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ΤΜΗΜΑ Α 

  
ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:  
Το έργο αφορά την ανάπλαση κυκλοφοριακών νησίδων στην πόλη της Κομοτηνής.  
 
Ο ανασχεδιασμός των νησίδων/κόμβων έχει σκοπό  
- την αισθητική τους αναβάθμιση, 
- την αναβάθμιση της γενικής εικόνας των περιοχών όπου είναι ενταγμένες και 
- να παρέχουν ασφάλεια στους χρήστες των κόμβων 
 
Παράλληλα, επιδιώκεται οι κεντρικές νησίδες να αποτελέσουν σημεία αναφοράς στον 
ευρύτερο χώρο παρέχοντας ταυτοχρόνως την απαιτούμενη ασφάλεια όσων διέρχονται 
από τον κόμβο. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «τοπιοτεχνία» των 

νησίδων διότι αυτή συντελεί άμεσα στην γενικότερη ασφάλεια του κόμβου. Τα διάφορα 
στοιχεία διαμόρφωσης της κεντρικής νησίδας του κόμβου αποτελούν σημεία εστίασης 
που πρέπει να ενθαρρύνουν την κυκλοφορία με χαμηλές ταχύτητες και να αποθαρρύνουν 
τους πεζούς να διασχίζουν την κεντρική νησίδα. 
Για κάθε νησίδα κόμβου επιλέγονται τα κατάλληλα στοιχεία διαμόρφωσης έτσι ώστε να  
εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον στο οποίο είναι χωροθετημένη.  
 
Στοιχεία διαμόρφωσης αποτελούν: 
- τα υλικά επίστρωσης  
- οι μικροκατασκευές όπως βάθρα, βάσεις, πεζούλια κλπ. 
- οι κατασκευές όπως σιντριβάνια, πέργκολες κλπ. 
- το γλυπτό ή σύμπλεγμα από διάφορα υλικά (γυαλί, μέταλλο, μάρμαρο, ξύλο) 

- η φυτοτεχνία με γκαζόν, λουλούδια, θάμνους και δένδρα 
- οι στύλοι φωτισμού 
 
Για την ασφάλεια των οδηγών ορίζονται σε κάθε νησίδα δύο ζώνες παρέμβασης που 
χρίζουν διαφορετικής αντιμετώπισης: 
- Ο εξωτερικός δακτύλιος πλάτους τουλάχιστον 2,00 μ όπου προσμετράτε το 
πλάτος του περιμετρικού πεζοδρομίου της νησίδας.  
Στη ζώνη αυτή προτείνονται διαμορφώσεις που περιορίζονται στο έδαφος ώστε να μην 
υπάρχουν εμπόδια στο οπτικό πεδίο των οδηγών που βρίσκονται μέσα στον δακτύλιο του 
κόμβου.  
Οι διαμορφώσεις επιτυγχάνονται με την εναλλαγή των υλικών επίστρωσης και με το 

γκαζόν.  
 
- Ο εσωτερικός κύκλος όπου προτείνονται χαμηλές διαμορφώσεις με θάμνους και 
φυτά αλλά και κατασκευές και δένδρα που αναπτύσσονται σε ύψος.  
Πιο συγκεκριμένα για τις κατασκευές και τα ψηλά δένδρα επιλέγονται συγκεκριμένα 
σημεία προς το κέντρο του εσωτερικού κύκλου ενώ οι θάμνοι και τα φυτά τοποθετούνται 
προς την περίμετρο του εσωτερικού κύκλου, κοντά στον εξωτερικό δακτύλιο κατά τρόπο 
που να μην εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. 
 



Βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές σχεδιασμού προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 
 
Α. Κόμβος του ΟΑΕΔ στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου, Ρωσίδη, 
Ξάνθης, Πλάτωνος, του δρόμου έμπροσθεν του ΟΑΕΔ και της αδιεξόδου που 
κατευθύνεται στην είσοδο του Πανθρακικού Σταδίου 
Λόγω της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου κόμβου δεν προτείνεται μόνο  η αισθητική 
αναβάθμιση της κεντρικής νησίδας αλλά ο γενικότερος εξωραϊσμός του κόμβου.  
Έτσι λοιπόν προτείνεται: 
- η εκ νέου οριοθέτηση του δακτυλίου κυκλοφορίας από την πλευρά του ΟΑΕΔ ώστε να 
μην σταθμεύουν οχήματα εντός του δακτυλίου 
- ο ανασχεδιασμός των πεζοδρομίων πέριξ του κόμβου με την δημιουργία περιοχών 

πρασίνου, την χωροθέτηση πεζοδιαβάσεων και την τοποθέτηση οδηγού τυφλών επί των 
πεζοδρομίων 
- η μετατροπή της οδού που οδηγεί προς το Πανθρακικό Στάδιο σε οδό ήπιας 
κυκλοφορίας με το οδόστρωμα να βρίσκεται στην στάθμη του πεζοδρομίου και φυσικά 
- η διαμόρφωση της κεντρικής κυκλικής νησίδας του κόμβου. 
Πιο συγκεκριμένα εντός της κυκλοφοριακής νησίδας προτείνονται αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις που περιορίζονται στο έδαφος. Εμπνευσμένα από το Πανθρακικό Στάδιο που 
γειτνιάζει άμεσα με τον κόμβο προτείνεται τμήμα της ζώνης πρασίνου να διαμορφωθεί ως 
λωρίδες διαδρομών του στίβου. Προς το κέντρο της νησίδας προτείνεται η τοποθέτηση 
γλυπτού που εδράζει σε βάση από C 16/20 συνολικού ύψους 1,70 μ. Η βάση εξέχει από 
τη γη 1,20 μ σύμφωνα με τα σχέδια του καλλιτέχνη και περιβάλλεται από ψηφίδα -λευκό 
μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-16 mm και γκαζόν.  

Για την κατασκευή της οδού ήπιάς κυκλοφορίας αποξηλώνεται αρχικά ο ασφαλτοτάπητας, 
οι στρώσεις οδοστρωσίας, τα πεζοδρόμια και η επίχωση κάτω από τις πλάκες 
πεζοδρομίου. Στη συνέχεια γίνεται εκσκαφή για την τοποθέτηση αγωγού ομβρίων που 
εδράζει πάνω σε σκυρόδεμα C12/15 πάχους 10 εκ. Σε όλο το πλάτος του δρόμου (μαζί με 
τα πεζοδρόμια) στρώνεται υπόβαση πάχους ~20 εκ, μία στρώση βάσης πάχους 0,10 εκ 
και κοιτόστρωση πάχους 10 εκ. Φυσικός κυβόλιθος από γρανίτη διαστάσεων 
15εκΧελευθέρου μήκους και πάχος 5-7 εκ στρώνεται στο τμήμα που είναι βατό από 
οχήματα ενώ τα «πεζοδρόμια» της οδού σχηματίζονται με βοτσαλωτές πλάκες 
πεζοδρομίου χρώματος γκρι που διακόπτονται από λωρίδες που σχηματίζονται με φυσικό 
κυβόλιθο γρανιτικό διαστάσεων 10Χ20 εκ και πάχος 5-7 εκ που εδράζουν σε κοιτόστρωση 
C12/15 πάχους 10 εκ.  Σημειώνεται ότι οδόστρωμα και πεζοδρόμιο βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο. 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση των πεζοδρομίων και των 
πεζοδιαβάσεων πέριξ του κόμβου είναι: 
- Βοτσαλωτές πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων ~40Χ40 εκ χρώματος γκρι. 
Τοποθετούνται ως γενική επίστρωση των πεζοδρομίων 
- Πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων ~40Χ40 εκ χρώματος λευκό. Τοποθετούνται σε 
συνδυασμό με σκυρόδεμα κατηγορίας C12-15 στις απολήξεις των κεντρικών νησίδων επί 
των οδών Ξάνθης και Γ.Παπανδρέου καθώς και στα σημεία όπου το νέο πεζοδρόμιο 
συναντά το υφιστάμενο. 
- Φυσικός κυβόλιθος από γρανίτη διαστάσεων 10Χ20 εκ και πάχος 5-7 εκ. 
Τοποθετείται στα πεζοδρόμια κατά πλάτος σε  λωρίδες με πλάτος 20 εκ ανά 6,οο – 7,00 

μ. Τοποθετείται επίσης στις περιοχές των διαβάσεων ως περιμετρικό περίγραμμα που 
ορίζει το κεκλιμένο επίπεδο της ράμπας και στις νησίδες των οδών Ξάνθης και 
Γ.Παπανδρέου. 
- Βιομηχανικός κυβόλιθος διαστάσεων ~10Χ10 εκ χρώματος γκρι. Τοποθετείται στο 
διευρυμένο  τμήμα του πεζοδρομίου όπου χωροθετείται  η ράμπα και στις  νησίδες των 
οδών Ξάνθης και Γ.Παπανδρέου. 
- Βιομηχανικός κυβόλιθος διαστάσεων ~10Χ10 εκ χρώματος άσπρο και μαύρο. 
Τοποθετείται ως οριζόντια διαγράμμιση των διαβάσεων πεζών. 
- Οδηγός τυφλών λευκού χρώματος τοποθετείται σε όλα τα νέα πεζοδρόμια. 
- Ψηφίδα -λευκό μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-16 mm. Τοποθετείται σε 
επιμέρους διαμορφώσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο της πρότασης. Τα βότσαλα 



τοποθετούνται πάνω σε γεωϋφασμα (2 στρώσεις) και περικλείονται από εύκαμπτους 
πλαστικούς οδηγούς (τύπου DECO UNI). 
- Ακανόνιστες πλάκες Ελευθερουπόλεως. Τοποθετούνται όπου κρίνεται απαραίτητο 
για την συντήρηση των υφιστάμενων επιφανειών. 
Σημειώνεται ότι στο πεζοδρόμιο μεταξύ των οδών Γ.Παπανδρέου και Πλάτωνος 
τοποθετούνται νέες βοτσαλωτές πλάκες πεζοδρομίου πάνω στην υφιστάμενη 
κοιτόστρωση! 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση της κεντρικής νησίδας είναι: 
- Tartan για τις διαδρομές του στίβου 
- εμφανές σκυρόδεμα C16/20 για την βάση  
- Ψηφίδα -λευκό μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-16 mm.  περιμετρικά της βάσης. Τα 

βότσαλα τοποθετούνται πάνω σε γεωϋφασμα (2 στρώσεις) και περικλείονται από 
εύκαμπτους πλαστικούς οδηγούς (τύπου DECO UNI). 
- Κράσπεδα διαστάσεων 100Χ25Χ6 εκ που οριοθετούν την περιοχή φύτευσης  
- Βοτσαλωτές πλάκες πεζοδρομίου διαστάσεων ~40Χ40 εκ χρώματος  
  γκρι. Τοποθετούνται ως γενική επίστρωση στο περιμετρικό πεζοδρόμιο 
-  γκαζόν για τις υπόλοιπες επιφάνειες 
 
 Όσον αφορά τα υφιστάμενα δένδρα προτείνεται αυτά να κλαδευτούν και κάποια να 
εκριζωθούν έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα των οδηγών και να επιτρέπον την 
ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών (ελεύθερο ύψος κυκλοφορίας 2,20 μ). 
Επιπρόσθετα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες ύδρευσης για την άρδευση του πρασίνου 
ενώ για τον φωτισμό της κεντρικής νησίδας του κόμβου προτείνονται προβολής εδάφους 

που εστιάζουν στο βάθρο και δεν εμποδίζουν την κίνηση των οχημάτων. 
Τέλος, προτείνεται η διερεύνηση για υπογειοποίηση των δυκτίων ΔΕΗ και ΟΤΕ και η 
μετατόπιση ορισμένων στύλων οδοφωτισμού και πινακίδων οδοσήμανσης. 
 
Β. Κόμβος στη συμβολή των οδών Κυκλάδων, Σαχαρίου Μαρίνου, Βιστωνίδας 
και Κων/νου Αντωνιάδη. 
Όπως αναφέρθηκε η νησίδα του κόμβου είναι χαρακτηρισμένη ως πλατεία σύμφωνα με 
το σχέδιο πόλης. Όμως η θέση και το μέγεθος της πλατείας την μετατρέπουν σε μία απλή 
κυκλοφοριακή νησίδα. Για το λόγο αυτό ο χώρος ανασχεδιάζεται σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις σχεδιασμού που τέθηκαν πιο πάνω. 
Για την διαμόρφωση της νησίδας επιλέγεται ένας πιο ελεύθερος τρόπος σχεδιασμού με 

καμπύλες και μικρότερους κύκλους και τοποθετείται γλυπτό στη μνήμη της αεροπορίας. 
Η βάση του  μνημείου κατασκευάζεται από C16/20, έχει συνολικό ύψος 1,50 μ και εξέχει 
από τη γη 1,00 μ σύμφωνα με τα σχέδια του καλλιτέχνη. Περιβάλλεται από φυσικό 
κυβόλιθο διαστάσεων 10Χ10 εκ και μία λωρίδα στρωμένη από ψηφίδα -λευκό μάρμαρο- 
Θάσου διαστάσεων 8-16 mm. 
Εντός της ζώνης πρασίνου υπάρχουν διάφορες ζώνες στρωμένες με ψηφίδα -λευκό 
μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-16 mm και επιφάνειες από εμφανές σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Tο περιμετρικό πεζοδρόμιο έχει επίστρωση βοτσαλωτές πλάκες 
χρώματος γκρι. 
Τέλος, αναφέρεται ότι υπάρχει φρεάτιο ύδρευση στην υφιστάμενη ζώνη πρασίνου της 
νησίδας και εύκολα θα εφαρμοστεί το δίκτυο άρδευσης.  

 
Γ. Κόμβος στη συμβολή των οδών 29ου Συντάγματος Πεζικού, Μάνου 
Χατζηδάκη 
Όπως αναφέρθηκε η νησίδα του κόμβου είναι χαρακτηρισμένη ως πλατεία σύμφωνα με 
το σχέδιο πόλης. Όμως η θέση και το μέγεθος της πλατείας την μετατρέπουν σε μία απλή 
κυκλοφοριακή νησίδα. Για το λόγο αυτό ο χώρος ανασχεδιάζεται σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις σχεδιασμού που τέθηκαν πιο πάνω. 
Κυρίαρχο στοιχείο στον ευρύτερο χώρο αποτελεί το Μουσικό Σχολείο το οποίο προσφέρει 
μουσικές εκδηλώσεις και πολυάριθμες δράσεις ανοιχτές προς τους κατοίκους της πόλης. 
Έτσι λοιπόν, τα στοιχεία διαμόρφωσης της νησίδας «δανείζονται» από το χώρο της 
μουσικής.  



Για την διαμόρφωση του χώρου πρασίνου της νησίδας διατηρείται το οκταγωνικό σχήμα 
μέσα στο οποίο αναπτύσσονται στο έδαφος γεωμετρικά σχήματα τα οποία διακοσμούνται 
με ψηφιδωτά δάπεδα από λευκές και μαύρες πέπλες – φυσικά πετρώματα - διαστάσεων 
2-5 εκ περίπου. Οι πέπλες τοποθετούνται ανάλογα είτε με τσιμέντο μαύρο είτε με κονίαμα 
όπου εμπεριέχεται μαρμαρόσκονη πάνω σε υφιστάμενη βάση σκυροδέματος πάχους 0,10 
μ σχηματίζοντας το θέμα του ψηφιδωτού δαπέδου. Θέματα αποτελούν οι μουσικές νότες, 
το μουσικό κλειδί και οι γραμμές του πενταγράμμου. 
Στο κέντρο της νησίδας προτείνεται η τοποθέτηση γλυπτού που εδράζει σε βάση από 
C16/20. Η βάση έχει συνολικό ύψος 1,70 μ και εξέχει από τη γη 1,20 μ σύμφωνα με τα 
σχέδια του καλλιτέχνη. Περιβάλλεται από ψηφίδα -λευκό μάρμαρο- Θάσου διαστάσεων 8-
16 mm. 

Επιπρόσθετα πρέπει να εκτελεστούν εργασίες ύδρευσης για την άρδευση του πρασίνου 
 
Δ. Κόμβος στη συμβολή των οδών Ευξείνου Πόντου, Γεωργίου Παπανδρέου και 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω πρόκειται για ένα υπερυψωμένο κομβίδιο κυκλικής κ ίνησης 
διαμέτρου μόλις 4,10μ. Το μέγεθός του, η απουσία συστημάτων άρδευσης και το γεγονός 
ότι στο κέντρο της νησίδας υφίσταται στύλος φωτισμού, μας επιτρέπει περιορισμένες 
μόνο παρεμβάσεις. 
Προτείνεται λοιπόν η νησίδα να παραμείνει υπερυψωμένη κατά 0,15 μ και να επιστρωθεί 
με φυσικό κυβόλιθο διαστάσεων ~0,10Χ0,10 μ ο οποίος θα τοποθετηθεί κυκλικά γύρω 
από το στύλο πάνω σε σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 πάχους 0,10 μ. 
 

Ε. Κόμβος στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Κοσμά του 
Αιτωλού 
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω πρόκειται για ένα υπερυψωμένο κομβίδιο κυκλικής κ ίνησης 
διαμέτρου μόλις 4,10μ. Το μέγεθός του, η απουσία συστημάτων άρδευσης και το γεγονός 
ότι στο κέντρο της νησίδας υφίσταται στύλος φωτισμού, μας επιτρέπει περιορισμένες 
μόνο παρεμβάσεις. 
Προτείνεται λοιπόν η νησίδα να παραμείνει υπερυψωμένη κατά 0,15 μ και να επιστρωθεί 
με φυσικό κυβόλιθο διαστάσεων ~0,10Χ0,10 μ ο οποίος θα τοποθετηθεί κυκλικά γύρω 
από το στύλο πάνω σε σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 πάχους 0,10 μ. 
 

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

Α. Κόμβος του ΟΑΕΔ στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου, Ρωσίδη, 
Ξάνθης, Πλάτωνος, του δρόμου έμπροσθεν του ΟΑΕΔ και της αδιεξόδου που 

κατευθύνεται στην είσοδο του Πανθρακικού Σταδίου. 

Β. Κόμβος στη συμβολή των οδών Κυκλάδων, Σαχαρίου Μαρίνου, Βιστωνίδας 

και Κων/νου Αντωνιάδη. 

Γ. Κόμβος στη συμβολή των οδών 29ου Συντάγματος Πεζικού και Μάνου 

Χατζηδάκη. 

Δ. Κόμβος στη συμβολή των οδών Ευξείνου Πόντου, Γεωργίου Παπανδρέου και 

Κωνσταντίνου Καραμανλή. 

 
Ε. Κόμβος στη συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αγίου Κοσμά του 

Αιτωλού. 

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



5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:   Ξενοδοχίδου Αλίκη-Μαρία, Πάσσου 

Δέσποινα, Λασπά Ελισάβερτ - Πλατεία Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
6. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
8. ΛΟΙΠΑ 

 
 
 
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 

 
     
 
 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 
 

 
 
 
 



 
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    
 
 
 
 
                                                               

KOMOTHNH 04-12-2020 

 
 
 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                       
       
 
ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ                                               ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

 
 
ΛΑΣΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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