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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ : Αναβάθμιση πεζόδρομων και 

βελτίωση προσβάσεων Χώρας και 

Σκάλας Πάτμου. 

Θέση: Σκάλα και Χώρα Πάτμου        

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αναβάθμιση πεζόδρομων και βελτίωση προσβάσεων Χώρας και 

Σκάλας Πάτμου. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν αφορούν την πλακόστρωση, με πλάκες πατμιακών 

λίθων, πεζόδρομων και πλατειών στους οικισμούς της Χώρας και της Σκάλας νήσου Πάτμου, συνολικής 

επιφάνειας 3300m
2
, με ταυτόχρονη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων με επέκταση του υφιστάμενου 

δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και αρμολόγηση λιθόστρωτων οδών και πλατειών της Χώρας Πάτμου 

επιφάνειας 2050m
2
 καθώς και την εγκατάσταση οδοφωτισμού στους εν λόγω πεζόδρομους της Σκάλας. 

 

Οι περιοχές επέμβασης εμφανίζονται κατωτέρω γραφικά και αφορούν:  

1. τον πεζόδρομο με αρχή όπισθεν του εστιατορίου «Τοξότης» έως την κεντρική πλατεία της Σκάλας 

(Πλάζα),  

2. τον πεζόδρομο από την κεντρική πλατεία Σκάλας (Πλάζα) έως το πέρας του (διασταύρωση με τον 

δρόμο προς Χοχλακά),  

3. τον πεζόδρομο ανόδου στον οικισμό της Χώρας Πάτμου από τον κυκλικό κόμβο της Χώρας και  

4. τον πεζόδρομο ανόδου στον οικισμό της Χώρας από τον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων προς την 

πλατεία Δημαρχείου, την πλατεία Δημαρχείου και από την πλατεία Δημαρχείου έως την είσοδο της 

Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου. 

 

Σχετικά με τους τρείς πρώτους, πρόκειται για τσιμεντοστρωμένους πεζόδρομους οι οποίοι έρχονται σε 

δυσαρμονία με τους λιθόστρωτους ή πλακόστρωτους πεζόδρομους, πλατείες και δρόμους του μνημείου 

της Χώρας και του ιστορικού κέντρου της Σκάλας, ενώ ταυτόχρονα χρήζουν αντιμετώπισης αστοχιών 

στην αποχέτευση ομβρίων υδάτων, Η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 

αφορά την περιοχή «ΟΤΕ» και την περιοχή του «Αγ. Ιωάννη» Σκάλας Πάτμου. 

 

Όσον αφορά την τελευταία περιοχή επέμβασης, πρόκειται για λιθόστρωτες επιφάνειες οι οποίες χρήζουν 

νέας αρμολόγησης. 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Περιοχή Ε1 Εμβαδού 455 m
2
. 

 

 

Περιοχή Ε2 Εμβαδού 2180 m
2
. 
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Περιοχή Ε3 Εμβαδού 610 m
2
. 

 

 

Περιοχή Ε4 Εμβαδού 2050 m
2
. 
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Συγκεκριμένα, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο έργο αφορούν: 

1. Αρμολογήματα λιθοστρώσεων. 

Στην περιοχή επέμβασης Ε4 θα γίνει καθαίρεση των υφιστάμενων αρμολογήσεων μέχρι βάθους 

τουλάχιστον 5cm, επιδιόρθωση μικροανωμαλιών των λίθων, άνοιγμα, απόξεση και πλύση των αρμών 

με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους τουλάχιστον 5cm από την επιφάνεια, διαβροχή 

κάθε τμήματος λιθόστρωσης αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, πλήρωση με 

τσιμεντοκονία αναλογίας 1m3 άμμου προς 650kg τσιμέντου (ανά m3 ετοίμου σκληρυνθέντος 

κονιάματος) με τσιμέντο υψηλής αντοχής 42,5Ν, συμπίεση, μόρφωση και τελικός καθαρισμός των 

αρμών, Στο τελικό αρμολόγημα θα ακολουθηθεί η τεχνική των παλαιότερων αρμολογήσεων με την 

χάραξη γραμμής στο μέσο του αρμού, όπως εμφανίζεται και στα σχέδια της μελέτης.  

 

2. Πλακόστρωση πεζόδρομων και πλατειών εκ πατμιακού λίθου πάχους 5cm. 

Πλακόστρωση  πεζόδρομων και πλατειών στις περιοχές επέμβασης Ε1, Ε2 και Ε3, με πλάκες εκ 

πατμιακού λίθου πάχους 5cm, χρώματος γκρί, μετά του κονιάματος αρμολογήσεως και στερεώσεως 

των πλακών με τσιμεντοκονία, πάχους 5cm, αναλογίας 1m3 άμμου προς 650kg τσιμέντου (ανά m3 

ετοίμου σκληρυνθέντος κονιάματος) με τσιμέντο υψηλής αντοχής 42,5Ν, σύμφωνα με την μελέτη, τα 

συνημμένα σχέδια και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 

πλατειών". Επιλέγεται τσιμεντοκονία αρμολογήσεως και στερεώσεως ως άνω λόγω καταπόνησης των 

περιοχών επέμβασης από τα οχήματα τροφοδότησης και ανεφοδιασμού των καταστημάτων επί των 

πεζόδρομων και πλατειών. Στο τελικό αρμολόγημα θα ακολουθηθεί η τεχνική των παλαιότερων 

αρμολογήσεων με την χάραξη γραμμής στο μέσο του αρμού, όπως εμφανίζεται και στα σχέδια της 

μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών και πλήρης 

εργασία τοποθέτησης, στερέωσης και αρμολόγησης των πλακών.  

Για την ολοκλήρωση της εργασίας της πλακόστρωσης θα γίνουν οι εξής επιμέρους εργασίες: 

i. Καθαίρεση στρώσης υφιστάμενης οδοστρωσίας από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα μέσου πάχους 

0,1m όπου κρίνεται απαραίτητο για την διαμόρφωση των ρήσεων και στην όδευση διαμόρφωσης 

ορύγματος για την τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Οι ακριβείς θέσεις 

καθαιρέσεων για τη δημιουργία των ρήσεων θα δοθούν από τον επιβλέποντα του έργου κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του.  

ii. Εκσκαφή τάφρων πλάτους έως 5,00 m, μέσου βάθους 0,1 m όπου κρίνεται απαραίτητο για την 

διαμόρφωση των ρήσεων. Οι ακριβείς θέσεις των εκσκαφών θα δοθούν από τον επιβλέποντα του 

έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του.  

iii. Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενων φρεατίων, με αποξήλωση του πλαισίου έδρασης του 

καλύμματος με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των 

τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιάματος, 

πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια 5mm και επιμελής 

αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω 

από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή 

και εναλλακτικά , θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.  

iv. Κατασκευή βάσης πλακοστρώσεων, στις περιοχές εκσκαφών, από ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα με σκυρόδεμα C20/25 και πλέγμα Τ131 σε μια στρώση μέσου πάχους 0.10m, και 

κατασκευή αντίστοιχης στρώσης μέσου πάχους 0.15m επί του επιχωματωμένου ορύγματος 
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τοποθέτησης του αγωγού ομβρίων υδάτων. Περιλαμβάνεται προμήθεια, μεταφορά όλων των 

απαραίτητων υλικών και πλήρης εργασία σύμφωνα με το Τιμολόγιο της μελέτης. 

 

3. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. 

Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων αφορά την περιοχή «ΟΤΕ» και την 

περιοχή του «Αγ. Ιωάννη» Σκάλας, εντός της περιοχής επέμβασης Ε2. Το μήκος όδευσης της 

επέκτασης είναι 220 m
2
, 

Για την επέκταση του δικτύου θα γίνουν οι εξής επιμέρους εργασίες:  

i. Εκσκαφή ορύγματος για την τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης με πλάτος ορύγματος 0,6 m και 

βάθος ορύγματος 1 m. 

ii. Κατασκευή φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 

(ΠΚΕ), διαστάσεων βάσης φρεατίου 0.7x0.9(m) και ύψους 1.1m, με προμήθεια και τοποθέτηση 

σχαρών και πλαισίων, με προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των απαιτούμενων υλικών και 

με πλήρη εργασία και σύνδεση με το δίκτυο, σύμφωνα με το Τιμολόγιο του Έργου.  

iii. Τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, 

DN 200 mm, προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση εντός ορύγματος, με πλήρη εργασία και υλικά. 

iv. Διαμόρφωση στρώσης έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνα αποχέτευσης ομβρίων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου, προμήθεια, μεταφορά, έκριψη, διάστρωση, ισοπέδωση και ελαφρά 

συμπύκνωση εντός του ορύγματος με πάχος στρώσης έδρασης και εγκιβωτισμού 0.60m. 

v. Επίχωση ορύγματος υπόγειου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων". Προμήθεια, μεταφορά, έκριψη, διάστρωση, 

διαβροχή και συμπύκνωση. Πάχος στρώσης 25cm. 

 

4. Εγκατάσταση οδοφωτισμού 

Πρόκειται για την εγκατάσταση  σαράντα (40) επίτοιχων φωτιστικών και  έξι (06) ιστών  φωτισμού στον 

οικισμό Σκάλας Πάτμου. Αμφότερα φωτιστικά, επίτοιχοι και ιστοί, είναι παραδοσιακού τύπου 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία με το υφιστάμενο δίκτυο οδοφωτισμού λιμένα Σκάλας 

Πάτμου. 

Η μελέτη αφορά την τοποθέτηση αποκλειστικά επίτοιχων φωτιστικών στην περιοχή επέμβασης Ε1, και 

συνδυασμό επίτοιχων φωτιστικών και ιστών φωτισμού στην περιοχή επέμβασης Ε2. 

 

i. Περιγραφή επίτοιχου φωτιστικού παραδοσιακού τύπου: 

Η μελέτη προβλέπει την εγκατάσταση επίτοιχων φωτιστικών από σφυρήλατο σίδηρο. Τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του επίτοιχου φωτιστικού λαμβάνει ως αναφορά το υφιστάμενο παραδοσιακό 

φωτιστικό σώμα που απεικονίζεται στη φωτογραφία που ακολουθεί και διακοσμεί σήμερα την όψη του 

κτιρίου του Λιμεναρχείου Πάτμου. 
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Το κυρίως σώμα κυλινδρικού σχήματος διαμέτρου 21cm και ύψους 60cm αποτελείται από τέσσερις 

οριζόντιους κυκλικούς δακτύλιους σε μορφή «πλεξούδας» και πέντε κατακόρυφες λάμες που στο κάτω 

μέρος η απόληξή τους διαμορφώνει την ακτινωτή βάση στήριξης του φωτιστικού, στο πάνω μέρος 

ενώνονται με πέντε μικρότερα «καμάκια» σχήματος «S» που ολοκληρώνουν τη στέψη του φωτιστικού 

σώματος.  

Η φωτιστική κεφαλή τοποθετείται στην κορυφή του σωλήνα που βρίσκεται στο κέντρο της βάσης του 

σώματος με ντουί πορσελάνης Ε27 η οποία φέρει βιδωτό διαφανές φιμέ πλαστικό γλόμπο διαμέτρου 

15cm. 

Για τη στήριξη του περιγραφόμενου φωτιστικού χρησιμοποιείται οριζόντιος σφυρήλατος σίδηρος 

σχήματος «Γ» με περίτεχνη αντηρίδα που στην άκρη του επικολλάται λάμα η οποία εφάπτεται στον 

τοίχο και στηρίζει το φωτιστικό σώμα. 

Επιλέγεται λαμπτήρας νατρίου 150W, Ε27 προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία κίτρινων 

αποχρώσεων των σωμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραδοσιακής εικόνας της εγκατάστασης. 

 

ii. Περιγραφή ιστού φωτισμού παραδοσιακού τύπου: 

Ο ιστός φωτισμού θα είναι παραδοσιακής μορφής, τηλεσκοπικός, τύπου Βενετίας, τριών (03) έως και 

πέντε (05) διαδοχικών τεμαχίων και θα είναι κατασκευασμένος με άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
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Η βάση του ιστού θα είναι εξαγωνικής διατομής με ύψος από 70cm έως 75cm και το πάχος της θα 

είναι τουλάχιστον 15mm. Στο κάτω μέρος της βάσης θα υπάρχει στεγανή θυρίδα για την τοποθέτηση 

κιβωτίου ασφαλειών, μέσα στο οποίο θα γίνει η ηλεκτρολογική σύνδεση. Στο εσωτερικό της βάσης θα 

υπάρχει ειδική βίδα Μ10 για την γείωση. Η βάση θα στηρίζεται σε αγκύριο τεσσάρων ντιζών, το οποίο 

θα πακτωθεί στο έδαφος και θα σταθεροποιηθεί με παξιμάδια, με διατομή αντίστοιχη του αγκυρίου. Ο 

κορμός του ιστού θα αποτελείται από δύο (2) έως και τέσσερα (4) κομμάτια κατασκευασμένα από 

χυτοσίδηρο. Θα έχει κυκλική διατομή με διάμετρο μειούμενη καθ’ ύψος, αυλακωτή και ανάγλυφη 

επιφάνεια και τελείωμα ημισφαιροειδούς σχήματος. Όλα τα τμήματά του θα είναι τορναρισμένα για 

καλύτερη εφαρμογή και στεγανότητα και θα συνδέονται – κεντράρονται μεταξύ τους με βίδες ALLEN. 

Στα σημεία που γίνεται αλλαγή διατομής θα υπάρχουν διακοσμητικοί δακτύλιοι. 

Τα μπράτσα του ιστού θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο και θα βιδώνονται με 

τουλάχιστον τέσσερεις βίδες στο άνω (τελευταίο) μέρος του κορμού. Στο εσωτερικό κάθε μπράτσου θα 

υπάρχει οπή για την διέλευση των καλωδίων, ενώ στην άκρη του θα υπάρχει βάση για το βίδωμα του 

φαναριού με μεγαλύτερη σταθερότητα. Η διατομή κάθε μπράτσου θα είναι τουλάχιστον Φ30. 

Τα φανάρια θα είναι παραδοσιακού τύπου, από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο, εξαγωνικής διατομής και στην 

άνω απόληξή τους θα φέρουν κάλυμμα πυραμιδοειδούς μορφής με διακοσμητική απόληξη. Κάθε 

φανάρι θα φέρει ντουί Ε27 πορσελάνης, ενώ στην τιμή που θα προσφερθεί περιλαμβάνεται και το 

κόστος των τζαμιών. 

Το συνολικό ύψος του κορμού του ιστού θα είναι 2,90m, ενώ το ύψος μαζί με τα φανάρια θα είναι 

3,10m – 3,20m. 

Δεδομένου ότι οι ιστοί θα τοποθετηθούν σε απόσταση λίγων μόνο μέτρων από την θάλασσα, η 

προστασία τους έναντι της οξείδωσης θα συνίσταται σε βαφή με αντισκωριακό εποξειδικό υπόστρωμα 

(primer), κατάλληλο για το μέταλλο επί του οποίου θα εφαρμοστεί (χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο) σε τρεις 

(3) στρώσεις και βάψιμο με μαύρο ναυτιλιακό χρώμα δύο συστατικών (τύπου marine), εις διπλούν 

(δύο χέρια). 
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Επιλέγεται λαμπτήρας νατρίου 150W, Ε27 προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία κίτρινων 

αποχρώσεων των σωμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραδοσιακής εικόνας της εγκατάστασης. 

 

iii. Περιγραφή μεταλλικού κιβωτίου ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού (πίλλαρ): 

      Στεγανό μεταλλικό κιβώτιο ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής του από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ''Υποδομή οδοφωτισμού''. 

Πρόκειται για στεγανό μεταλλικό κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm 

για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ 

εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m² (50 

μm), βαμμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με 

ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για 

όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου.  

Κάθε πίλλαρ θα είναι δυο (02) διαμερισμάτων κατακόρυφου διαχωρισμού. Στο ένα διαμέρισμα θα 

περιλαμβάνεται ο μετρητής ΔΕΗ και οι αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία της εγκατάστασης. Στο 

έτερο διαμέρισμα θα περιλαμβάνεται το σύνολο του απαιτούμενου διακοπτικού υλικού ρύθμισης και 

λειτουργίας της εγκατάστασης από το Δήμο Πάτμου. 

Το πίλλαρ βρίσκεται επί βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, 

ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή 

διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

Το πίλλαρ θα περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως απαιτούμενα όργανα: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές 

ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά 

κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, 

χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία 

νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο 

κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 

iv. Για την περιοχή επέμβασης Ε1: 

Ο χώρος θα ηλεκτροδοτείται από μια (01) παροχή με δυο αναχωρήσεις. 

1. Η αναχώρηση Νο1 μήκους 55 μέτρων περιλαμβάνει έξι (06) επίτοιχα φωτιστικά σώματα κατάλληλα για 

λαμπτήρες  150W νατρίου. Το καλώδιο τροφοδοσίας που επιλέγεται για τη γραμμή είναι τύπου 

ΝΥΥ5x10mm
2
.  

2. Η αναχώρηση Νο2 μήκους 75 μέτρων περιλαμβάνει επτά (07) επίτοιχα φωτιστικά σώματα κατάλληλα 

για λαμπτήρες  150W νατρίου. Το καλώδιο τροφοδοσίας που επιλέγεται για τη γραμμή είναι τύπου 

ΝΥΥ5x10mm
2
.  

Επισημαίνεται η ύπαρξη επτά (07) επίτοιχων φωτιστικών ιδίου τύπου τα οποία θα διατηρήσουν τη 

θέση τους αλλά η ηλεκτροδότησή τους θα γίνει πλέον από νέο, ενιαίο για την περιοχή επέμβασης, 

πίλλαρ ηλεκτροδότησης.  

 

v. Για την περιοχή επέμβασης Ε2: 

Ο χώρος θα ηλεκτροδοτείται από μια (01) παροχή με τρεις (03) αναχωρήσεις. 
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1. Η αναχώρηση Νο1 μήκους 300 μέτρων περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) επίτοιχα φωτιστικά σώματα 

κατάλληλα για λαμπτήρες  150W νατρίου. Το καλώδιο τροφοδοσίας που επιλέγεται για τη γραμμή 

είναι τύπου ΝΥΥ5x10mm
2
.  

2. Η αναχώρηση Νο2 μήκους 200 μέτρων περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) επίτοιχα φωτιστικά σώματα 

κατάλληλα για λαμπτήρες  150W νατρίου. Το καλώδιο τροφοδοσίας που επιλέγεται για τη γραμμή 

είναι τύπου ΝΥΥ5x10mm
2
.  

3. Η αναχώρηση Νο3 μήκους 190 μέτρων περιλαμβάνει τέσσερα (04) επίτοιχα φωτιστικά και έξι (06) 

φωτιστικούς ιστούς. Το καλώδιο τροφοδοσίας που επιλέγεται για τη γραμμή είναι τύπου 

ΝΥΥ5x10mm
2
. 

 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη για το εν λόγω 

έργο προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 582.800,00€, από τα οποία τα 339.983,95€ αφορούν 

εργασίες που θα εκτελεστούν, τα 61.197,11€ ενιαίο όφελος, 60.177,16€ απρόβλεπτα, 8.641,78€ 

αναθεώρηση και τα υπόλοιπα 112.800,00€ Φ.Π.Α. Το έργο θα είναι συγχρηματοδοτούμενο. Ήτοι το 

τμήμα του έργου που αφορά οδοποιία, συνολικής αξίας 496.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα 

χρηματοδοτηθεί από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί 

πόροι  ΠΔΕ) σύμφωνα με την με ΑΔΑ: 6ΓΓ0465ΧΙ8-ΖΘΚ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάτπυξης  ενώ το τμήμα του έργου που αφορά οδοφωτισμό, συνολικής αξίας 86.800,00€ θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 30.7323.0013 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018.  

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτή  διαδικασία σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Πάτμος 26 / 04 / 2018 

Οι συντάξαντες 

 

 

 

 
Μαργαρίτα Ασωνίτη 

Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών 
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