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ΤΜΗΜΑ Α 

  
ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2018 
 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:  

 

Με την παρούσα μελέτη θα γίνει η Συντήρηση παιδικών χαρών  περιοχής αρμοδιότητας Δήμου 
Κομοτηνής. 

 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
 

 

ΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

1. ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
2. ΠΛ ΕΙΡΗΝΗΣ 

3. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ& ΟΛΥΜΠΟΥ 

4. ΠΗΝΕΙΟΥ 
5. ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

6. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 
7. ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 

8. ΙΑΣΩΝΙΔΗ  
9. ΟΣΕ  

10. ΛΑΜΠΟΥΣΙΑΔΗ  

 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

11. ΚΑΛΧΑΣ 

12. ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ 
13. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ 

14. ΠΟΡΠΗ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) 

15. ΓΡΑΤΙΝΗ 
16. ΜΙΚΡΟ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ 

17. ΚΑΡΥΔΙΑ   
18. ΚΟΣΜΙΟ   

19. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ  ΠΛΑΤΕΙΑ  

20. ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
21. ΠΑΡΑΔΗΜΗ 

22. ΠΑΓΟΥΡΙΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ 

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: 

• Καθαιρούνται τυχόν παιχνίδια που κρίνονται ακατάλληλα ή έχουν υψηλό κόστος συντήρησης 

σε σχέση με την αντικατάστασης τους. 

• Συντηρούνται υφιστάμενα παιχνίδια με σκοπό την ασφαλή τους χρήση και την πιστοποίηση 
τους. 

• Τοποθετούνται νέα παιχνίδια δραστηριοτήτων με τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 

συνδυάζονται ως προς την οργάνωση του χώρου με τα υφιστάμενα (αποστάσεις ασφαλείας, 
ηλικιακές ομάδες κλπ). 

• Τοποθετούνται νέα δάπεδα ασφαλείας ή αντικαθιστούνται τα  υπάρχοντα όπου 

παρουσιάζουν φθορές και αποκολλήσεις. Χρησιμοποιούνται επιπλέον νέα χρώματα ώστε να 

δημιουργηθούν πιο ενδιαφέροντες χώροι παιχνιδιού. Τα νέα δάπεδα διαφέρουν σε πάχος 
τέτοιο ώστε να πληρούν τις συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα με το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης 

κάθε παιχνιδιού. 

• Συμπληρώνεται η περιμετρική περίφραξη και τοποθετούνται πόρτες εισόδου. 

• Εμπλουτίζεται ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων) όπου δεν είναι 
επαρκής. 

• Τοποθετούνται βρύσες για πόσιμο νερό όπου δεν καλύπτεται αυτή η απαίτηση με τις 

απαραίτητες εκσκαφές, τοποθέτηση σωληνώσεων, φρεάτια κλπ. 

• Δημιουργούνται καθιστικές ζώνες για τους γονείς σε υπάρχουσες ή νέες θέσεις με νέα & 

υπάρχοντα παγκάκια.  

• Θα δοθούν λύσεις για δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης και διέλευσης ΑΜΕΑ καθώς και για 
μπάρες αποτροπής τυχαίας εξόδου όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία. 

 
 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: 
 

Αντικατάσταση ή συμπλήρωση ιστών και φωτιστικών σωμάτων με led. 

 
 

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  20/06/2018 
 

 

 
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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