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ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
 
 



Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 

 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Δήμου Νέστου 
 
3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Νέστου 
 
4. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.: ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΒΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
 
7. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

Το έργο αφορά στη λειτουργική αναβάθμιση με έμφαση στην ασφάλεια, του αστικού 

οδικού δικτύου της Χρυσούπολης και περιλαμβάνει μέτρα αναμόρφωσης του αστικού 

οδικού περιβάλλοντος και μέτρα για τη μείωση της ταχύτητας. Όλα τα προτεινόμενα μέτρα 

περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΣΒΑΚ του Δήμου Νέστου. 

Η επέμβαση αφορά στη λειτουργική αναμόρφωση του αστικού οδικού δικτύου της 

Χρυσούπολης και περιλαμβάνει: 

1. μέτρα για τη μείωση της ταχύτητας, όπως: 

 κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων – διασταυρώσεων, 

 αλλαγές στην επιφάνεια της οδού όπως χρήση διαφορετικών υλικών ή χρώματος σε 

συνδυασμό με οριζόντια σήμανση, 

 κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση πληροφοριακών, καθοδηγητικών ή 

συνδυαστικών πινακίδων σήμανσης ( Αναγγελίας κινδύνου (Κ), Ρυθμιστικές της 

κυκλοφορίας (Ρ), Πληροφοριακές (Π) κ.α.), 

 Οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις και 

 Φωτισμό οδών 

2. Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος όπως: 

 Επανασχεδιασμό Κυκλοφοριακών Κόμβων που περιλαμβάνει τροποποίηση 

διαμόρφωσης ισόπεδων διασταυρώσεων με κατασκευή κυκλικών κόμβων 

κατάλληλης διαρρύθμισης και διάταξης 

 Δημιουργία πεζοδρομίων με όδευση τυφλών και εξασφάλιση κίνησης των Α.Μ.Ε.Α. 

 Βελτίωση οδοστρώματος σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν επεμβάσεων με 

στόχο την άρση επικινδυνότητας λόγω κακής επιφάνειας του οδοστρώματος και 

αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής καθώς επίσης και στα σημεία 

προσαρμογής του υφιστάμενου οδοστρώματος με τους προτεινόμενους κυκλικούς 

κόμβους και τις προτεινόμενες διαβάσεις με διαφορετικό υλικό. (Επισυνάπτεται 

πίνακας με τα σημεία στα οποία προτείνονται επεμβάσεις με αναλυτική καταγραφή 

των προβλημάτων που εμφανίζουν). 



 Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων με παρεμβάσεις εξασφάλισης των απαραίτητων 

απορροών σε θέσεις φρεατίων για την αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων και 

δημιουργίας συνθηκών ολίσθησης 

 

 

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα υλοποιηθούν έχουν ως εξής:  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

Περιλαμβάνεται η απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) των οδών που 

χρήζουν βελτίωσης του οδοστρώματος. Επίσης περιλαμβάνονται εκσκαφές και 

καθαιρέσεις που θα απαιτηθούν τόσο για τη δημιουργία των κυκλικών κόμβων και των 

υπερυψωμένων διαβάσεων, όσο και για την κατασκευή φρεατίων απορροής ομβρίων και 

τη δημιουργία πεζοδρομίων με οδεύσεις τυφλών και διαβάσεων ΑΜΕΑ.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

Περιλαμβάνονται σκυροδέματα, ξυλότυποι, οπλισμοί που θα απαιτηθούν για τις εργασίες 

κατασκευής των υπερυψωμένων διαβάσεων, των κυκλικών κόμβων, των πεζοδρομίων και 

των φρεατίων απορροής ομβρίων.  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  

Οι εργασίες αφορούν την επίστρωση με κυβολίθους των υπερυψωμένων διαβάσεων, των 

κυκλικών κόμβων και την επίστρωση των πεζοδρομίων με τον οδηγό τυφλών.  

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Περιλαμβάνεται η κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες) και η οριζόντια σήμανση με τις 

διαγραμμίσεις.  

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Αφορά την ενίσχυση του οδοφωτισμού ιδιαίτερα στις διαβάσεις – διασταυρώσεις και στους 

κόμβους. 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

Προβλέπεται μία ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5εκ. στα σημεία που χρήζουν βελτίωση 

καθώς και στις προσαρμογές των κυκλικών κόμβων και των διαβάσεων. Πριν τη 

διάστρωση της στρώσης κυκλοφορίας , η επιφάνεια του οδοστρώματος προαλείφεται με 

το ανάλογο ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ 

 

1. Πιθανός κίνδυνος από δίκτυα ΔΕΗ. 

2. Κίνδυνος από διερχόμενα αυτοκίνητα. 



3. Κίνδυνος πτώσης από ύψος, εργασία σε ικριώματα, πέρατα πλακών, ανοίγματα, 

πτώση υλικών και αντικειμένων. 

4. Κίνδυνος από συσκευές ανύψωσης. 

5. Κίνδυνος από πτώση στο αρδευτικό κανάλι. 

 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

1. Έχει ληφθεί μέριμνα για προμήθεια των σχεδίων της ΔΕΗ, οι δε  εργασίες εκσκαφών 

θα γίνουν μετά προσοχής. 

2. Το προσωπικό θα είναι επαρκώς εξοπλισμένο. Οι εργασίες μεταλλικών κατασκευών 

(κάγκελα στηθαία ασφαλείας) θα γίνουν από ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό 

πλήρως εξοπλισμένο και τα ίδια προβλέπεται και για την τοποθέτηση των υλικών 

οδοστρωσίας και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

3. Με κατάλληλη ρύθμιση κυκλοφορίας θα περιφραχθεί και θα σημανθεί δεόντως η 

περιοχή τοποθέτησης σωλήνων, υλικών οδοστρωσίας. 

 

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 

Η πρόσβαση και προσπέλαση στο εργοτάξιο θα γίνεται με προσωρινή μετατόπιση των 

κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.  

2. Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών εντός του εργοταξίου. 

Δε θα κυκλοφορούν πεζοί και οχήματα στο εργοτάξιο. 

 

3. Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκομιδής αχρήστων 

Θα εγκατασταθεί κοντέινερ για την αποθήκευση μικροϋλικών (εργαλεία και εξοπλισμός 

προσωπικού). Και θα δημιουργηθεί πλησίον του έργου αποθηκευτικός χώρος για τα υλικά 

του έργου. Η αποκομιδή των αχρήστων θα γίνεται με μηχανικά μέσα. 

4. Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών 

Δε θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. 

5. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Χώροι υγιεινής, υπάρχουν κοινόχρηστοι σε παρακείμενη πλατεία.  

Χώρους εστίασης και πρώτων βοηθειών θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.      

 

 

                                                                                                    Χρυσούπολη, 04/11/2022 



 

 

 

 Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Δόμησης  

           Λόβουλου Κυριακή 
       Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄ 
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