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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:68       
       
ΕΤΟΣ 2018       
  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. Επίσης θα γίνει και καθαρισμός 
τεχνικών ( φρεάτια και οχετός) σε διάφορες Τοπικές Κοινότητες. 
  
Στην Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων και αναλυτικά σε κάθε κοινότητα θα γίνουν οι 
παρακάτω εργασίες: 
 
Δ.Κ.  Πυργίου στην περιοχή Πίντακα 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ δύο τμημάτων  
αγροτικής οδού. 
 

Τ.Κ.  Αρμολίων στις περιοχές Λιβαόμαζα και Βίγλες 
 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 

οδού. 
 
Τ.Κ.  Καλαμωτής στις περιοχές Μονογιά και Περπατό 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 
οδού. 
 

Τ.Κ.  Ολύμπων στις περιοχές Καλοσύρτη και Σταυρί 
 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 

οδού. 
 

 Τ.Κ.  Μεστών στην περιοχή Αποθήκα 
  Σε τμήμα οδού θα γίνει διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,10μ  

Στην περιοχή Διδύμα 
 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 

οδού. 
 

 Τ.Κ. Ελάτας στην περιοχή Καλογριά 
   Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 

οδού. 
 



Τ.Κ.  Βέσσας στην περιοχή Χριστός 
 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 

οδού. 
. 

Τ.Κ.   Λιθίου στην περιοχή Μπουγιαμάς 
 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 

οδού. 
 
Τ.Κ.   Πατρικών στην περιοχή Χοριοπήγαδο 

 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού σε ήδη 
φθαρμένο τσιμεντοστρωμένο τμήμα οδού 
Στην περιοχή Παχηλά 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού. 

 
Στην Δ.Ε. Ιωνίας και αναλυτικά σε κάθε κοινότητα θα γίνουν οι παρακάτω 
εργασίες: 
 
Δ.Κ.  Καλλιμασιάς στις περιοχές Βότοπος και από Αγ. Παρασκευή προς Αγ. 
Νικόλαο. 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 
οδού  
 

Δ.Κ.   Νενήτων στις περιοχές Χαλός –Μεροβίλια και Κουμαροπός 
 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 

οδού. 
 
Τ.Κ.  Καταρράκτη στην περιοχή Αι Γιώργης 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού. 

 
Τ.Κ.  Μυρμηγκίου στην περιοχή Βατομένη 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού. 
 

Τ.Κ.  Μέσα Διδύμας στην περιοχή Σικελιά 
 Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού σε ήδη 

φθαρμένο τσιμεντοστρωμένο τμήμα οδού 
Στην περιοχή Κοντού 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση τμήματος αγροτικής οδού. 
 

Τ.Κ. Έξω Διδύμας στην περιοχή Αγ.Σαράντες 
 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 

οδού. 
 

Τ.Κ.  Παγίδας στη περιοχή Δαδιά 
 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 

οδού. 
 
Τ.Κ.  Κοινής στην περιοχή Βουλγάρα 



 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής 
οδού. 
 

Τ.Κ.  Βουνό στην περιοχή από Νεκτά προς Μουγιαβλά 
  Σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος αγροτικής οδού σε ήδη 

φθαρμένο τσιμεντοστρωμένο τμήμα οδού 
Στις περιοχές Μουγιαβλά και Κατούη 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 
οδού. 
 

Τ.Κ. Φλάτσια στην περιοχή Νεκροταφείο  
 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμήματος  αγροτικής 

οδού. 
 
Τ.Κ. Θολοποταμίου στις περιοχές Πίσω Μανιά και Δημιές προς Βελί 

 Διαμόρφωση και σκυροδέτηση μέσου πάχους 0,12μ τμημάτων αγροτικής 
οδού. 

Επιπλέον θα γίνουν καθαρισμοί οχετών ύψους η ανοίγματος μέχρι 3,00 μέτρα σε 
διάφορα σημεία των Τ.Κ. της Νότιας Χίου. 
 
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 2018, ποσού 47.000,00€ και για το έτος 2019, 
ποσού 23.000,00€.  
 
 
 
  
 
 

 

 

    ΧΙΟΣ   18/04 /2018 
    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η συντάξασα 
 
    Με εντολή Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Χίου 

Ασημίνα Λυκουρίνα 
    

Ο Προϊστ/νος του Τμήματος 
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών  
Έργων 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
Με Βαθμό Α 
 
 
 
    

Μιχαήλ Σταματουλάκης 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
 Με Βαθμό Α 

 

     
     



 

 
 
 

 
 
 
 
 


