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 Α. ΓΕΝΙΚΑ: 

 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΞ ΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ»  

 2. Σύντομη περιγραφή του έργου:  
     Αντικείμενο του έργου είναι η νέα διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου που  
περιβάλλει το συγκρότημα της Νομικής Σχολής, επεκτεινόμενος και στην ευρύτερη περιοχή 
του παλιού γυμνασίου αρρένων εως και το θερινό θέατρο της πόλης. Η περιοχή 
επέμβασης είναι ένα κομβικό σημείο εντός του σχεδίου πόλης της Κομοτηνής που 
βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κτίριο της Περιφέρειας και περιβάλλεται από κτίσματα 
που στεγάζουν χρήσεις όπως η εκπαίδευση (σχολικά συγκροτήματα), ο αθλητισμός 
(Στάδιο Κομοτηνής ) , ο πολιτισμός ( Αρχαιολογικό μουσείο, μουσείο Καραθεοδωρή, 
Θερινό θέατρο) ,και η θρησκεία (Ναός Αγ. Σοφίας). Πρόκειται για μια περιοχή με έκταση 
74.000τμ που περικλείεται νότια από την οδό Πρωταγόρα, ανατολικά από την Κοσμίου, 
δυτικά από τις Τσαλδάρη, Κακουλίδη και Μακράς Γεφύρας και  βόρια από την Μ. 
Λουντέμη.  
Στην υπό ανάπλαση περιοχή θα εκτελεστούν εργασίες οδοποιίας, οικοδομικές εργασίες, 
ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες πρασίνου όπως περιγράφονται αναλυτικά στην 
τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
 
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι θα γίνουν τα ακόλουθα: 
 
• Κατασκευάζεται ποδηλατόδρομος, δημιουργούνται νέα πεζοδρόμια, ράμπες ΑΜΕΑ 
και οδηγός τυφλών. 
• Γίνεται νέα οριοθέτηση του αύλειου χώρου της παλαιάς νομικής σχολής με 
κατεδάφιση της υφιστάμενης περίφραξης και  κατασκευή νέας. 
•  Δημιουργούνται διάφοροι υπαίθριοι χώροι αναψυχής (μικρά θεατράκια, καθιστικές 
γωνίες, πέργκολες, σιντριβάνια κλπ.) τόσο στην περιοχή του θερινού θεάτρου και του 
άλσους της Περιφέρειας όσο στην ευρύτερη περιοχή των σχολικών συγκροτημάτων και της 
παλαιάς νομικής σχολής. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι σκυροδέματα, μέταλλο, 
συνθετική ξυλεία κλπ. 
• Δημιουργούνται χώροι στάθμισης για Ι.Χ. και αστικά λεωφορεία. 
• Αντικαθίστανται οι επιστρώσεων δαπέδων με νέα υλικά όπως πατημένη γη, 
βιομηχανικό δάπεδο, βιομηχανικός κυβόλιθος, τσιμεντόπλακες, μάρμαρο κλπ.  
• Αντικαθίσταται ο υφιστάμενος οδοφωτισμός και δημιουργείται δίκτυο φωτισμού 
εντός της υπό διαμόρφωσης περιοχής. 
• Εφαρμόζεται νέα φυτοτεχνική διαμόρφωση στην περιοχή. 
 
 

 3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
Πόλη Κομοτηνής 
 

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



 5. Στοιχεία των υπόχρεων για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 

   Αλίκη Μαρία Ξενοδοχίδου, Πλατεία Βιζυηνού -1-, Κομοτηνή, Ελισάβετ Λασπά Πλατεία 

Βιζυηνού -1-, Κομοτηνή & Κωνσταντίνος Τραχανάς, Πλατεία Βιζυηνού -1-, Κομοτηνή. 

 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

1. Αποξήλωση υφιστάμενων κατασκευών & απομάκρυνση υλικών αποξήλωσης, 
2. Κατασκευή υποβάσεων & βάσεων. 
3. Εκτέλεση εργασιών (διάδρομοι, παρτέρια, καθιστικές γωνίες, μικρά θεατράκια κλπ.) 

από σκυρόδεμα διαφόρων κατηγοριών. 

4. Κατασκευή τελικών φινιρισμάτων (από βιομηχανικό κυβόλιθο, διάτρητοι κυβόλιθοι, 

πλάκες από πωρόλιθο, πλάκες τσιμέντου πεζοδρομίου, πατημένο χώμα, συνθετικό 
ξύλο κλπ.). 

5. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού & φωτιστικών. 
6. Φυτοτεχνική Διαμόρφωση 

Β.  
 
 

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. 

    
 

 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 .   
 

 

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 θα 
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 20-05-2021 
 
        ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
                                                                                       
ΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ                                                     ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΣΠΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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