
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ     
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2018-29                                                                                                                                  
 

ΔΗΜΟΣ : ΧΙΟΥ 
 
ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ, 2012 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00€ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση και βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου 
των Δημοτικών Ενοτήτων Ομηρούπολης και Καρδαμύλων. 

 
Αναλυτικότερα θα γίνουν οι εξής εργασίες ανά Δημοτική Ενότητα : 
 
Δ.Ε. Καρδαμύλων 
Δ.Κ. Καρδαμύλων 

 Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 σε δύο τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου. 
Στον δρόμο που οδηγεί από Πλακούσα προς Παλιόπυργο μήκους 70μ και μέσου 
πλάτους 4,00μ και στον δρόμο από Αρογεύτες προς Σαραπιό μήκους 50μ και μέσου 
πλάτους 3μ. 

Τ.Κ. Βικίου 

 Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 σε δύο τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου. 
Στον δρόμο που οδηγεί προς δεξαμενή μήκους 40μ και μέσου πλάτους 4μ και στον 
δρόμο προς παραλία μήκους 20μ και μέσου πλάτους 4μ. 

Τ.Κ. Σπαρτούντας 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 20μ και μέσου πλάτους 3,50μ σε ένα 
τμήμα του δρόμου στην περιοχή Κάμπος. 
 

Δ.Ε. Ομηρούπολης 
Τ.Κ. Σιδηρούντας 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 40μ και μέσου πλάτους 4μ σε ένα 
τμήμα του δρόμου στον περιφερειακό νοτίως του οικισμου. 

Τ.Κ. Αναβάτου 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 40μ και μέσου πλάτους 3μ σε ένα 
τμήμα του δρόμου προς Αγ. Ιωάννη. 

Τ.Κ. Αυγωνύμων 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 20μ και μέσου πλάτους 4μ σε δύο 
τμήματα του περιφερειακού νοτίως του οικισμού. 

Τ.Κ. Συκιάδας 

 Τσιμεντοστρώσεις με σκυρόδεμα C16/20 μήκους 40μ και μέσου πλάτους 3,5μ στον 
δρόμο από Ι.Ν. Σωτήρος προς Ερεικωπό. 

Τ.Κ. Λαγκάδας 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 στον δρόμο που οδηγεί από το Αγρελωπό στην 
Κυδιάντα μήκους 30μ και μέσου πλάτους 4μ καθώς. 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 στον δρόμο που οδηγεί από Αγ. Ανάργυροι 
προς Αγ. Γεώργιο μήκους 60μ και μέσου πλάτους 3,50μ. 

Δ.Κ. Βροντάδου 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 σε ένα τμήμα του δρόμου στην περιοχή του 
Ράκτη μήκους 40μ και μέσου πλάτους 4μ. 

 Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C16/20 σε ένα τμήμα του δρόμου στην περιοχή 
Κουκούρικα μήκους 30μ και μέσου πλάτους 3,50μ. 

 



  
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 52.000,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α.)   και  
η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2018 είναι από πόρους ΣΑΤΑ ποσού 34.000,00 €. 

 
Το έργο  ανήκει στην κατηγορία των έργων «ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».  

 
Τα μελετηθέντα τμήματα είναι αυτοτελή, αυτοπροστατευόμενα και ολοκληρώνονται.   

 
Προβλέπεται να εκτελεστεί με πρόχειρο 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 6-2-2018 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 
 

ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ με Β’ βαθμό 

      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ 
 
 
 

ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό 
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