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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών  
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                      οδοστρώµατος εντός Χ.Ζ.Λ. 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                    Σκάλας Πάτµου 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                            
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Εισαγωγή 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην αποκατάσταση βλαβών τµήµατος του οδοστρώµατος 

εντός της Χερσαίας Ζώνης του Λιµένα Σκάλας Πάτµου. Συγκεκριµένα, τµήµα του οδοστρώµατος 

που βρίσκεται έµπροσθεν του χώρου στάθµευσης των ταξί είχε επιστρωθεί στο παρελθόν µε 

φυσικές πλάκες µικρού πάχους (έως 2cm), λόγω ύπαρξης σωληνώσεων σε µικρό βάθος. Σε κάθε 

περίπτωση, οι πλάκες αυτές έχουν αστοχήσει σε µεγάλο ποσοστό λόγω της διέλευσης βαρέων 

οχηµάτων (φορτηγών, λεωφορείων) από το συγκεκριµένο σηµείο. Έτσι, έχει διαµορφωθεί µία 

ανώµαλη επιφάνεια, η οποία εγκυµονεί κινδύνους για την ασφάλεια των διερχοµένων και ιδιαίτερα 

των δικυκλιστών. Σηµειακές επεµβάσεις συνεργείου του ∆ήµου Πάτµου για την πλήρωση των 

οπών µε τσιµεντοκονίαµα δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσµατικές. 

 

Φωτ. 1 Αστοχία των µικρού πάχους πλακών της επίστρωσης, λόγω διέλευσης βαρέων οχηµάτων. 

Ως µόνη λύση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος προβάλει η συνολική καθαίρεση της 

πλακόστρωσης στο συγκεκριµένο σηµείο και η αντικατάσταση των πλακών από ινοπλισµένο 

σκυρόδεµα υψηλής αντοχής, το οποίο θα δύναται να φέρει τα φορτία των διερχόµενων βαρέων 
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οχηµάτων µε ασφάλεια. Η επέµβαση απαιτείται να πραγµατοποιηθεί σε επιφάνεια τραπεζοειδούς 

κάτοψης µε διαστάσεις Β=6,10m, β=3,00m και υ=38,00m, καθώς και σε επιφάνεια ορθογωνικής 

κάτοψης µε διαστάσεις 8,50m x 3,00m. Εποµένως, το συνολικό εµβαδόν της επιφάνειας που θα 

εκτελεσθεί το έργο είναι: (6,10+3,00) x 38,00/2 + 8,50 x 3,00 = 213,60m2 >> 215,00m2.    

Το πάχος των πλακών που είχαν τοποθετηθεί είναι περίπου 2cm, ενώ εκτιµάται ότι και το πάχος 

του υποκείµενου κονιάµατος θα είναι το πολύ 3-4cm. 

 
Περιγραφή εργασιών 
Οι εργασίες που απαιτείται να εκτελεσθούν για την αποκατάσταση του προβλήµατος είναι οι 

κάτωθι: 

α) Καθαίρεση της υφιστάµενης επίστρωσης από φυσικές πλάκες και τσιµεντοκονίαµα, φόρτωση 

και µεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης στο Χώρο ∆ιάθεσης Απορριµµάτων του νησιού. 

Σηµειώνεται ότι επειδή όπως ήδη αναφέρθηκε κάτω από την επίστρωση υπάρχουν σωληνώσεις 

δικτύων απορροής οµβρίων, ρευµάτων κλπ, η καθαίρεση θα πρέπει να γίνει µε την µέγιστη δυνατή 

προσοχή και πάντως χωρίς την χρήση βαρέως εξοπλισµού που θα µπορούσε να προκαλέσει βλάβη 

στις υποκείµενες σωληνώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον σωστό καθαρισµό πλησίον 

φρεατίων, σχαρών απορροής οµβρίων υδάτων κλπ. Ο όγκος της καθαίρεσης εκτιµάται σε 215,00m2 

x 0,06m = 12,90m3. 

β) Επεξεργασία της υποκείµενης επιφάνειας σκυροδέµατος που θα αποκαλυφθεί µε την 

διαµόρφωση εγκάρσιων τοµών επί του υποκείµενου σκυροδέµατος ανά 5m για την διαµόρφωση 

εγκοπών εύρους τουλάχιστον 5cm χωρίς την χρήση βαρέως εξοπλισµού, καθαρισµός και 

αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης. Θα ακολουθήσει επιµεληµένο πλύσιµο της τελικής 

επιφάνειας µε νερό υπό πίεση, ούτως ώστε σε αυτήν να µην αποµείνει ούτε ίχνος σαθρών υλικών, 

σκόνης, λαδιών κλπ. 

γ) Περίπου 30 λεπτά προ της σκυροδέτησης, θα γίνει επάλειψη της υποκείµενης επιφάνειας µε 

εποξειδική ρητίνη, προκειµένου να υπάρξει συνάφεια µεταξύ υπάρχοντος και νέου σκυροδέµατος. 

Εκτιµάται ότι απαιτούνται 0,2kg ρητίνης ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας κι εποµένως έχουµε 

215,00m2 x 0,20kg/m2 = 43,00kg.  

δ) Σκυροδέτηση νέας επίστρωσης από ινοπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37. Η ελάχιστη 

περιεκτικότητα του σκυροδέµατος σε τσιµέντο καθορίζεται σε 370 kg τσιµέντου ανά κυβικό µέτρο 

σκυροδέµατος, ενώ λόγω του µικρού πάχους της νέας επίστρωσης, τα αδρανή υλικά θα πρέπει να 

είναι αποκλειστικά λεπτόκοκκα (d ≤ 16mm). Ο λόγος νερού προς τσιµέντο πρέπει να είναι περίπου 

0,50 και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τιµή 0,55. Προβλέπεται η χρήση 

κατάλληλου πλαστικοποιητή µάζας για την επίτευξη της απαραίτητης εργασιµότητας του 



3 
 

σκυροδέµατος. Οι ίνες θα είναι συνθετικές και θα αποτελούνται από καθαρό (100%) 

πολυπροπυλένιο µε υψηλή αντίσταση σε οξέα και άλατα και υδρόφιλη επιφάνεια. Το µήκος των 

ινών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mm και η διάµετρος τους τα 20 µm. Ο λόγος του µήκους προς 

την διάµετρο των ινών θα είναι τουλάχιστον 600. Σε κάθε περίπτωση, η ειδική επιφάνεια των 

συνθετικών ινών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 225 m2/kg. Η εφελκυστική αντοχή των ινών θα 

είναι τουλάχιστον 300 MPa και το µέτρο ελαστικότητας τουλάχιστον 6000 MPa. 

ε) Επεξεργασία τελικής επιφάνειας επιστρώσεων µε επίπαση σκληρυντικού υλικού. Συγκεκριµένα, 

το ξηρό µείγµα µε το οποίο θα γίνει επίπαση στην επιφάνεια του νέου σκυροδέµατος, θα 

αποτελείται από χαλαζιακή άµµο ή άµµο κορουνδίου σε ποσότητα 4 kg/m2 και τσιµέντο σε 

ποσότητα 2 kg/m2. Το αδιάλυτο υπόλειµµα της άµµου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο του 65%. Η 

τελική διαµόρφωση θα γίνει µε µηχανικό τρόπο και συγκεκριµένα µε την χρήση τριβείου 

(«ελικοπτέρου»), δίδοντας προσοχή στην διαµόρφωση επίπεδης επιφάνειας, χωρίς εξογκώµατα 

κλπ. Προ της σκλήρυνσης του σκυροδέµατος της τελικής επιφάνειας θα γίνει ελαφριά εκτράχυνση, 

ούτως ώστε να µην είναι ολισθηρή. 

 

Λοιποί όροι 
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να προηγηθεί περίφραξη και σήµανση του 

εργοταξίου, µε σκοπό την αποτροπή τραυµατισµού πολιτών. Επίσης, ο προγραµµατισµός των 

εργασιών πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την Λιµενική Αρχή Πάτµου προκειµένου να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του έργου στην οµαλή εκτέλεση κίνηση εντός του λιµένα. 

Το έργο θα εκτελεστεί εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα Σκάλας Πάτµου, η οποία καθορίστηκε µε 

την υπ’ αριθµ. 46511/10179/02-10-2013 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αιγαίου (ΦΕΚ 378 Α.ΑΠ./30-10-2013). 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 2971/2001 και 4412/2016, καθώς και 

του Π.∆. 171/1987, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
Ο προϋπολογισµός του έργου αναλύεται ως κατωτέρω:  

α/α Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 
µέτρησης 

Ποσό-
τητα 

Τιµή 
µονάδος 

(€) 

Σύνολο 
(€) 

1 

Καθαίρεση υφιστάµενης επίστρωσης µε 
χρήση κρουστικού εξοπλισµού µειωµένης 
(η τιµή περιλαµβάνει και την µεταφορά 
στο Χώρο ∆ιάθεσης Αποβλήτων) 

m3 12,90 100,00 1.290,00 

2 
Επεξεργασία επιφάνειας υποκείµενου 
σκυροδέµατος (διαµόρφωση τοµών – 

m2 215,00 1,00 215,00 
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πλύσιµο) 

3 
Επάλειψη επιφάνειας υποκείµενου 
σκυροδέµατος µε εποξειδική ρητίνη 

kg 43,00 10,00 430,00 

4 
Σκυροδέτηση νέας επίστρωσης από 
ινοπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C30/37 

m3 12,90 135,00 1.741,50 

5 
Πρόσθετη αποζηµίωση σκυροδέµατος 
λόγω µικρής ποσότητας και ειδικών 
τοπικών συνθηκών 

m3 12,90 25,00 322,50 

6 

Επεξεργασία τελικής επιφάνειας 
επιστρώσεων µε επίπαση σκληρυντικού 
υλικού, επιπέδωση µε µηχανικό τρόπο και 
διαµόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας 

m2 215,00 8,00 1.720,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 5.719,00 
Φ.Π.Α. (24%): 1.372,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 7.091,56 
Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται η αξία των υλικών, το κόστος χρήσης του απαραίτητου 

εξοπλισµού, η αµοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θα εργασθεί, καθώς και 

οι αναλογούσες κρατήσεις. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για τη σύνταξη του παρόντος προϋπολογισµού έγινε προεκτίµηση της 

έκτασης του προβλήµατος και ανάγεται στην αρµοδιότητα της επιτροπής παραλαβής η 

διενέργεια επιµετρήσεων. 

 

Πάτµος, 10-10-2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας Πάτµος, 11-10-2018 

 Η Προϊσταµένη Τµήµατος Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος 

του ∆ήµου Πάτµου 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Καρακατσάνης Μαργαρίτα Ασωνίτη 
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 

 


