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ΤΜΗΜΑ Α 

  
ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018 
 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:  

 

Με την παρούσα μελέτη θα γίνει η Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών  περιοχής 
αρμοδιότητας Δήμου Κομοτηνής. 

 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

 
Περιοχές αρμοδιότητας Δήμου Κομοτηνής 

• Εργατικές Κατοικίες Κικιδίου 

• Κεντρική Πλατεία – Διαφημιστικοί Πύργοι 

• Σπαθί-Ηρώων 

• Γήπεδο Ποδοσφαίρου Νέας Μοσυνούπολης - ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 

• Υπαίθριοι χώροι Φαναρίου 

• Νησίδα- Παπανικολάου 

• Αθλητικές εγκαταστάσεις  

• Πάρκο Αγίας Παρασκευής 

• Πλατεία Αιγείρου 

• Πλατεία Σιδηροχωρίου 

• Πεζόδρομοι-πεζοδρόμια κλπ κοινόχρηστοι χώροι 

• Αστικός εξοπλισμός σε διάφορα σημεία της πόλης 

• Νεκροταφείο Κομοτηνής 

• Πλατεία Καραϊσκάκη 

• Καρυδιά σιντριβάνι 

 

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου:  

Δήμος Κομοτηνής, Πλατεία Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 
  

5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:   Γαΐτη Ναταλία , Πλατεία Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Οικοδομικές εργασίες και  εργασίες οδοποιίας : 

 

• Αποκατάσταση επιστρώσεων κοινοχρήστων χώρων με μάρμαρα, γρανίτη, κυβόλιθο , 

τσιμεντόπλακες φυσικές πλάκες βοτσαλόπλακες κλπ. σε πλατείες και κοινόχρηστους 
χώρους 

• Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με cool materials (τσιμεντόπλακες 

κυβόλιθοι). 

• Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου.  

• Αποκατάσταση ξύλινων δαπέδων  



• Αποκατάσταση παρτεριών από τούβλο. 

• Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης. 

• Οριοθέτηση νέων παρτεριών  

• Κατασκευή ελαστικού δαπέδου σε γήπεδα τέννις και γήπεδα μπάσκετ. 

• Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα σε γήπεδο ποδοσφαίρου 

• Αποκατάσταση επιστρώσεων χυτών δαπέδων σκυροδέματος  

• Διαγραμμίσεις γηπέδων. 

• Καθαίρεση υπάρχοντος ξύλινου κιοσκιού και αντικατάσταση  με νέου ή ξύλινης 

πέργκολας. 

• Συντήρηση περιφράξεων με αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων 

τμημάτων και ελαιοχρωματισμοί. 

• Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού σε διάφορα σημεία της πόλης 

• Δημιουργία τουαλέτας επισκεπτών και  ΑΜΕΑ σε υπάρχον κτίσμα του νεκροταφείου.  

• Επισκευή και συντήρηση Οστεοφυλάκιου. 

• Εργασίες αποκατάστασης  πλημμυρών στους διαδρόμους του νεκροταφείου.  

• Αποκατάσταση κτιστής περίφραξης νεκροταφείου  επιχρίσματα , χρωματισμοί. 

 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: 
 

Αντικατάσταση ή συμπλήρωση ιστών και φωτιστικών σωμάτων με led, αντικατάσταση pillar, 
επισκευαστικές εργασίες ύδρευσης, άρδευσης σε πάρκο και επισκευαστικές εργασίες σιντριβανιού. 

 

 
 

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ  
 

Πιθανός κίνδυνος από αστοχία του εδάφους (κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, υποχωρήσεις πρανών 
σύγκρουση, ανατροπή μηχανημάτων) 

1. Κανένας κίνδυνος 
2. Κανένας κίνδυνος 

3. Κανένας κίνδυνος 

4. Κανένας κίνδυνος 
5. Κανένας κίνδυνος 

6. Κανένας κίνδυνος 
7. Κανένας κίνδυνος     

 

 
 

 Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

1. Δεν υφίστανται κίνδυνοι λόγω του επιπέδου του εδάφους και τη μη ύπαρξη πιθανότητας 
κατολισθήσεων βράχων έτσι κι αλλιώς θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

προστατευθούν οι εργαζόμενοι όπως κράνος και μπότες, αλλά κα θα αποφευχθούν τυχόν 

προβλήματα 
2. Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των προτέρων 

πέραν από τους συνήθεις    
3. Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των προτέρων 

πέραν από τους συνήθεις    

4. Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των προτέρων 
πέραν από τους συνήθεις    

5. Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των προτέρων 
πέραν από τους συνήθεις    

6. Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των προτέρων 

πέραν από τους συνήθεις    
7. Δεν προβλέπεται κανένας ορατός κίνδυνος που θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί εκ των προτέρων 

πέραν από τους συνήθεις   



 

 

 

 
Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο 

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση. 
2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου 

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το 
εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου.  

3. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων 

Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά, προϊόντα κατεδαφίσεων, κλπ. θα 
συλλέγονται σε ενοικιαζόμενο container. Το container θ' απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα 

αντικαθίσταται με άλλο κενό. 
4. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά  

5. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 
Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών και 

πρόχειρο W.C. Τα απορρίμματα και υπολείμματα τροφών θ' απορρίπτονται  σε  δημοτικό κάδο 
συλλογής κοντά στο εργοτάξιο    
 
 

 

 
 ΚΟΜΟΤΗΝΗ  24/05/2018 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 

 

Γαΐτη Ναταλία  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ. 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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