στην αυλή του παλιού σχολείου. 

 
Δ.Ε. Καρδαμύλων 
Δ.Κ. Καρδαμύλων 

 Εξωραϊσμός του χώρου περιμετρικά της πηγής στην περιοχή Νεραύλακας. Συγκεκριμένα 
θα γίνει εκθάμνωση του χώρου κατασκευή υπόβασης από σκυρόδεμα όπου απαιτείται και 
πλακόστρωση επιφάνειας 160τμ με χονδρόπλακες περιοχής, ακανόνιστες επί 
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Κατασκευή χαμηλού τοιχίου από λιθοδομή 
και αποκατάσταση της υφιστάμενης λιθοδομής σε δύο σημεία που θα υποδειχθούν με 
ευθύνη του επιβλέποντα. Τέλος θα τοποθετηθούν δύο παγκάκια και ένας κάδος 
μικροαπορριμάτων. 

 Τοπικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της πλακόστρωσης στις πλατείες Μαρμάρου 
και άνω Καρδαμύλων 

Τ.Κ. Πιτυούς 

 Πλακόστρωση στην 1η πάροδο από πλατεία προς Αγ. Γεώργιο, μήκους 20μ και μέσου 
πλάτους 2μ, με χονδρόπλακες περιοχής, ακανόνιστες επί υποστρώματος από 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις θα γίνουν τοπικές 
παρεμβάσεις στην υφιστάμενη τσιμεντόστρωση, σε σημεία που θα υποδειχθούν με ευθύνη 
του επιβλέποντα. 

 



Δ.Ε. Ομηρούπολης 
Δ.Κ. Βροντάδου 

 Εξωραϊσμός δημοτικού χώρου στην περιοχή Αγ. Μαρίνα. Συγκεκριμένα θα γίνει 
πλακόστρωση επιφάνειας 250τμ με χονδρόπλακες περιοχής, ακανόνιστες επί 
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Κατασκευή χαμηλού τοιχίου από λιθοδομή 
μήκους 10μ και ύψους 1μ και τοποθέτηση δύο παγκάκιων και δύο κάδων 
μικροαπορριμάτων. Τέλος θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας μήκους 50μ στον δρόμο 
που οδηγεί στον εν λόγω χώρο. 

 Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων μήκους 60μ στην στέψη του τοιχίου αντιστήριξης 
στην οδό Μπουρλώτου. 

 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας μήκους 50μ στην οδό Ανδρόνικου Χαχόλου στον Αγ. 
Μάρκο. 

Τ.Κ. Λαγκάδας 

 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, έναντι οικίας Σταμάτη 
Παππά, μήκους 10μ και ύψους 4μ.  

Τ.Κ. Καρυών 

 Κατασκευή σκαλοπατιών από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 στο δημοτικό χώρο 
στάθμευσης.  

 
Όσον αφορά στις Η/Μ εργασίες, πρόκειται να τοποθετηθούν συνολικά 12 φωτιστικά σώματα 
(4 στην Σιδηρούντα, 4 στις Κηπουριές και 4 στο Μελανιός), παραδοσιακού τύπου. 

 
 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α.)   
και  η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2017 είναι από πόρους ΣΑΤΑ ποσού 80.000,00 €. 

 
 Το έργο  ανήκει στην κατηγορία των έργων «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ 
Η/Μ».  
 
Τα μελετηθέντα τμήματα είναι αυτοτελή, αυτοπροστατευόμενα και ολοκληρώνονται.   
 
 Προβλέπεται να εκτελεστεί με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τους Ν. 2940/01, Ν. 3263/04, Ν.3669/08,  
Ν. 4412/16 καθώς και τα Π.Δ. 171/87 και το Π.Δ. 609/85. 

                       
                                   Χίος 31-5-2017 

Οι  Συντάξαντες 
  

 
 

                                                                   Νεαμονίτης Νικόλαος – Ποδαράς Σταμάτιος 


