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ΤΜΗΜΑ Α 

  
ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:  
 
Πίσω από τη Λέσχη Κομοτηναίων δημιουργείται πολιτιστική διαδρομή  φάρδους έξι  
μέτρων, εκ των  οποίων τα δύο μέτρα  θα χρησιμοποιηθούν ως ζώνη πρασίνου, με 
φύτευση δένδρων, θάμνων και διαφόρων αρωματικών φυτών. Το υπόλοιπο τμήμα, 
απέναντι από το Βυζαντινό Τείχος, θα διαμορφωθεί για περίπατο και καθιστικά και θα 
φωτιστεί αναλόγως. Σημειώνεται ότι ο χώρος μπροστά στο Τείχος θα είναι ελεύθερος από 
κάθε εμπόδιο (φυτά, παγκάκια, στύλοι φωτισμού κλπ).  
 
Σε ότι αφορά την επίστρωση της επιφάνειας της διαδρομής, θα χρησιμοποιηθούν τα εξής 
υλικά:  

 φυσικός γρανιτικός κυβόλιθος διαστάσεων 10*10 εκατοστών.  
 βιομηχανικός κυβόλιθος διαστάσεων 10*10 εκατοστων και σε απόχρωση γκρι.  
 Πλάκες οδηγοί τυφλών, διαστάσεων 40*40 εκατοστών, σε υπόλευκο χρώμα. 
 λωρίδες από ξύλο ιρόκο, ιδιαιτέρα ανθεκτικό, φάρδους 12 εκατοστών σε σκούρο 

καφέ χρώμα.  
 
Η διαδρομή θα συνεχιστεί παράλληλα με τον πεζόδρομο Βενιζέλου και θα στρίψει 
βγαίνοντας στο 1ο Δημοτικό σχολείο, το οποίο φιλοξενείται σε ένα πέτρινο διώροφο 
κτίριο.  Η ανάπλαση της διαδρομής  θα γίνει με τον ίδιο τρόπο όπως και πίσω από τη 
Λέσχη Κομοτηνάιων, με τη διαφορά ότι θα έχει πλάτος 4 μέτρα. Τα δένδρα θα φυτευτούν 
τμηματικά δίπλα στους  πάγκους καθιστικών. 
 
 Στο σημείο ενδιάμεσα από την οδό Σωκράτους και το Τείχος θα απελευθερωθεί 
χώρος διαστάσεων 19,40 * 16,00 μέτρα περίπου με εμβαδόν 320,00 μ2. Εκεί θα γίνει 
μικρή πλατεία, η οποία θα περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, καθιστικά και ελεύθερους 
χώρους. Οι χώροι πρασίνου θα φυτευτούν με δένδρα, θάμνους, γκαζόν και αρωματικά 
φυτά. Τα παρτέρια θα εγκλωβιστούν με διακοσμητικό τοιχάκι, κατασκευασμένο από 
βιομηχανικούς κυβόλιθους σε γκρι χρώμα.    
 
 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
 
 Θα γίνει διαμόρφωση πολιτιστικής διαδρομής και χώρου αναψυχής με την 
διάνοιξη του Νοτίου και Ανατολικού τμήματος έξω από το Βυζαντινό Τείχος και 
συγκεκριμένα πίσω  από την Λέσχη Κομοτηναίων, πίσω από τα κτίσματα επί του 
πεζόδρομου Βενιζέλου  και παράλληλα της οδού Σωκράτους. Θα γίνει απαλλοτρίωση 
τμημάτων ιδιόκτητων αυλών που βρίσκονται στη ζώνη ανάπλασης γύρω από το Τείχος.  
 



4. Στοιχεία του κυρίου του έργου:  
Δήμος Κομοτηνής, Πλατεία Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 
  

5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:   Κουλεσίδου Ειρήνη, Πάσσου 
Δέσποινα, Κωνσταντινίδης Κων/νος,  Πλατεία Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Εκσκαφή εδαφών 
2. Κατασκευή υπόβασης 
3. Κατασκευή βάσης  
4. Εκτέλεση εργασιών από σκυρόδεμα διαφόρων κατηγοριών 
5. Επιστρώσεις με γρανιτικούς κυβόλιθους 
6. Επιστρώσεις με βιομηχανικούς  κυβόλιθους 
7. Κατασκευή καθιστικών   
8. Οδοφωτισμός 
9. Καθαιρέσεις 

 
 
 
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 
8. Κανένας κίνδυνος 
9. 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   



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

9. 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 23-12-2019 
 

  

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΔΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

 
 

ΚΟΥΛΕΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 
 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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