
 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΣΑΥ) 

 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(ΦΑΥ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΡΓΟ: 
 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ, 

ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ 

 

 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 475.510,00 € 



 Σελίδα 2 από 54 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ .................................................................................................................. 

2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ......................................................................................... 

3. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ........................................................... 

3.1 Γενικά ............................................................................................................... 

3.2  Περιγραφή της εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζόμενων μεθόδων εργασίας.  

4.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ .................................................................................................................. 

5.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ............................................................................... 

6. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) .................................................... 



 Σελίδα 3 από 54 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι γενικές ρυθμίσεις που αφορούν το Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. προκύπτουν από το Π.Δ. 

305/1996. 

Την ευθύνη και την μέριμνα της κατάρτισης του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) έχει ο Ανάδοχος Εργολάβος του έργου 

και, αν αυτός δεν υπάρχει, τότε την έχει ο Κύριος του Έργου (Άρθρο 3 &3 και Άρθρο 5 

&3). 

Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. καταρτίζονται και υπογράφονται από τον συντονιστή για θέματα 

ασφαλείας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (Άρθρο 5 &2) εφόσον 

υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης συντονιστή (Άρθρο 3 &1). Σε αντίθετη περίπτωση 

μπορούν να καταρτίζονται και να υπογράφονται από τον μελετητή ή από άλλο 

πρόσωπο το οποίο έχει τα κατάλληλα προσόντα τα οποία του παρέχουν το δικαίωμα 

υπογραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και στο οποίο έχει ανατεθεί η κατάρτιση 

του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας από τον 

Εργολάβο του έργου ή , αν αυτός δεν υπάρχει, από τον Κύριο του έργου. 

Προκειμένου για Δημόσια Έργα, το Σ.Α.Υ. αποτελεί τμήμα της τεχνικής μελέτης που 

υποβάλλεται για έγκριση. 

Σημείωση 1 : Το Σ.Α.Υ. θα συνοδεύεται από όλα τα νομοθετικά κείμενα περί μέτρων 

πρόληψης και αποτροπής κινδύνων, τα οποία νοούνται ως αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

Σημείωση 2 :  Σε αντίθεση με το Σ.Α.Υ., του οποίου τα περιεχόμενα χρησιμεύουν για την 

πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών υγείας των εργαζομένων κατά την διάρκεια 

κατασκευής, ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) αποτελεί ένα αρχείο στοιχείων, 

οδηγιών και υποδείξεων για αντίστοιχη πρόληψη μετά την κατασκευή και καθόλη τη 

διάρκεια της ζωής του έργου. Περιλαμβάνει κατά μεγάλο μέρος στοιχεία και 

πληροφορίες για το έργο "ως κατασκευάσθηκε", τα οποία θα συλλέγονται και 

ενσωματώνονται στο Φ.Α.Υ. σε διαδοχικές ενημερώσεις του από τον συντονιστή Α&Υ 

στη διάρκεια της κατασκευής, και από τον ιδιοκτήτη, τους συντηρητές και τους χρήστες 

του έργου σε μεταγενέστερους της κατασκευής χρόνους. Ο συντονιστής Α&Υ κατά τη 

φάση της μελέτης συμπληρώνει τον Φ.Α.Υ. ως πρώτος συντάκτης του, μόνον κατά τα 

στοιχεία που αφορούν την μελέτη. 
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2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η σχετική νομοθεσία, που απαιτείται να τηρηθεί κατά γράμμα, κατά την φάση εκτέλεσης 

του έργου, παρατίθεται στη συνέχεια, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτήν, λόγω του 

ταχύτατου εμπλουτισμού και επαύξησής της. 

 

Π.Δ. 305/1996 

Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 212/29-8-1996) 

Εγκύκλιος Υπουργείου 

Εργασίας 130329/3-7-1995 

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των 

εργαζομένων κατά το θέρος 

Π.Δ. 396/1994 Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για 

την χρήση από τους εργαζομένους εξοπλισμών 

ατομικής προστασίας, σε συμμόρφωση με την 

οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 

220Α/19-12-1994) 

Π.Δ. 395/1994 Ελάχιστες Προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για 

την χρήση εξοπλισμού εργασίας από τους 

εργαζομένους κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με 

την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 

220Α/19-12-1994) 

Κ.Υ.Α. 

16440/Φ.10.4/445/1993 

Υπουργείου Εργασίας & 

Υπουργείου Βιομηχανίας, 

Έρευνας και Τεχνολογίας 

Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά, 

συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την 

ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών 

σκαλωσιών (Φ.Ε.Κ. 756Β/28-9-1993). 

Π.Δ. 85/1991 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 

που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στον 

θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 86/188/ΕΟΚ (Φ.Ε.Κ. 38Α/18-3-1991) 
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3. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 

(Π.Δ. 305/96, Άρθρο 3, Παράγραφοι 3 έως 11) 

3.1  << Ανάπλαση  πλατείας Παπαφλέσσα, Πύλου, και οδών Μαίζωνος, 

Πεισιστράτου και Μισυρλή >> 

3.2 Γενικά 

Θέση : Εντός  σχεδίου  Πόλης  Τ.Κ  Πύλου. 

3.3  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Τα προβλήματα του τομέα II αφορούν ζητήματα λειτουργικά και αισθητικής 

υποβάθμισης.  

Τα λειτουργικά ζητήματα αφορούν κυρίως την ανεπάρκεια των πεζοδρομίων για 

την κίνηση των πεζών και την ανεξέλεγκτη στάθμευση οχημάτων σε όλες τις 

επιφάνειες.  

Τα αισθητικά προβλήματα αφορούν κυρίως την ποιότητα των υλικών επικάλυψης 

των επιφανειών καθώς τα πεζοδρόμια είναι από σκυρόδεμα με διάφορες φάσεις 

επισκευών και πρόχειρων επικαλύψεων και οι επιφάνειες των δρόμων φέρουν 

φθαρμένο ασφαλτοτάπητα με διάφορες τμηματικές επισκευές 

 

 

Π.Δ. 70α/1988 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

αμίαντο κατά την εργασία (Φ.Ε.Κ. 31Α/17-2-1988) 

Π.Δ. 95/1978 Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των 

απασχολουμένων σε εργασίες συγκολλήσεων 

(Φ.Ε.Κ. 20Α/17-2-1978) 

Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 

σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 

αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού (Φ.Ε.Κ. 

250Α/16-9-1981) 

Π.Δ. 778/1980 Περί μέτρων προστασίας κατά την εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών (Φ.Ε.Κ. 193Α/26-8-1980) 
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Αρχιτεκτονική αιτιολογική έκθεση 

Εισαγωγή 

      Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο τη 

«Διερεύνηση της Ιστορικής Τεχνικής Υποδομής της Ελληνικής Πόλης - Οι κεντρικές 

πλατείες της Πύλου». Στην τρέχουσα φάση (Γ) του προγράμματος η περιοχή μελέτης έχει 

χωριστεί σε έξι τομείς (I-VI) οι οποίοι παρουσιάζονται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

     Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση της περιοχής της πλατείας 

Παπαφλέσσα που εκτός από την πλατεία περιλαμβάνει τις οδούς Παπαφλέσσα, 

Αυξεντίου, την πάροδο της οδού Καλαμάτας προς την πλατεία Παπαφλέσσα και την 

επιφάνεια που αναπτύσσεται νοτίως της οδού Καλαμάτας από το ύψος της Αυξεντίου 

μέχρι την πάροδο της οδού Καλαμάτας. Η περιοχή αυτή στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράμματος ονομάζεται τομές II. 

Γενική περιγραφή 

      Η περιοχή του τομέα II αποτελείται κατά βάση από μια ενιαία ασφαλτοστρωμένη 

επιφάνεια που καλύπτει την επιφάνεια της υπό μελέτη πλατείας και των δρόμων. Στενά 

πεζοδρόμια διαμορφώνονται εμπρός από τα μέτωπα των προσόψεων των κτηρίων. 

 

Πρόταση 

Σκοποί κι αρχές της επέμβασης 

     Σκοπός των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι: 

• Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της υπό μελέτη περιοχής με την 

κατασκευή κατάλληλων διαμορφώσεων και κατασκευών που θα 

εντάσσονται αρμονικά στην αισθητική της πόλης. 

    Βασική αρχή της προτεινόμενης επέμβασης είναι: 

• Η σύνθεση και μορφολόγηση των νέων κατασκευών και διαμορφώσεων με 

τρόπο τέτοιο που να τις εντάσσει αρμονικά στο αστικό περιβάλλον 

ενισχύοντας τον ιστορικό του χαρακτήρα. 

Περιγραφή των επεμβάσεων 

     Οι επιλογές της πρότασης καθορίστηκαν αφενός από την ανάγκη επίλυσης των 

λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων της περιοχής. Στα πλαίσια των γενικότερων 

κυκλοφοριακών παρεμβάσεων προτείνεται πλήρης πεζοδρόμηση της πλατείας και της 

κεντρικής παρόδου από την οδό Καλαμάτας από όπου γίνεται η βασική προσπέλασή 

της σήμερα. Επίσης προτείνεται για πεζοδρόμηση η οδός Αυξεντίου. Οι πεζοδρομήσεις 
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αυξάνουν σημαντικά το ζωτικό χώρο της περιοχής και ευνοούν τους διερχόμενους 

πεζούς και τα υφιστάμενα καταστήματα. 

     Στα πλαίσια των επί μέρους αρχιτεκτονικών προτάσεων για την πλατεία προτείνεται η 

διαμόρφωση ενός διακριτού κεντρικού τετραγώνου στις τέσσερις κορυφές του οποίου 

θα φυτευτούν δέντρα. Μία μαρμάρινη πεζούλα θα κατασκευαστεί στην ανατολική 

πλευρά του τετραγώνου. Στο μέσον του τετραγώνου θα τοποθετηθεί χυτοσίδηρό 

φωτιστικό με τέσσερις λάμπες που θα φέρεται σε κυκλική σε κάτοψη μαρμάρινη βάση. 

     Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εφαρμογή συμβατών υλικών σε όλες τις προτεινόμενες 

επεμβάσεις ώστε να υπάρχει αρμονική σύνδεση με τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης. 

Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν πλακοστρώσεις με φυσικούς τοπικούς λίθους 

συνδυασμένες με βοτσαλωτά για τις επιφάνειες κίνησης πεζών. Οι επιφάνειες κίνησης 

οχημάτων θα περιοριστούν και θα φέρουν ασφαλτόστρωση. Ασφαλτοστρωμένη θα 

είναι και η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης που δημιουργείται κατά μήκος της οδού 

Καλαμάτας. 

     Στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα υλικά και οι 

τρόποι δομής των προτεινόμενων επεμβάσεων και οι τεχνικές επισκευής των 

ιστορικών κατασκευών. 

Τεχνική περιγραφή 

Γενικές διαμορφώσεις 

Προκαταρκτικές εργασίες 

Χωροθέτηση εργοταξίου. 

     Θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο ολόκληρος ο χώρος του τομέα II από την οδό 

Καλαμάτας έως και την οδό Παπαφλέσσα και από την οδό Αυξεντίου έως και την πλατεία 

Παπαφλέσσα. Εντός του εργοταξίου προτείνεται η κατασκευή προσωρινού λυόμενου 

υπόστεγου (τύπου isobau) επιφάνειας 10 μ2 περίπου για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων 

στην υγρασία. Σε όλη τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να εξασφαλίζεται ασφαλής 

πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής στα ακίνητά τους. 

Οργάνωση και ασφάλεια εργοταξίου. 

      Ο χώρος του εργοταξίου θα περιφραχθεί με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε 

ύψος 2 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Η τοποθέτηση και στήριξη του πετάσματος θα 

πρέπει να γίνει με ανεξάρτητο τρόπο ώστε κατά την αφαίρεσή του μετά το πέρας των 

εργασιών να μην προκύψει καμία αλλοίωση στο περιβάλλον. Στην είσοδο της 

περίφραξης, αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες με 

οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επισκέπτονται το εργοτάξιο. 
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Επισημαίνεται ότι στο εργοτάξιο αναμένεται να εργαστούν συνεργεία διαφορετικών και 

εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το κάθε συνεργείο να 

διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του ακολουθώντας πιστά τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Με ευθύνη της επίβλεψης θα εκπονηθεί Σχέδιο Ασφάλειας & 

Υγείας και θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας του έργου. 

 

Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές 

Μεταφορές υλικών. 

     Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Αποκομιδή άχρηστων υλικών. 

     Η αποκομιδή των μπαζών και των άχρηστων υλικών θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε 

μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εργοταξίου 

και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό. Η θέση 

αποθέσεως θα καθορισθεί από το Δήμο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και θα πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται το τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Καθαιρέσεις 

Καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα. 

     Προτείνεται η πλήρης καθαίρεση υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα όπως τα 

πεζοδρόμια και τα ρείθρα. Η καθαίρεση θα γίνει με τη χρήση μηχανικών μέσων. Προσοχή 

απαιτείται κατά την καθαίρεση κοντά στις όψεις των κτηρίων ώστε να μην προκληθούν 

ζημιές. 

Απόξεση ασφαλτοτάπητα. 

     Προβλέπεται η πλήρης απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα στο σύνολο των 

επιφανειών του υπό εξέταση τομέα. Η εργασία θα εκτελεστεί με ειδικό εξοπλισμό και το 

καθαιρούμενο υλικό θα ανακυκλωθεί. 

Απομάκρυνση εναέριων δικτύων. 

     Προτείνεται η απομάκρυνση όλων των εναέριων δικτύων της πόλης από τον αρμόδιο 

φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. 

Καθαιρέσεις φρεατίων. 

      Όλα τα φρεάτια της περιοχής μελέτης θα καθαιρεθούν ώστε να ανακατασκευαστούν σε 

νέα στάθμη ή θέση. 
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Χωματουργικές εργασίες 

Εκσκαφή για τη διαμόρφωση υποστρωμάτων και θεμελιώσεων των νέων 

διαμορφώσεων. 

     Στο σύνολο των προς διαμόρφωση επιφανειών προβλέπεται γενική εκσκαφή σε βάθος 30 

εκ. από την τελική προτεινόμενη στάθμη. Κατά μήκος των προτεινόμενων ρείθρων και 

κρασπέδων προβλέπεται πρόσθετη εκσκαφή ορύγματος πλάτους 40 εκ. και βάθους 20 

εκ. Η εργασία θα εκτελεστεί με μηχανικά μέσα εκτός ζώνης πλάτους μισού μέτρου από τις 

όψεις των κτηρίων που θα εκτελεστεί χειρωνακτικά. Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες υποδομές του Δήμου ώστε να μην 

προκληθούν ζημιές στα δίκτυα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα  

Υπόστρωμα καταστρώματος οδού από σκυρόδεμα. 

     Οι επιφάνειες κίνησης οχημάτων που θα ασφαλτοστρωθούν προβλέπεται να έχουν 

υπόστρωμα σκυροδέματος ως υπόβαση. 

Ρείθρα από σκυρόδεμα. 

      Κατά μήκος και των δύο πλευρών των οδοστρωμάτων προβλέπεται η κατασκευή 

ρείθρων από σκυρόδεμα. 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

     Τα κράσπεδα που διαμορφώνονται κατά μήκος ασφαλτοστρωμένων επιφανειών θα 

κατασκευαστούν από τυποποιημένα τεμάχια σκυροδέματος. 

Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα. 

    Προβλέπεται κατασκευή νέων φρεατίων ή διόρθωση της στάθμης των υφιστάμενων με 

σκυρόδεμα. 

Μεταλλουργικά 

Συντήρηση και επανατοποθέτηση καπακιών φρεατίων. 

    Τα καπάκια φρεατίων που διορθώνονται σε ότι αφορά τη στάθμη τους θα συντηρηθούν και 

θα επανατοποθετηθούν. 

Νέα χυτοσίδηρό καπάκια φρεατίων. 

     Στις θέσεις που προβλέπονται νέα φρεάτια θα τοποθετηθούν χυτοσίδηρό καπάκια. 

Χυτοσιδηρές σχάρες όμβριων 

     Για την απορροή των όμβριων προβλέπονται νέες χυτοσιδηρές σχάρες. 

Χυτοσιδηρές σχάρες προστασίας των ριζών των δέντρων. 

     Προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών χυτοσιδηρών σχαρών που θα καλύπτει το χώμα περί 
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τη ρίζα των δέντρων και θα αποκαθιστά τη συνέχεια του δαπέδου του πεζοδρομίου. 

Κάδοι απορριμμάτων. 

     Στα σημεία που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται τοποθέτηση μεταλλικών 

διακοσμητικών κάδων απορριμμάτων από χυτοσίδηρο. 

Επιστρώσεις, επενδύσεις  

Επίστρωση με ασφαλτοτάπητα. 

     Η επιφάνεια κίνησης και στάθμευσης οχημάτων όπως προκύπτει από την προτεινόμενη 

χάραξη θα επικαλυφθεί με ασφαλτοτάπητα. 

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Προτείνεται η επικάλυψη των επιφανειών κίνησης πεζών με πλάκες τοπικής 

προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Επίστρωση με βοτσαλωτό. 

     Οι επιφάνειες των πλακοστρώσεων προτείνεται να εμπλουτιστούν με περιοχές από 

βοτσαλωτό. Συνολικά το βοτσαλωτό θα καλύπτει το 20% της επιφάνειας της 

πλακόστρωσης. Στις επιφάνειες που διαμορφώνονται κατά μήκος της οδού Καλαμάτας 

θα δημιουργηθούν περιοχές με γενική επικάλυψη βοτσαλωτού. Θα χρησιμοποιηθούν 

κατά το δυνατό βότσαλα τοπικής προέλευσης με συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με λευκό 

τσιμέντο και χρωστική παραπλήσια των βότσαλων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στην τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του συνδετικού κονιάματος ώστε 

να αναδειχθεί σωστά το ανάγλυφο των βότσαλων. 

Μαρμάρινοι λαξευτοί κιονίσκοι. 

     Σε συγκεκριμένες θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η τοποθέτηση 

μικρών κιονίσκων επί των πεζοδρομίων ώστε να εμποδίζεται η κίνηση και στάθμευση 

οχημάτων επί των πεζοδρομίων. Οι κιονίσκοι αυτοί θα είναι ολόσωμες λαξευτές 

κατασκευές από γκρίζο μάρμαρο και αδρή ή κοπανισμένη επιφάνεια. 

 

Δίκτυα, υποδομές 

Έλεγχος δικτύων υποδομών. 

     Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών προβλέπεται ο έλεγχος των υφιστάμενων 

υποδομών του υπό μελέτη τομέα. Ο έλεγχος αυτός προβλέπει την φωτογραφική και 

σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων δικτύων για ενημέρωση του αρχείου των 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας αναβάθμισή τους αν υπάρχει πρόταση από σχετική μελέτη. 

Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων. 
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     Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα.  

    Φωτισμός. 

    Προβλέπεται ο φωτισμός της περιοχής με φωτιστικούς στύλους (τύπου Α’) και επίτοιχα 

φωτιστικά όπως περιγράφονται στα σχέδια. 

Φυτεύσεις 

Φύτευση δέντρων 

     Προτείνεται η φύτευση δέντρων σε θέσεις που ορίζονται από τα σχέδια της μελέτης. Η 

επιλογή του είδους των δένδρων θα γίνει με σύμφωνη γνώμη γεωπόνου. 

Κεντρικό καθιστικό πλατείας Παπαφλέσσα 

Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές  

Μεταφορές υλικών. 

     Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Επιστρώσεις, επενδύσεις  

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Προτείνεται περιμετρική επικάλυψη του κεντρικού τετραγώνου της πλατείας με πλάκες 

τοπικής προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Επίστρωση με βοτσαλωτό 

     Η κεντρική τετράγωνη επιφάνεια της πλατείας Παπαφλέσσα θα επικαλυφθεί με 

βοτσαλωτό. Θα χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατό βότσαλα τοπικής προέλευσης με 

συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με λευκό τσιμέντο και χρωστική παραπλήσια των βοτσάλων. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του 

συνδετικού κονιάματος ώστε να αναδειχθεί σωστά το ανάγλυφο των βότσαλων. 

Μαρμάρινο κάθισμα. 

     Στην ανατολική πλευρά του κεντρικού τετραγώνου της πλατείας Παπαφλέσσα προτείνεται 

η κατασκευή μαρμάρινου λαξευτού καθίσματος. 

Μαρμάρινη βάση. 

     Ο κεντρικός φωτιστικός στύλος της πλατείας Παπαφλέσσα θα εδράζεται σε ειδική λαξευτή 

μαρμάρινη βάση που θα κολληθεί με τσιμεντοκονία στο ενιαίο υπόστρωμα της πλατείας 

από σκυρόδεμα. 

Μεταλλουργικά 

Χυτοσιδηρές σχάρες προστασίας των ριζών των δέντρων. 

    Προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών χυτοσιδηρών σχαρών που θα καλύπτει το χώμα περί τη 
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ρίζα των τεσσάρων δέντρων στο κέντρο της πλατείας Παπαφλέσσα και θα αποκαθιστά τη 

συνέχεια του δαπέδου του πεζοδρομίου. 

Δίκτυα, υποδομές Φωτισμός. 

     Προβλέπεται ο φωτισμός του κέντρου της πλατείας με ένα κεντρικό φωτιστικό στύλο που 

περιγράφεται από τα σχέδια. 

Φυτεύσεις  

Φύτευση δέντρων. 

      Προτείνεται η φύτευση τεσσάρων δέντρων που θα ορίζουν το κεντρικό τετράγωνο της 

πλατείας Παπαφλέσσα. Η επιλογή του είδους των δένδρων θα γίνει με σύμφωνη γνώμη 

γεωπόνου. 

Παρατηρήσεις 

      Εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και όσα περιλαμβάνονται στα σχέδια και 

λοιπά τεύχη της μελέτης, εξυπακούεται ότι, θα ισχύουν πέρα και άσχετα από την αναφορά 

της ή την υπόμνησή τους σε επιμέρους σημεία, οι κανόνες της επιστήμης και της καλής 

και έντεχνης εκτέλεσης, και ότι ο ανάδοχος κατασκευαστής οφείλει για κάθε αμφισβήτησή 

του σχετικά με τη μελέτη να απευθύνεται στην επίβλεψη του έργου. 

      Για τα μη συμβατικού τύπου υλικά που προβλέπουν ειδικό σχεδίασμά και που θα κρίνει η 

επίβλεψη, είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος, να προσκομίζει δείγματα και προδιαγραφές 

πριν την εκτέλεση ή εφαρμογή τους. 

     Εξυπακούεται ότι ο μελετητής-επιβλέπων, μπορεί να επιφέρει στη μελέτη 

μικροτροποποιήσεις μορφολογικού περιεχομένου ή αλλαγής υλικών αντίστοιχων με τα 

προδιαγεγραμμένα. 

    Τα κατασκευαστικά σχέδια που θα παραχθούν μετά την φάση των αποξηλώσεων των 

επιχρισμάτων θα πρέπει να προσκομισθούν από τους μελετητές πριν την εκτέλεση 

οποιοσδήποτε εργασίας και να ελέγχονται επί τόπου, κυρίως ως προς τις αναγραφόμενες 

διαστάσεις. 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ 

Αρχιτεκτονική αιτιολογική έκθεση 

Εισαγωγή 

     Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο τη 

«Διερεύνηση της Ιστορικής Τεχνικής Υποδομής της Ελληνικής Πόλης - Οι κεντρικές 
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πλατείες της Πύλου». Στην τρέχουσα φάση (Γ) του προγράμματος η περιοχή μελέτης έχει 

χωριστεί σε έξι τομείς (I-VI) οι οποίοι παρουσιάζονται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

    Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση των οδών Μαιζώνος, Πεισιστράτου 

και Μυσιρλή. Η περιοχή αυτή στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ονομάζεται 

τομέας IV. 

Γενική περιγραφή 

      Η περιοχή του τομέα IV αποτελείται από τις επιφάνειες των οδών Μαιζώνος, 

Πεισιστράτου και Μυσιρλή. Πρόκειται για τρεις πεζόδρομους που συνδέουν την πλατεία 

Τριών Ναυάρχων με την οδό Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης. Λόγω της σημαντικής 

υψομετρικής διαφοράς είναι διαμορφωμένες κλιμακωτά με διαδοχικά πλατύσκαλα και 

βαθμίδες που γίνονται πυκνότερες στα άκρα τους. Η οδός Μυσιρλή διαθέτει δύο μικρές 

κάθετες παρόδους ενώ η οδός Πεισιστράτου μία. 

 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Τα προβλήματα του τομέα IV αφορούν ζητήματα λειτουργικά και αισθητικής 

υποβάθμισης. Τα λειτουργικά ζητήματα αφορούν κυρίως την έλλειψη ή ανεπάρκεια των 

χειρολισθήρων και την προχειρότητα στο σχεδίασμά ορισμένων νεότερων βαθμίδων και 

πλατύσκαλων. Τα αισθητικά προβλήματα αφορούν κυρίως την ποιότητα των υλικών 

επισκευής της επικάλυψης των επιφανειών. Στις οδούς Μαιζώνος και Μυσιρλή η αρχική 

επικάλυψη των πλατύσκαλων ήταν από βοτσαλωτό και οι βαθμίδες λίθινες λαξευτές. Η 

επικάλυψη αυτή έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές κατά τα έργα νέων υποδομών 

της πόλης. Στην οδό Πεισιστράτου δεν διατηρούνται καθόλου αυθεντικές ιστορικές 

επικαλύψεις. 

Πρόταση 

Σκοποί κι αρχές της επέμβασης 

     Οι σκοποί των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι: 

• Η κατά το δυνατόν καλύτερη επίλυση των οικοδομικών προβλημάτων 

των διατηρούμενων ιστορικών κατασκευών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα 

στη μορφολογική και αισθητική τους αναβάθμιση και ανάδειξη και 

προβολή της αξίας τους. 

• Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της υπό μελέτη περιοχής με την 

κατασκευή κατάλληλων διαμορφώσεων και κατασκευών που θα 

εντάσσονται αρμονικά στην αισθητική της πόλης. 

   Οι βασικές αρχές της προτεινόμενης επέμβασης είναι οι ακόλουθες: 

• Ο σεβασμός της αυθεντικότητας των ιστορικών κατασκευών της πόλης 
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που έχουν διατηρηθεί. 

• Η χρήση παραδοσιακών τεχνικών βελτιωμένων, όπου αυτό επιβάλλεται, 

από τη σύγχρονη τεχνολογία. 

• Η σύνθεση και μορφολόγηση των νέων κατασκευών και διαμορφώσεων 

με τρόπο τέτοιο που να τις εντάσσει αρμονικά στο αστικό περιβάλλον 

ενισχύοντας τον ιστορικό του χαρακτήρα. 

Περιγραφή των επεμβάσεων 

     Οι επιλογές της πρότασης καθορίστηκαν αφενός από την ανάγκη επίλυσης των 

λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων. Αναλυτικότερα στην παρούσα μελέτη 

προβλέπονται οι παρακάτω επεμβάσεις. Τα υφιστάμενα οδοστρώματα των τριών 

οδών - ανηφορικών πεζοδρόμων - ραμπόσκαλων Μυσιρλή, Μαιζώνος και 

Πεισιστράτου του 1902 συντηρούνται και απομακρύνονται από αυτά οι νεώτερες 

επισκευές με τσιμεντοκονιάματα. Όπου έχουν γίνει ανακατασκευές σκαλοπατιών με 

σκυρόδεμα ή απλό τσιμεντοκονίαμα αυτό αφαιρείται και επανατοποθετείται λίθινο 

συμπαγές σκαλοπάτι. Γίνεται μέριμνα ώστε τα πλατύσκαλα και οι βαθμίδες να 

ανακατασκευαστούν όπου είναι κατεστραμμένα με μικρές βελτιώσεις ώστε να 

εξυπηρετούν καλύτερα τις εισόδους των οικιών. Προτείνεται να τοποθετηθούν όπου 

είναι απαραίτητο νέοι μεταλλικοί χειρολισθήρες. 

     Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εφαρμογή συμβατών υλικών σε όλες τις προτεινόμενες 

επεμβάσεις ώστε να υπάρχει αρμονική σύνδεση με τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης. 

Στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα υλικά και οι 

τρόποι δομής των προτεινόμενων επεμβάσεων και οι τεχνικές επισκευής των 

ιστορικών κατασκευών. 

 

Τεχνική περιγραφή 

Οδός Μαιζώνος. 

Προκαταρκτικές εργασίες 

Χωροθέτηση εργοταξίου. 

      Θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο ολόκληρη η οδός Μαιζώνος από το πεζοδρόμιο στην 

πλατεία Τριών Ναυάρχων μέχρι και το πεζοδρόμιο της οδού Επισκόπου Γρηγορίου 

Μεθώνης. Εντός του εργοταξίου προτείνεται η κατασκευή προσωρινού λυόμενου 

υπόστεγου (τύπου isobau) επιφάνειας 10 μ2 περίπου για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων 

στην υγρασία. Είναι απαραίτητο να υπάρχει φροντίδα για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

διέλευση των κατοίκων προς τα ακίνητά τους. 
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Οργάνωση και ασφάλεια εργοταξίου. 

      Ο χώρος του εργοταξίου θα περιφραχθεί με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε 

ύψος 2 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Η τοποθέτηση και στήριξη του πετάσματος θα 

πρέπει να γίνει με ανεξάρτητο τρόπο ώστε κατά την αφαίρεσή του μετά το πέρας των 

εργασιών να μην προκύψει καμία αλλοίωση στο περιβάλλον. Στην είσοδο της 

περίφραξης, αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες 

με οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επισκέπτονται το 

εργοτάξιο. Επισημαίνεται ότι στο εργοτάξιο αναμένεται να εργαστούν συνεργεία 

διαφορετικών και εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το κάθε 

συνεργείο να διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του 

ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της επίβλεψης. Με ευθύνη της επίβλεψης θα εκπονηθεί 

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας και θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας του έργου. 

 

Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές 

Μεταφορές υλικών. 

      Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Αποκομιδή άχρηστων υλικών. 

     Η αποκομιδή των μπαζών και των άχρηστων υλικών θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε 

μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εργοταξίου 

και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό. Η θέση 

αποθέσεως θα καθορισθεί από το Δήμο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και θα πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται το τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Καθαιρέσεις 

Καθαίρεση μεταλλικού κιγκλιδώματος. 

    Προτείνεται η πλήρης καθαίρεση και αποκομιδή για ανακύκλωση των υφιστάμενων 

πρόχειρων χαλύβδινων κιγκλιδωμάτων. 

Καθαίρεση βοτσαλωτού. 

     Τα τμήματα του βοτσαλωτού που παρουσιάζουν μεγάλη φθορά θα καθαιρεθούν με 

προσοχή ώστε να μην διαταραχθούν οι καλά διατηρούμενες περιοχές. Μετά την 

καθαίρεση θα γίνει διαλογή των βότσαλων για πιθανή επαναχρησιμοποίηση. 

Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

    Στοιχεία από σκυρόδεμα που καθαιρούνται είναι οι νεότερες βαθμίδες, επιφάνειες που 
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έχουν επισκευαστεί ή διαμορφωθεί πρόχειρα με σκυρόδεμα, το τμήμα του κράσπεδου επί 

της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που αντιστοιχεί στην περιοχή μελέτης και 

ορισμένα φρεάτια που πρόκειται να τροποποιηθούν. Η καθαίρεση των στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει με τη χρήση μηχανικών μέσων. Ιδιαίτερη προσοχή 

απαιτείται στις καθαιρέσεις κοντά στα κτήρια ώστε να μην προκληθούν ζημιές. 

Απομάκρυνση εναέριων δικτύων. 

     Προτείνεται η απομάκρυνση όλων των εναέριων δικτύων της πόλης από τον αρμόδιο 

φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. 

Τοπική απόξεση ασφάλτου. 

     Στο τμήμα της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης όπου προβλέπεται να διευρυνθεί το 

πεζοδρόμιο προτείνεται απόξεση του ασφαλτοτάπητα. 

Χωματουργικές εργασίες 

Εκσκαφή για τη διαμόρφωση υποστρωμάτων και θεμελιώσεων των νέων 

διαμορφώσεων. 

      Στο σύνολο της επιφάνειας της οδού εκτός των τμημάτων του βοτσαλωτού που θα 

συντηρηθεί προβλέπεται γενική εκσκαφή σε βάθος 30 εκ. από την τελική προτεινόμενη 

στάθμη. Κατά μήκος των προτεινόμενων ρείθρων και κρασπέδων προβλέπεται πρόσθετη 

εκσκαφή ορύγματος πλάτους 40 εκ. και βάθους 20 εκ. Η εργασία θα εκτελεστεί με 

μηχανικά μέσα και με προσοχή κοντά στα κτήρια ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Κατά 

την εκτέλεση των εκσκαφών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες υποδομές του 

Δήμου ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα δίκτυα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

Υπόστρωμα επιστρώσεων, βαθμίδων, κράσπεδων και ρείθρων από 

σκυρόδεμα. 

     Προβλέπεται η διάστρωση σκυροδέματος για την κατασκευή υποστρώματος 

επιστρώσεων, βαθμίδων, θεμελίων κράσπεδων και ρείθρων. Δεν προβλέπεται 

διάστρωση υποστρώματος στις περιοχές που διατηρείται και συντηρείται το υφιστάμενο 

"βοτσαλωτό". 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

     Το τμήμα του κράσπεδου επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που θα οριοθετεί 

το διευρυμένο πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί από τυποποιημένα τεμάχια σκυροδέματος. 

Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα. 

     Προβλέπεται κατασκευή νέων φρεατίων ή διόρθωση της στάθμης των υφιστάμενων με 

σκυρόδεμα. 
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Μεταλλουργικά  

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα 

     Σε θέσεις και με λεπτομέρειες που προβλέπουν τα σχέδια προτείνεται η προσθήκη 

ανοξείδωτου κιγκλιδώματος για τη διευκόλυνση των πεζών. Η στήριξη θα γίνεται με 

ειδικές ανοξείδωτες πλακέτες πάκτωσης της κατασκευής στο υπόστρωμα του δαπέδου 

από σκυρόδεμα. 

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας. 

    Σε θέσεις που ορίζουν τα σχέδια θα γίνει προσθήκη ανοξείδωτου χειρολισθήρα που θα 

φέρεται από ειδικά στηρίγματα στην τοιχοποιία των κτηρίων. 

Κάδοι απορριμμάτων. 

     Στα σημεία που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται τοποθέτηση μεταλλικών 

διακοσμητικών κάδων απορριμμάτων από χυτοσίδηρο. 

Επιστρώσεις, επενδύσεις  

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Το πεζοδρόμιο επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης προτείνεται να επικαλυφθεί 

με χτενιστές πλάκες τοπικής προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Επίστρωση ή εμπλουτισμός με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό 

ασβεστόλιθο. 

     Επίστρωση ή εμπλουτισμός με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο θα γίνει 

σε επιφάνειες που ορίζουν τα σχέδια. Θα χρησιμοποιηθεί συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με 

λευκό τσιμέντο και χρωστική παραπλήσια του ασβεστόλιθου. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στην τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του συνδετικού 

κονιάματος ώστε να αναδειχθεί σωστά το ανάγλυφο του θραυστού υλικού. 

Συντήρηση υφιστάμενου "βοτσαλωτού" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο. 

      Η συντήρηση των υφιστάμενων "βοτσαλωτών" προβλέπει τον προσεκτικό καθαρισμό 

τους από ξένα σώματα και σαθρά κονιάματα και τοπικές συμπληρώσεις του κονιάματος. 

Συντήρηση και ανάταξη λίθινων βαθμιδών στην αρχική τους θέση. 

     Οι λίθινες βαθμίδες που έχουν αποκολληθεί από την αρχική τους θέση θα αφαιρεθούν, θα 

καθαριστεί και θα ενισχυθεί το υπόστρωμά τους και θα επανατοποθετηθούν με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. Τυχόν θραύσεις ή ρηγματώσεις θα επισκευαστούν με τοπικές 

συγκολλήσεις ή πλαστικές συμπληρώσεις με κονίαμα. 

Συντήρηση λαξευτής επιγραφής. 

      Η επιγραφή που αναφέρει τη χρονολογία 1902 και διατηρείται σε ρίχτι βαθμίδας της οδού 

Μαιζώνος θα καθαριστεί και θα συντηρηθεί. 

Νέες λαξευτές λίθινες βαθμίδες από τοπικό ασβεστόλιθο. 
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     Προβλέπεται η κατασκευή νέων λαξευτών λίθινων βαθμίδων από τοπικό ασβεστόλιθο 

που θα τοποθετηθούν επί του υποστρώματος από σκυρόδεμα με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. 

Μαρμάρινοι λαξευτοί κιονίσκοι. 

      Σε συγκεκριμένες θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η τοποθέτηση 

μικρών κιονίσκων ώστε να εμποδίζεται η κίνηση και στάθμευση οχημάτων επί του 

πεζοδρομίου της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης. Οι κιονίσκοι αυτοί θα είναι 

ολόσωμες λαξευτές κατασκευές από γκρίζο μάρμαρο και αδρή ή κοπανισμένη επιφάνεια. 

Δίκτυα, υποδομές  

Έλεγχος δικτύων υποδομών 

      Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών προβλέπεται ο έλεγχος των υφιστάμενων 

υποδομών του υπό μελέτη τομέα. Ο έλεγχος αυτός προβλέπει την φωτογραφική και 

σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων δικτύων για ενημέρωση του αρχείου των 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας αναβάθμισή τους αν υπάρχει πρόταση από σχετική μελέτη. 

Υττογειοποίηση εναέριων δικτύων. 

     Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα. 

 

Οδός Πεισιστράτου 

Προκαταρκτικές εργασίες 

Χωροθέτηση εργοταξίου. 

      Θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο ολόκληρη η οδός Πεισιστράτου από το πεζοδρόμιο στην 

πλατεία Τριών Ναυάρχων μέχρι και το πεζοδρόμιο της οδού Επισκόπου Γρηγορίου 

Μεθώνης. Εντός του εργοταξίου προτείνεται η κατασκευή προσωρινού λυόμενου 

υπόστεγου (τύπου isobau) επιφάνειας 10 μ2 περίπου για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων 

στην υγρασία. Είναι απαραίτητο να υπάρχει φροντίδα για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

διέλευση των κατοίκων προς τα ακίνητά τους. 

Οργάνωση και ασφάλεια εργοταξίου. 

     Ο χώρος του εργοταξίου θα περιφραχθεί με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε 

ύψος 2 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Η τοποθέτηση και στήριξη του πετάσματος θα 

πρέπει να γίνει με ανεξάρτητο τρόπο ώστε κατά την αφαίρεσή του μετά το πέρας των 

εργασιών να μην προκύψει καμία αλλοίωση στο περιβάλλον. Στην είσοδο της περίφραξης, 

αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες με οδηγίες για 

την ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επισκέπτονται το εργοτάξιο. 
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Επισημαίνεται ότι στο εργοτάξιο αναμένεται να εργαστούν συνεργεία διαφορετικών και 

εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το κάθε συνεργείο να 

διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του ακολουθώντας πιστά τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Με ευθύνη της επίβλεψης θα εκπονηθεί Σχέδιο Ασφάλειας & 

Υγείας και θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας του έργου. 

Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές 

Μεταφορές υλικών. 

     Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Αποκομιδή άχρηστων υλικών. 

     Η αποκομιδή των μπαζών και των άχρηστων υλικών θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε 

μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εργοταξίου 

και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό. Η θέση 

αποθέσεως θα καθορισθεί από το Δήμο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και θα πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται το τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 

 

Καθαιρέσεις 

Καθαίρεση μεταλλικού κιγκλιδώματος. 

    Προτείνεται η πλήρης καθαίρεση και αποκομιδή για ανακύκλωση των υφιστάμενων 

πρόχειρων χαλύβδινων κιγκλιδωμάτων. 

Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

     Στοιχεία από σκυρόδεμα που καθαιρούνται είναι οι νεότερες βαθμίδες, επιφάνειες που 

έχουν επισκευαστεί ή διαμορφωθεί πρόχειρα με σκυρόδεμα και το τμήμα του κράσπεδου 

επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που αντιστοιχεί στην περιοχή μελέτης. Η 

καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει με τη χρήση μηχανικών 

μέσων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις καθαιρέσεις κοντά στα κτήρια ώστε να μην 

προκληθούν ζημιές. 

Απομάκρυνση εναέριων δικτύων. 

     Προτείνεται η απομάκρυνση όλων των εναέριων δικτύων της πόλης από τον αρμόδιο 

φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. 

Τοπική απόξεση ασφάλτου. 

      Στο τμήμα της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης όπου προβλέπεται να διευρυνθεί το 

πεζοδρόμιο προτείνεται απόξεση του ασφαλτοτάπητα. 
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Χωματουργικές εργασίες 

Εκσκαφή για τη διαμόρφωση υποστρωμάτων και θεμελιώσεων των νέων 

διαμορφώσεων. 

     Στο σύνολο της επιφάνειας της οδού προβλέπεται γενική εκσκαφή σε βάθος 30 εκ. από 

την τελική προτεινόμενη στάθμη. Κατά μήκος των προτεινόμενων ρείθρων και κρασπέδων 

προβλέπεται πρόσθετη εκσκαφή ορύγματος πλάτους 40 εκ. και βάθους 20 εκ. Η εργασία 

θα εκτελεστεί με μηχανικά μέσα και με προσοχή κοντά στα κτήρια ώστε να μην 

προκληθούν ζημιές. Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

υφιστάμενες υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα δίκτυα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

Υπόστρωμα επιστρώσεων, βαθμίδων, κράσπεδων και ρείθρων από 

σκυρόδεμα. 

     Προβλέπεται η διάστρωση σκυροδέματος για την κατασκευή υποστρώματος 

επιστρώσεων, βαθμίδων, θεμελίων κράσπεδων και ρείθρων. 

 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

      Το τμήμα του κράσπεδου επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που θα οριοθετεί 

το διευρυμένο πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί από τυποποιημένα τεμάχια σκυροδέματος. 

Μεταλλουργικά  

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα. 

    Σε θέσεις και με λεπτομέρειες που προβλέπουν τα σχέδια προτείνεται η προσθήκη 

ανοξείδωτου κιγκλιδώματος για τη διευκόλυνση των πεζών. Η στήριξη θα γίνεται με ειδικές 

ανοξείδωτες πλακέτες πάκτωσης της κατασκευής στο υπόστρωμα του δαπέδου από 

σκυρόδεμα. 

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας. 

     Σε θέσεις που ορίζουν τα σχέδια θα γίνει προσθήκη ανοξείδωτου χειρολισθήρα που θα 

φέρεται από ειδικά στηρίγματα στην τοιχοποιία των κτηρίων. 

Κάδοι απορριμμάτων. 

     Στα σημεία που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται τοποθέτηση μεταλλικών 

διακοσμητικών κάδων απορριμμάτων από χυτοσίδηρο. 

Επιστρώσεις, επενδύσεις 

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Το πεζοδρόμιο επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης προτείνεται να επικαλυφθεί 

με χτενιστές πλάκες τοπικής προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 
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Επίστρωση με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο. 

     Επίστρωση με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο θα γίνει σε επιφάνειες που 

ορίζουν τα σχέδια. Θα χρησιμοποιηθεί συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με λευκό τσιμέντο και 

χρωστική παραπλήσια του ασβεστόλιθου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 

τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του συνδετικού κονιάματος ώστε να αναδειχθεί 

σωστά το ανάγλυφο του θραυστού υλικού. 

Νέες λαξευτές λίθινες βαθμίδες από τοπικό ασβεστόλιθο. 

     Προβλέπεται η κατασκευή νέων λαξευτών λίθινων βαθμίδων από τοπικό ασβεστόλιθο 

που θα τοποθετηθούν επί του υποστρώματος από σκυρόδεμα με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. 

 

Μαρμάρινοι λαξευτοί κιονίσκοι 

     Σε συγκεκριμένες θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η τοποθέτηση 

μικρών κιονίσκων ώστε να εμποδίζεται η κίνηση και στάθμευση οχημάτων επί του 

πεζοδρομίου της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης. Οι κιονίσκοι αυτοί θα είναι 

ολόσωμες λαξευτές κατασκευές από γκρίζο μάρμαρο και αδρή ή κοπανισμένη επιφάνεια. 

Δίκτυα, υποδομές 

Έλεγχος δικτύων υποδομών. 

     Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών προβλέπεται ο έλεγχος των υφιστάμενων 

υποδομών του υπό μελέτη τομέα. Ο έλεγχος αυτός προβλέπει την φωτογραφική και 

σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων δικτύων για ενημέρωση του αρχείου των 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας αναβάθμισή τους αν υπάρχει πρόταση από σχετική μελέτη. 

Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων. 

    Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα. 

 

Οδός Μυσιρλή 

Προκαταρκτικές εργασίες 

 Χωροθέτηση εργοταξίου. 

     Θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο ολόκληρη η οδός Μυσιρλή από το πεζοδρόμιο στην 

πλατεία Τριών Ναυάρχων μέχρι και το πεζοδρόμιο της οδού Επισκόπου Γρηγορίου 

Μεθώνης. Εντός του εργοταξίου προτείνεται η κατασκευή προσωρινού λυόμενου 

υπόστεγου (τύπου isobau) επιφάνειας 10 μ2 περίπου για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων 

στην υγρασία. Είναι απαραίτητο να υπάρχει φροντίδα για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

διέλευση των κατοίκων προς τα ακίνητά τους. 
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Οργάνωση και ασφάλεια εργοταξίου. 

     Ο χώρος του εργοταξίου θα περιφραχθεί με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε 

ύψος 2 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Η τοποθέτηση και στήριξη του πετάσματος θα 

πρέπει να γίνει με ανεξάρτητο τρόπο ώστε κατά την αφαίρεσή του μετά το πέρας των 

εργασιών να μην προκύψει καμία αλλοίωση στο περιβάλλον. Στην είσοδο της 

περίφραξης, αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες με 

οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επισκέπτονται το εργοτάξιο. 

Επισημαίνεται ότι στο εργοτάξιο αναμένεται να εργαστούν συνεργεία διαφορετικών και 

εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το κάθε συνεργείο να 

διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του ακολουθώντας πιστά τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Με ευθύνη της επίβλεψης θα εκπονηθεί Σχέδιο Ασφάλειας & 

Υγείας και θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας του έργου. 

Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές 

Μεταφορές υλικών. 

      Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Αποκομιδή άχρηστων υλικών. 

     Η αποκομιδή των μπαζών και των άχρηστων υλικών θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε 

μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εργοταξίου 

και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό. Η θέση 

αποθέσεως θα καθορισθεί από το Δήμο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και θα πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται το τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 

 

Καθαιρέσεις 

Καθαίρεση βοτσαλωτού. 

     Τα τμήματα του βοτσαλωτού που παρουσιάζουν μεγάλη φθορά θα καθαιρεθούν με 

προσοχή ώστε να μην διαταραχθούν οι καλά διατηρούμενες περιοχές. Μετά την 

καθαίρεση θα γίνει διαλογή των βότσαλων για πιθανή επαναχρησιμοποίηση. 

Καθαίρεση σχάρας όμβριων. 

     Στα φρεάτια όμβριων που τροποποιούνται θα γίνει καθαίρεση των σχαρών για 

χρησιμοποίηση σε άλλη θέση ή ανακύκλωση. 

Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

     Στοιχεία από σκυρόδεμα που καθαιρούνται είναι οι νεότερες βαθμίδες, επιφάνειες που 

έχουν επισκευαστεί ή διαμορφωθεί πρόχειρα με σκυρόδεμα και το τμήμα του κράσπεδου 
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επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που αντιστοιχεί στην περιοχή μελέτης. Η 

καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει με τη χρήση μηχανικών 

μέσων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις καθαιρέσεις κοντά στα κτήρια ώστε να μην 

προκληθούν ζημιές. 

Καθαίρεση μεταλλικής περίφραξης. 

     Προτείνεται καθαίρεση μεταλλικής περίφραξης από συρματόπλεγμα κατά μήκος 

ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται από τα σχέδια. Το καθαιρούμενο υλικό προτείνεται να 

ανακυκλωθεί. 

Καθαίρεση λιθοδομής. 

     Προτείνεται η καθαίρεση λίθινου περιβόλου κατά μήκος ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται από τα 

σχέδια. Η εργασία θα εκτελεστεί με μηχανικά μέσα και με προσοχή στα σημεία που 

εφάπτεται κτηρίου. Θα γίνει διαλογή των λιθοσωμάτων και αποκομιδή των υλικών 

κατεδάφισης. 

Απομάκρυνση εναέριων δικτύων. 

    Προτείνεται η απομάκρυνση όλων των εναέριων δικτύων της πόλης από τον αρμόδιο 

φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. 

Τοπική απόξεση ασφάλτου. 

      Στο τμήμα της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης όπου προβλέπεται να διευρυνθεί το 

πεζοδρόμιο προτείνεται απόξεση του ασφαλτοτάπητα. 

 

Χωματουργικές εργασίες 

Εκσκαφή για τη διαμόρφωση υποστρωμάτων και θεμελιώσεων των νέων 

διαμορφώσεων. 

    Στο σύνολο της επιφάνειας της οδού εκτός των τμημάτων του βοτσαλωτού που θα 

συντηρηθεί προβλέπεται γενική εκσκαφή σε βάθος 30 εκ. από την τελική προτεινόμενη 

στάθμη. Κατά μήκος των προτεινόμενων ρείθρων και κρασπέδων προβλέπεται πρόσθετη 

εκσκαφή ορύγματος πλάτους 40 εκ. και βάθους 20 εκ. Κατά μήκος των προτεινόμενων 

λιθόκτιστων τοίχων προβλέπεται πρόσθετη εκσκαφή ορύγματος πλάτους 1 μέτρου και 

βάθους 30 εκ. ή μέχρι αποκαλύψεως σταθερού υποστρώματος. Η εργασία θα εκτελεστεί 

με μηχανικά μέσα και με προσοχή κοντά στα κτήρια ώστε να μην προκληθούν ζημιές. 

Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες 

υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα δίκτυα. 
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Κατασκευές από σκυρόδεμα 

Υπόστρωμα επιστρώσεων, βαθμιδών, θεμέλια λιθοδομών, κράσπεδων και 

ρείθρων από σκυρόδεμα. 

     Προβλέπεται η διάστρωση σκυροδέματος για την κατασκευή υποστρώματος 

επιστρώσεων, βαθμιδών, θεμελίων λιθοδομών, κράσπεδων και ρείθρων. Δεν 

προβλέπεται διάστρωση υποστρώματος στις περιοχές που διατηρείται και συντηρείται το 

υφιστάμενο "βοτσαλωτό". 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

      Το τμήμα του κράσπεδου επί της  οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που θα 

οριοθετεί το διευρυμένο πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί από τυποποιημένα τεμάχια 

σκυροδέματος. 

Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα. 

    Προβλέπεται κατασκευή νέου φρεατίου όμβριων από σκυρόδεμα. 

Μεταλλουργικά  

Χυτοσιδηρές σχάρες όμβριων. 

    Για την απορροή των όμβριων προβλέπονται νέες χυτοσιδηρές σχάρες. 

Σφυρήλατο κιγκλίδωμα, 

Η ιδιωτική περίφραξη που ανακατασκευάζεται θα γίνει σφυρήλατο κιγκλίδωμα απλού 

σχεδίου 

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα. 

     Σε θέσεις και με λεπτομέρειες που προβλέπουν τα σχέδια προτείνεται η προσθήκη 

ανοξείδωτου κιγκλιδώματος για τη διευκόλυνση των πεζών. Η στήριξη θα γίνεται με 

ειδικές ανοξείδωτες πλακέτες πάκτωσης της κατασκευής στο υπόστρωμα του δαπέδου 

από σκυρόδεμα. 

Κάδοι απορριμμάτων. 

     Στα σημεία που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται τοποθέτηση μεταλλικών 

διακοσμητικών κάδων απορριμμάτων από χυτοσίδηρο. 

Τοιχοδομές 

 Λιθοδομές. 

     Για την κατασκευή της νέας λιθόκτιστης περίφραξης θα χρησιμοποιηθεί ημιλαξευτή 

λιθοδομή δύο προσώπων με τοπικό ασβεστόλιθο και θα εφαρμοστεί επικάλυψη με 

καπάκι από λαξευτό πωρόλιθο διατομής 15X50 εκ. Τα λιθοσώματα θα επιλεγούν ώστε να 

έχουν αντίστοιχη απόχρωση με τα υλικά επίστρωσης της οδού. Ως κονίαμα δομής θα 

χρησιμοποιηθεί ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 



 Σελίδα 25 από 54 

Επιστρώσεις, επενδύσεις  

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Σε επιλεγμένες ζώνες επιφανειών που ορίζονται από τα σχέδια προτείνεται επικάλυψη με 

χτενιστές πλάκες τοπικής προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Επίστρωση ή εμπλουτισμός με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό 

ασβεστόλιθο. 

     Επίστρωση ή εμπλουτισμός με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο θα γίνει σε 

επιφάνειες που ορίζουν τα σχέδια. Θα χρησιμοποιηθεί συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με 

λευκό τσιμέντο και χρωστική παραπλήσια του ασβεστόλιθου. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στην τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του συνδετικού 

κονιάματος ώστε να αναδειχθεί σωστά το ανάγλυφο του θραυστού υλικού. 

Συντήρηση υφιστάμενου "βοτσαλωτού" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο. 

     Η συντήρηση των υφιστάμενων "βοτσαλωτών" προβλέπει τον προσεκτικό καθαρισμό 

τους από ξένα σώματα και σαθρά κονιάματα και τοπικές συμπληρώσεις του κονιάματος. 

Συντήρηση και ανάταξη λίθινων βαθμίδων στην αρχική τους θέση. 

     Οι λίθινες βαθμίδες που έχουν αποκολληθεί από την αρχική τους θέση θα αφαιρεθούν, θα 

καθαριστεί και θα ενισχυθεί το υπόστρωμά τους και θα επανατοποθετηθούν με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. Τυχόν θραύσεις ή ρηγματώσεις θα επισκευαστούν με τοπικές 

συγκολλήσεις ή πλαστικές συμπληρώσεις με κονίαμα. 

Νέες λαξευτές λίθινες βαθμίδες από τοπικό ασβεστόλιθο. 

      Προβλέπεται η κατασκευή νέων λαξευτών λίθινων βαθμίδων από τοπικό ασβεστόλιθο 

που θα τοποθετηθούν επί του υποστρώματος από σκυρόδεμα με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. 

Μαρμάρινοι λαξευτοί κιονίσκοι. 

     Σε συγκεκριμένες θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η τοποθέτηση 

μικρών κιονίσκων ώστε να εμποδίζεται η κίνηση και στάθμευση οχημάτων επί του 

πεζοδρομίου της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης. Οι κιονίσκοι αυτοί θα είναι 

ολόσωμες λαξευτές κατασκευές από γκρίζο μάρμαρο και αδρή ή κοπανισμένη επιφάνεια. 

Δίκτυα, υποδομές  

Έλεγχος δικτύων υποδομών. 

     Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών προβλέπεται ο έλεγχος των υφιστάμενων 

υποδομών του υπό μελέτη τομέα. Ο έλεγχος αυτός προβλέπει την φωτογραφική και 

σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων δικτύων για ενημέρωση του αρχείου των 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και τη διερεύνηση 
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της δυνατότητας αναβάθμισή τους αν υπάρχει πρόταση από σχετική μελέτη. 

Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων. 

     Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα. 

Παρατηρήσεις 

     Εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και όσα περιλαμβάνονται στα σχέδια και 

λοιπά τεύχη της μελέτης, εξυπακούεται ότι, θα ισχύουν πέρα και άσχετα από την αναφορά 

της ή την υπόμνησή τους σε επιμέρους σημεία, οι κανόνες της επιστήμης και της καλής 

και έντεχνης εκτέλεσης, και ότι ο ανάδοχος κατασκευαστής οφείλει για κάθε αμφισβήτησή 

του σχετικά με τη μελέτη να απευθύνεται στην επίβλεψη του έργου. 

     Για τα μη συμβατικού τύπου υλικά που προβλέπουν ειδικό σχεδιασμό και που θα κρίνει η 

επίβλεψη, είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος, να προσκομίζει δείγματα και προδιαγραφές 

πριν την εκτέλεση ή εφαρμογή τους. 

     Εξυπακούεται ότι ο μελετητής-επιβλέπων, μπορεί να επιφέρει στη μελέτη 

μικροτροποποιήσεις μορφολογικού περιεχομένου ή αλλαγής υλικών αντίστοιχων με τα 

προδιαγεγραμμένα. 

Τα κατασκευαστικά σχέδια που θα παραχθούν μετά την φάση των αποξηλώσεων των 

επιχρισμάτων θα πρέπει να προσκομισθούν από τους μελετητές πριν την εκτέλεση 

οποιοσδήποτε εργασίας και να ελέγχονται επί τόπου, κυρίως ως προς τις 

αναγραφόμενες διαστάσεις 

4.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται και αξιολογούνται οι δυνητικοί κίνδυνοι κατά 

τις διάφορες εργασίες εκτέλεσης των έργων.  

5.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα μέτρα πρόληψης κινδύνων που 

απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και πρόσθετα συμπληρωματικά 

μέτρα, αν απαιτούνται.  

α/α Πηγή 

Κινδύνου 

Προβλεπόμενα 

μέτρα από τη 

Νομοθεσία. 

Συμπληρωματικά μέτρα 

1 Εκσκαφές Π.Δ. 1073/81 1) Πρόσθετα μέτρα σε εκσκαφές που 
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τάφρων και 

γενικές 

εκσκαφές 

τεχνικών 

έργων  

Π.Δ. 305/96 
επηρεάζονται από έργα ΟΚΩ 

2) Σήμανση τάφρων σε οδούς 

3) Περίφραξη των εκσκαφών όταν αυτές 

λαμβάνουν χώρα σε κατοικημένες περιοχές. 

4) Γεφύρωση τάφρων σε κομβικά σημεία 

5) Αντιστήριξη με ξυλοζεύγματα όπου 

εντοπιστούν χαλαρά εδάφη ή υπάρχουν 

μεγάλα βάθη εκσκαφής  

2 Δομικές 

εργασίες 

Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 778/80  

Π.Δ. 22/12/33 

Π.Δ. 17/78 

Π.Δ. 95/99 

Π.Δ. 397/94 

Π.Δ. 377/93 

Π.Δ. 18/96 

Π.Δ. 16/96 

Π.Δ. 95/78 

Π.Δ. 190/84 

 

1) Έλεγχοι σκαλωσιάς 

2) Ασφάλεια προσβάσεων 

3) Προσοχή στους χειρισμούς της βαρέλας 
σκυροδέτησης καθώς και των δονητών 
σκυροδέματος 

4) Ασφαλής μεταφορά των δομικών υλικών 

5) Επιλογή κατάλληλων μέσων ατομικής 

προστασίας 

6) Αποκλεισμός χώρων εργασίας με 
επικίνδυνα υλικά και σήμανση απαγόρευσης 
εισόδου 

7) Μέτρα αποφυγής ηλεκτροπληξίας 

8) Κατάλληλος εξαερισμός των εσωτερικών 

χώρων εργασίας. 
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Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής : 

 Σήμανση εργοταξίου 

 Διατήρηση του περιβάλλοντος με συγκέντρωση των άχρηστων ή 

χρησιμοποιηθέντων υλικών από τον Εργολάβο και διάθεσή τους σε 

επιτρεπτούς χώρους. 

 Τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 

 Σύνταξη χάρτη κατάλληλης κλίμακας στον οποίο θα επισημαίνονται τα εξής: 

α. Εργοτάξιο 

β. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και στις θέσεις εργασίας 

γ. Χώροι Υγιεινής και Πρώτων Βοηθειών 

δ. Χώροι αποθήκευσης υλικών 

 

 

 

α/α Πηγή 

Κινδύνου 

Προβλεπόμενα 

μέτρα από τη 

Νομοθεσία. 

Συμπληρωματικά μέτρα 

3 Λοιπές 

εργασίες 

Π.Δ. 305/96 

Ν. 2696/96 

Π.Δ. 105/95 

Π.Δ. 1073/81 

1) Τοποθέτηση κατάλληλων 

προειδοποιητικών πινακίδων 

2) Περίφραξη έργων 

3) Εξασφάλιση διαβάσεων για πεζούς και 

οχήματα 

4) Μέτρα προστασίας προσωπικού 

5) Προσοχή στα εναέρια και υπόγεια δίκτυα 

6) Μελέτη περιοχής για προϋπάρχοντα δίκτυα 

7) Επίβλεψη εργασίας κοντά σε τμήματα 

δικτύων Ο.Κ.Ω. 

8) Προσεκτική εκσκαφή 
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6. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας αποτελεί αρχείο στοιχείων, οδηγιών και υποδείξεων 

για την πρόληψη κινδύνων μετά την κατασκευή του έργου. 

1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

1.1.       Παρουσίαση - περιγραφή 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Τα προβλήματα του τομέα II αφορούν ζητήματα λειτουργικά και αισθητικής 

υποβάθμισης.  

Τα λειτουργικά ζητήματα αφορούν κυρίως την ανεπάρκεια των πεζοδρομίων για 

την κίνηση των πεζών και την ανεξέλεγκτη στάθμευση οχημάτων σε όλες τις 

επιφάνειες.  

Τα αισθητικά προβλήματα αφορούν κυρίως την ποιότητα των υλικών επικάλυψης 

των επιφανειών καθώς τα πεζοδρόμια είναι από σκυρόδεμα με διάφορες φάσεις 

επισκευών και πρόχειρων επικαλύψεων και οι επιφάνειες των δρόμων φέρουν 

φθαρμένο ασφαλτοτάπητα με διάφορες τμηματικές επισκευές 

 

Αρχιτεκτονική αιτιολογική έκθεση 

Εισαγωγή 

      Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο τη 

«Διερεύνηση της Ιστορικής Τεχνικής Υποδομής της Ελληνικής Πόλης - Οι κεντρικές 

πλατείες της Πύλου». Στην τρέχουσα φάση (Γ) του προγράμματος η περιοχή μελέτης έχει 

χωριστεί σε έξι τομείς (I-VI) οι οποίοι παρουσιάζονται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

     Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση της περιοχής της πλατείας 

Παπαφλέσσα που εκτός από την πλατεία περιλαμβάνει τις οδούς Παπαφλέσσα, 

Αυξεντίου, την πάροδο της οδού Καλαμάτας προς την πλατεία Παπαφλέσσα και την 

επιφάνεια που αναπτύσσεται νοτίως της οδού Καλαμάτας από το ύψος της Αυξεντίου 

μέχρι την πάροδο της οδού Καλαμάτας. Η περιοχή αυτή στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράμματος ονομάζεται τομές II. 

Γενική περιγραφή 

      Η περιοχή του τομέα II αποτελείται κατά βάση από μια ενιαία ασφαλτοστρωμένη 

επιφάνεια που καλύπτει την επιφάνεια της υπό μελέτη πλατείας και των δρόμων. Στενά 

πεζοδρόμια διαμορφώνονται εμπρός από τα μέτωπα των προσόψεων των κτηρίων. 
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Πρόταση 

Σκοποί κι αρχές της επέμβασης 

     Σκοπός των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι: 

• Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της υπό μελέτη περιοχής με την 

κατασκευή κατάλληλων διαμορφώσεων και κατασκευών που θα 

εντάσσονται αρμονικά στην αισθητική της πόλης. 

    Βασική αρχή της προτεινόμενης επέμβασης είναι: 

• Η σύνθεση και μορφολόγηση των νέων κατασκευών και διαμορφώσεων με 

τρόπο τέτοιο που να τις εντάσσει αρμονικά στο αστικό περιβάλλον 

ενισχύοντας τον ιστορικό του χαρακτήρα. 

Περιγραφή των επεμβάσεων 

     Οι επιλογές της πρότασης καθορίστηκαν αφενός από την ανάγκη επίλυσης των 

λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων της περιοχής. Στα πλαίσια των γενικότερων 

κυκλοφοριακών παρεμβάσεων προτείνεται πλήρης πεζοδρόμηση της πλατείας και της 

κεντρικής παρόδου από την οδό Καλαμάτας από όπου γίνεται η βασική προσπέλασή 

της σήμερα. Επίσης προτείνεται για πεζοδρόμηση η οδός Αυξεντίου. Οι πεζοδρομήσεις 

αυξάνουν σημαντικά το ζωτικό χώρο της περιοχής και ευνοούν τους διερχόμενους 

πεζούς και τα υφιστάμενα καταστήματα. 

     Στα πλαίσια των επί μέρους αρχιτεκτονικών προτάσεων για την πλατεία προτείνεται η 

διαμόρφωση ενός διακριτού κεντρικού τετραγώνου στις τέσσερις κορυφές του οποίου 

θα φυτευτούν δέντρα. Μία μαρμάρινη πεζούλα θα κατασκευαστεί στην ανατολική 

πλευρά του τετραγώνου. Στο μέσον του τετραγώνου θα τοποθετηθεί χυτοσίδηρό 

φωτιστικό με τέσσερις λάμπες που θα φέρεται σε κυκλική σε κάτοψη μαρμάρινη βάση. 

     Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εφαρμογή συμβατών υλικών σε όλες τις προτεινόμενες 

επεμβάσεις ώστε να υπάρχει αρμονική σύνδεση με τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης. 

Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν πλακοστρώσεις με φυσικούς τοπικούς λίθους 

συνδυασμένες με βοτσαλωτά για τις επιφάνειες κίνησης πεζών. Οι επιφάνειες κίνησης 

οχημάτων θα περιοριστούν και θα φέρουν ασφαλτόστρωση. Ασφαλτοστρωμένη θα 

είναι και η επιφάνεια του χώρου στάθμευσης που δημιουργείται κατά μήκος της οδού 

Καλαμάτας. 
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     Στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα υλικά και οι 

τρόποι δομής των προτεινόμενων επεμβάσεων και οι τεχνικές επισκευής των 

ιστορικών κατασκευών. 

 

Τεχνική περιγραφή 

Γενικές διαμορφώσεις 

Προκαταρκτικές εργασίες 

Χωροθέτηση εργοταξίου. 

     Θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο ολόκληρος ο χώρος του τομέα II από την οδό 

Καλαμάτας έως και την οδό Παπαφλέσσα και από την οδό Αυξεντίου έως και την πλατεία 

Παπαφλέσσα. Εντός του εργοταξίου προτείνεται η κατασκευή προσωρινού λυόμενου 

υπόστεγου (τύπου isobau) επιφάνειας 10 μ2 περίπου για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων 

στην υγρασία. Σε όλη τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να εξασφαλίζεται ασφαλής 

πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής στα ακίνητά τους. 

Οργάνωση και ασφάλεια εργοταξίου. 

      Ο χώρος του εργοταξίου θα περιφραχθεί με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε 

ύψος 2 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Η τοποθέτηση και στήριξη του πετάσματος θα 

πρέπει να γίνει με ανεξάρτητο τρόπο ώστε κατά την αφαίρεσή του μετά το πέρας των 

εργασιών να μην προκύψει καμία αλλοίωση στο περιβάλλον. Στην είσοδο της 

περίφραξης, αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες με 

οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επισκέπτονται το εργοτάξιο. 

Επισημαίνεται ότι στο εργοτάξιο αναμένεται να εργαστούν συνεργεία διαφορετικών και 

εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το κάθε συνεργείο να 

διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του ακολουθώντας πιστά τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Με ευθύνη της επίβλεψης θα εκπονηθεί Σχέδιο Ασφάλειας & 

Υγείας και θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας του έργου. 

 

Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές 

Μεταφορές υλικών. 

     Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Αποκομιδή άχρηστων υλικών. 

     Η αποκομιδή των μπαζών και των άχρηστων υλικών θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε 
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μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εργοταξίου 

και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό. Η θέση 

αποθέσεως θα καθορισθεί από το Δήμο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και θα πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται το τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Καθαιρέσεις 

Καθαίρεση κατασκευών από σκυρόδεμα. 

     Προτείνεται η πλήρης καθαίρεση υφιστάμενων κατασκευών από σκυρόδεμα όπως τα 

πεζοδρόμια και τα ρείθρα. Η καθαίρεση θα γίνει με τη χρήση μηχανικών μέσων. Προσοχή 

απαιτείται κατά την καθαίρεση κοντά στις όψεις των κτηρίων ώστε να μην προκληθούν 

ζημιές. 

Απόξεση ασφαλτοτάπητα. 

     Προβλέπεται η πλήρης απόξεση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα στο σύνολο των 

επιφανειών του υπό εξέταση τομέα. Η εργασία θα εκτελεστεί με ειδικό εξοπλισμό και το 

καθαιρούμενο υλικό θα ανακυκλωθεί. 

Απομάκρυνση εναέριων δικτύων. 

     Προτείνεται η απομάκρυνση όλων των εναέριων δικτύων της πόλης από τον αρμόδιο 

φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. 

Καθαιρέσεις φρεατίων. 

      Όλα τα φρεάτια της περιοχής μελέτης θα καθαιρεθούν ώστε να ανακατασκευαστούν σε 

νέα στάθμη ή θέση. 

Χωματουργικές εργασίες 

Εκσκαφή για τη διαμόρφωση υποστρωμάτων και θεμελιώσεων των νέων 

διαμορφώσεων. 

     Στο σύνολο των προς διαμόρφωση επιφανειών προβλέπεται γενική εκσκαφή σε βάθος 30 

εκ. από την τελική προτεινόμενη στάθμη. Κατά μήκος των προτεινόμενων ρείθρων και 

κρασπέδων προβλέπεται πρόσθετη εκσκαφή ορύγματος πλάτους 40 εκ. και βάθους 20 

εκ. Η εργασία θα εκτελεστεί με μηχανικά μέσα εκτός ζώνης πλάτους μισού μέτρου από τις 

όψεις των κτηρίων που θα εκτελεστεί χειρωνακτικά. Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες υποδομές του Δήμου ώστε να μην 

προκληθούν ζημιές στα δίκτυα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα  

Υπόστρωμα καταστρώματος οδού από σκυρόδεμα. 
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     Οι επιφάνειες κίνησης οχημάτων που θα ασφαλτοστρωθούν προβλέπεται να έχουν 

υπόστρωμα σκυροδέματος ως υπόβαση. 

Ρείθρα από σκυρόδεμα. 

      Κατά μήκος και των δύο πλευρών των οδοστρωμάτων προβλέπεται η κατασκευή 

ρείθρων από σκυρόδεμα. 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

     Τα κράσπεδα που διαμορφώνονται κατά μήκος ασφαλτοστρωμένων επιφανειών θα 

κατασκευαστούν από τυποποιημένα τεμάχια σκυροδέματος. 

Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα. 

    Προβλέπεται κατασκευή νέων φρεατίων ή διόρθωση της στάθμης των υφιστάμενων με 

σκυρόδεμα. 

Μεταλλουργικά 

Συντήρηση και επανατοποθέτηση καπακιών φρεατίων. 

    Τα καπάκια φρεατίων που διορθώνονται σε ότι αφορά τη στάθμη τους θα συντηρηθούν και 

θα επανατοποθετηθούν. 

Νέα χυτοσίδηρό καπάκια φρεατίων. 

     Στις θέσεις που προβλέπονται νέα φρεάτια θα τοποθετηθούν χυτοσίδηρό καπάκια. 

Χυτοσιδηρές σχάρες όμβριων 

     Για την απορροή των όμβριων προβλέπονται νέες χυτοσιδηρές σχάρες. 

Χυτοσιδηρές σχάρες προστασίας των ριζών των δέντρων. 

     Προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών χυτοσιδηρών σχαρών που θα καλύπτει το χώμα περί 

τη ρίζα των δέντρων και θα αποκαθιστά τη συνέχεια του δαπέδου του πεζοδρομίου. 

Κάδοι απορριμμάτων. 

     Στα σημεία που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται τοποθέτηση μεταλλικών 

διακοσμητικών κάδων απορριμμάτων από χυτοσίδηρο. 

Επιστρώσεις, επενδύσεις  

Επίστρωση με ασφαλτοτάπητα. 

     Η επιφάνεια κίνησης και στάθμευσης οχημάτων όπως προκύπτει από την προτεινόμενη 

χάραξη θα επικαλυφθεί με ασφαλτοτάπητα. 

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Προτείνεται η επικάλυψη των επιφανειών κίνησης πεζών με πλάκες τοπικής 

προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Επίστρωση με βοτσαλωτό. 
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     Οι επιφάνειες των πλακοστρώσεων προτείνεται να εμπλουτιστούν με περιοχές από 

βοτσαλωτό. Συνολικά το βοτσαλωτό θα καλύπτει το 20% της επιφάνειας της 

πλακόστρωσης. Στις επιφάνειες που διαμορφώνονται κατά μήκος της οδού Καλαμάτας 

θα δημιουργηθούν περιοχές με γενική επικάλυψη βοτσαλωτού. Θα χρησιμοποιηθούν 

κατά το δυνατό βότσαλα τοπικής προέλευσης με συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με λευκό 

τσιμέντο και χρωστική παραπλήσια των βότσαλων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στην τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του συνδετικού κονιάματος ώστε 

να αναδειχθεί σωστά το ανάγλυφο των βότσαλων. 

Μαρμάρινοι λαξευτοί κιονίσκοι. 

     Σε συγκεκριμένες θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η τοποθέτηση 

μικρών κιονίσκων επί των πεζοδρομίων ώστε να εμποδίζεται η κίνηση και στάθμευση 

οχημάτων επί των πεζοδρομίων. Οι κιονίσκοι αυτοί θα είναι ολόσωμες λαξευτές 

κατασκευές από γκρίζο μάρμαρο και αδρή ή κοπανισμένη επιφάνεια. 

 

Δίκτυα, υποδομές 

Έλεγχος δικτύων υποδομών. 

     Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών προβλέπεται ο έλεγχος των υφιστάμενων 

υποδομών του υπό μελέτη τομέα. Ο έλεγχος αυτός προβλέπει την φωτογραφική και 

σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων δικτύων για ενημέρωση του αρχείου των 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας αναβάθμισή τους αν υπάρχει πρόταση από σχετική μελέτη. 

Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων. 

     Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα.  

    Φωτισμός. 

    Προβλέπεται ο φωτισμός της περιοχής με φωτιστικούς στύλους (τύπου Α’) και επίτοιχα 

φωτιστικά όπως περιγράφονται στα σχέδια. 

Φυτεύσεις 

Φύτευση δέντρων 

     Προτείνεται η φύτευση δέντρων σε θέσεις που ορίζονται από τα σχέδια της μελέτης. Η 

επιλογή του είδους των δένδρων θα γίνει με σύμφωνη γνώμη γεωπόνου. 

 

Κεντρικό καθιστικό πλατείας Παπαφλέσσα 

Φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές 

 Μεταφορές υλικών. 
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     Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Επιστρώσεις, επενδύσεις  

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Προτείνεται περιμετρική επικάλυψη του κεντρικού τετραγώνου της πλατείας με πλάκες 

τοπικής προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Επίστρωση με βοτσαλωτό 

     Η κεντρική τετράγωνη επιφάνεια της πλατείας Παπαφλέσσα θα επικαλυφθεί με 

βοτσαλωτό. Θα χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατό βότσαλα τοπικής προέλευσης με 

συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με λευκό τσιμέντο και χρωστική παραπλήσια των βοτσάλων. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του 

συνδετικού κονιάματος ώστε να αναδειχθεί σωστά το ανάγλυφο των βότσαλων. 

Μαρμάρινο κάθισμα. 

     Στην ανατολική πλευρά του κεντρικού τετραγώνου της πλατείας Παπαφλέσσα προτείνεται 

η κατασκευή μαρμάρινου λαξευτού καθίσματος. 

Μαρμάρινη βάση. 

     Ο κεντρικός φωτιστικός στύλος της πλατείας Παπαφλέσσα θα εδράζεται σε ειδική λαξευτή 

μαρμάρινη βάση που θα κολληθεί με τσιμεντοκονία στο ενιαίο υπόστρωμα της πλατείας 

από σκυρόδεμα. 

Μεταλλουργικά 

Χυτοσιδηρές σχάρες προστασίας των ριζών των δέντρων. 

    Προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών χυτοσιδηρών σχαρών που θα καλύπτει το χώμα περί τη 

ρίζα των τεσσάρων δέντρων στο κέντρο της πλατείας Παπαφλέσσα και θα αποκαθιστά τη 

συνέχεια του δαπέδου του πεζοδρομίου. 

Δίκτυα, υποδομές Φωτισμός. 

     Προβλέπεται ο φωτισμός του κέντρου της πλατείας με ένα κεντρικό φωτιστικό στύλο που 

περιγράφεται από τα σχέδια. 

Φυτεύσεις  

Φύτευση δέντρων. 

      Προτείνεται η φύτευση τεσσάρων δέντρων που θα ορίζουν το κεντρικό τετράγωνο της 

πλατείας Παπαφλέσσα. Η επιλογή του είδους των δένδρων θα γίνει με σύμφωνη γνώμη 

γεωπόνου. 

Παρατηρήσεις 
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      Εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και όσα περιλαμβάνονται στα σχέδια και 

λοιπά τεύχη της μελέτης, εξυπακούεται ότι, θα ισχύουν πέρα και άσχετα από την αναφορά 

της ή την υπόμνησή τους σε επιμέρους σημεία, οι κανόνες της επιστήμης και της καλής 

και έντεχνης εκτέλεσης, και ότι ο ανάδοχος κατασκευαστής οφείλει για κάθε αμφισβήτησή 

του σχετικά με τη μελέτη να απευθύνεται στην επίβλεψη του έργου. 

      Για τα μη συμβατικού τύπου υλικά που προβλέπουν ειδικό σχεδίασμά και που θα κρίνει η 

επίβλεψη, είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος, να προσκομίζει δείγματα και προδιαγραφές 

πριν την εκτέλεση ή εφαρμογή τους. 

     Εξυπακούεται ότι ο μελετητής-επιβλέπων, μπορεί να επιφέρει στη μελέτη 

μικροτροποποιήσεις μορφολογικού περιεχομένου ή αλλαγής υλικών αντίστοιχων με τα 

προδιαγεγραμμένα. 

    Τα κατασκευαστικά σχέδια που θα παραχθούν μετά την φάση των αποξηλώσεων των 

επιχρισμάτων θα πρέπει να προσκομισθούν από τους μελετητές πριν την εκτέλεση 

οποιοσδήποτε εργασίας και να ελέγχονται επί τόπου, κυρίως ως προς τις αναγραφόμενες 

διαστάσεις. 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΥΡΛΗ 

Αρχιτεκτονική αιτιολογική έκθεση 

Εισαγωγή 

     Η παρούσα μελέτη αποτελεί τμήμα Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο τη 

«Διερεύνηση της Ιστορικής Τεχνικής Υποδομής της Ελληνικής Πόλης - Οι κεντρικές 

πλατείες της Πύλου». Στην τρέχουσα φάση (Γ) του προγράμματος η περιοχή μελέτης έχει 

χωριστεί σε έξι τομείς (I-VI) οι οποίοι παρουσιάζονται σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. 

    Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση των οδών Μαιζώνος, Πεισιστράτου 

και Μυσιρλή. Η περιοχή αυτή στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ονομάζεται 

τομέας IV. 

Γενική περιγραφή 

      Η περιοχή του τομέα IV αποτελείται από τις επιφάνειες των οδών Μαιζώνος, 

Πεισιστράτου και Μυσιρλή. Πρόκειται για τρεις πεζόδρομους που συνδέουν την πλατεία 

Τριών Ναυάρχων με την οδό Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης. Λόγω της σημαντικής 

υψομετρικής διαφοράς είναι διαμορφωμένες κλιμακωτά με διαδοχικά πλατύσκαλα και 

βαθμίδες που γίνονται πυκνότερες στα άκρα τους. Η οδός Μυσιρλή διαθέτει δύο μικρές 

κάθετες παρόδους ενώ η οδός Πεισιστράτου μία. 
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Υφιστάμενη κατάσταση 

Τα προβλήματα του τομέα IV αφορούν ζητήματα λειτουργικά και αισθητικής 

υποβάθμισης. Τα λειτουργικά ζητήματα αφορούν κυρίως την έλλειψη ή ανεπάρκεια των 

χειρολισθήρων και την προχειρότητα στο σχεδίασμά ορισμένων νεότερων βαθμιδών και 

πλατύσκαλων. Τα αισθητικά προβλήματα αφορούν κυρίως την ποιότητα των υλικών 

επισκευής της επικάλυψης των επιφανειών. Στις οδούς Μαιζώνος και Μυσιρλή η αρχική 

επικάλυψη των πλατύσκαλων ήταν από βοτσαλωτό και οι βαθμίδες λίθινες λαξευτές. Η 

επικάλυψη αυτή έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές κατά τα έργα νέων υποδομών 

της πόλης. Στην οδό Πεισιστράτου δεν διατηρούνται καθόλου αυθεντικές ιστορικές 

επικαλύψεις. 

Πρόταση 

Σκοποί κι αρχές της επέμβασης 

     Οι σκοποί των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι: 

• Η κατά το δυνατόν καλύτερη επίλυση των οικοδομικών προβλημάτων 

των διατηρούμενων ιστορικών κατασκευών, συμβάλλοντας ταυτόχρονα 

στη μορφολογική και αισθητική τους αναβάθμιση και ανάδειξη και 

προβολή της αξίας τους. 

• Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της υπό μελέτη περιοχής με την 

κατασκευή κατάλληλων διαμορφώσεων και κατασκευών που θα 

εντάσσονται αρμονικά στην αισθητική της πόλης. 

   Οι βασικές αρχές της προτεινόμενης επέμβασης είναι οι ακόλουθες: 

• Ο σεβασμός της αυθεντικότητας των ιστορικών κατασκευών της πόλης 

που έχουν διατηρηθεί. 

• Η χρήση παραδοσιακών τεχνικών βελτιωμένων, όπου αυτό επιβάλλεται, 

από τη σύγχρονη τεχνολογία. 

• Η σύνθεση και μορφολόγηση των νέων κατασκευών και διαμορφώσεων 

με τρόπο τέτοιο που να τις εντάσσει αρμονικά στο αστικό περιβάλλον 

ενισχύοντας τον ιστορικό του χαρακτήρα. 

Περιγραφή των επεμβάσεων 

     Οι επιλογές της πρότασης καθορίστηκαν αφενός από την ανάγκη επίλυσης των 

λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων. Αναλυτικότερα στην παρούσα μελέτη 

προβλέπονται οι παρακάτω επεμβάσεις. Τα υφιστάμενα οδοστρώματα των τριών 

οδών - ανηφορικών πεζοδρόμων - ραμπόσκαλων Μυσιρλή, Μαιζώνος και 
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Πεισιστράτου του 1902 συντηρούνται και απομακρύνονται από αυτά οι νεώτερες 

επισκευές με τσιμεντοκονιάματα. Όπου έχουν γίνει ανακατασκευές σκαλοπατιών με 

σκυρόδεμα ή απλό τσιμεντοκονίαμα αυτό αφαιρείται και επανατοποθετείται λίθινο 

συμπαγές σκαλοπάτι. Γίνεται μέριμνα ώστε τα πλατύσκαλα και οι βαθμίδες να 

ανακατασκευαστούν όπου είναι κατεστραμμένα με μικρές βελτιώσεις ώστε να 

εξυπηρετούν καλύτερα τις εισόδους των οικιών. Προτείνεται να τοποθετηθούν όπου 

είναι απαραίτητο νέοι μεταλλικοί χειρολισθήρες. 

     Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εφαρμογή συμβατών υλικών σε όλες τις προτεινόμενες 

επεμβάσεις ώστε να υπάρχει αρμονική σύνδεση με τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης. 

Στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα υλικά και οι 

τρόποι δομής των προτεινόμενων επεμβάσεων και οι τεχνικές επισκευής των 

ιστορικών κατασκευών. 

 

Τεχνική περιγραφή 

Οδός Μαιζώνος. 

Προκαταρκτικές εργασίες 

Χωροθέτηση εργοταξίου. 

      Θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο ολόκληρη η οδός Μαιζώνος από το πεζοδρόμιο στην 

πλατεία Τριών Ναυάρχων μέχρι και το πεζοδρόμιο της οδού Επισκόπου Γρηγορίου 

Μεθώνης. Εντός του εργοταξίου προτείνεται η κατασκευή προσωρινού λυόμενου 

υπόστεγου (τύπου isobau) επιφάνειας 10 μ2 περίπου για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων 

στην υγρασία. Είναι απαραίτητο να υπάρχει φροντίδα για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

διέλευση των κατοίκων προς τα ακίνητά τους. 

Οργάνωση και ασφάλεια εργοταξίου. 

      Ο χώρος του εργοταξίου θα περιφραχθεί με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε 

ύψος 2 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Η τοποθέτηση και στήριξη του πετάσματος θα 

πρέπει να γίνει με ανεξάρτητο τρόπο ώστε κατά την αφαίρεσή του μετά το πέρας των 

εργασιών να μην προκύψει καμία αλλοίωση στο περιβάλλον. Στην είσοδο της 

περίφραξης, αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες 

με οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επισκέπτονται το 

εργοτάξιο. Επισημαίνεται ότι στο εργοτάξιο αναμένεται να εργαστούν συνεργεία 

διαφορετικών και εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το κάθε 

συνεργείο να διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του 



 Σελίδα 39 από 54 

ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της επίβλεψης. Με ευθύνη της επίβλεψης θα εκπονηθεί 

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας και θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας του έργου. 

 

Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές 

Μεταφορές υλικών. 

      Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Αποκομιδή άχρηστων υλικών. 

     Η αποκομιδή των μπαζών και των άχρηστων υλικών θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε 

μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εργοταξίου 

και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό. Η θέση 

αποθέσεως θα καθορισθεί από το Δήμο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και θα πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται το τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Καθαιρέσεις 

Καθαίρεση μεταλλικού κιγκλιδώματος. 

    Προτείνεται η πλήρης καθαίρεση και αποκομιδή για ανακύκλωση των υφιστάμενων 

πρόχειρων χαλύβδινων κιγκλιδωμάτων. 

Καθαίρεση βοτσαλωτού. 

     Τα τμήματα του βοτσαλωτού που παρουσιάζουν μεγάλη φθορά θα καθαιρεθούν με 

προσοχή ώστε να μην διαταραχθούν οι καλά διατηρούμενες περιοχές. Μετά την 

καθαίρεση θα γίνει διαλογή των βότσαλων για πιθανή επαναχρησιμοποίηση. 

Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

    Στοιχεία από σκυρόδεμα που καθαιρούνται είναι οι νεότερες βαθμίδες, επιφάνειες που 

έχουν επισκευαστεί ή διαμορφωθεί πρόχειρα με σκυρόδεμα, το τμήμα του κράσπεδου επί 

της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που αντιστοιχεί στην περιοχή μελέτης και 

ορισμένα φρεάτια που πρόκειται να τροποποιηθούν. Η καθαίρεση των στοιχείων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει με τη χρήση μηχανικών μέσων. Ιδιαίτερη προσοχή 

απαιτείται στις καθαιρέσεις κοντά στα κτήρια ώστε να μην προκληθούν ζημιές. 

Απομάκρυνση εναέριων δικτύων. 

     Προτείνεται η απομάκρυνση όλων των εναέριων δικτύων της πόλης από τον αρμόδιο 

φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της 
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πόλης. 

 

Τοπική απόξεση ασφάλτου. 

     Στο τμήμα της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης όπου προβλέπεται να διευρυνθεί το 

πεζοδρόμιο προτείνεται απόξεση του ασφαλτοτάπητα. 

Χωματουργικές εργασίες 

Εκσκαφή για τη διαμόρφωση υποστρωμάτων και θεμελιώσεων των νέων 

διαμορφώσεων. 

      Στο σύνολο της επιφάνειας της οδού εκτός των τμημάτων του βοτσαλωτού που θα 

συντηρηθεί προβλέπεται γενική εκσκαφή σε βάθος 30 εκ. από την τελική προτεινόμενη 

στάθμη. Κατά μήκος των προτεινόμενων ρείθρων και κρασπέδων προβλέπεται πρόσθετη 

εκσκαφή ορύγματος πλάτους 40 εκ. και βάθους 20 εκ. Η εργασία θα εκτελεστεί με 

μηχανικά μέσα και με προσοχή κοντά στα κτήρια ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Κατά 

την εκτέλεση των εκσκαφών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες υποδομές του 

Δήμου ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα δίκτυα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

Υπόστρωμα επιστρώσεων, βαθμίδων, κράσπεδων και ρείθρων από 

σκυρόδεμα. 

     Προβλέπεται η διάστρωση σκυροδέματος για την κατασκευή υποστρώματος 

επιστρώσεων, βαθμίδων, θεμελίων κράσπεδων και ρείθρων. Δεν προβλέπεται 

διάστρωση υποστρώματος στις περιοχές που διατηρείται και συντηρείται το υφιστάμενο 

"βοτσαλωτό". 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

     Το τμήμα του κράσπεδου επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που θα οριοθετεί 

το διευρυμένο πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί από τυποποιημένα τεμάχια σκυροδέματος. 

Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα. 

     Προβλέπεται κατασκευή νέων φρεατίων ή διόρθωση της στάθμης των υφιστάμενων με 

σκυρόδεμα. 

Μεταλλουργικά  

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα 

     Σε θέσεις και με λεπτομέρειες που προβλέπουν τα σχέδια προτείνεται η προσθήκη 
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ανοξείδωτου κιγκλιδώματος για τη διευκόλυνση των πεζών. Η στήριξη θα γίνεται με 

ειδικές ανοξείδωτες πλακέτες πάκτωσης της κατασκευής στο υπόστρωμα του δαπέδου 

από σκυρόδεμα. 

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας. 

    Σε θέσεις που ορίζουν τα σχέδια θα γίνει προσθήκη ανοξείδωτου χειρολισθήρα που θα 

φέρεται από ειδικά στηρίγματα στην τοιχοποιία των κτηρίων. 

Κάδοι απορριμμάτων. 

     Στα σημεία που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται τοποθέτηση μεταλλικών 

διακοσμητικών κάδων απορριμμάτων από χυτοσίδηρο. 

Επιστρώσεις, επενδύσεις  

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Το πεζοδρόμιο επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης προτείνεται να επικαλυφθεί 

με χτενιστές πλάκες τοπικής προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Επίστρωση ή εμπλουτισμός με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό 

ασβεστόλιθο. 

     Επίστρωση ή εμπλουτισμός με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο θα γίνει 

σε επιφάνειες που ορίζουν τα σχέδια. Θα χρησιμοποιηθεί συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με 

λευκό τσιμέντο και χρωστική παραπλήσια του ασβεστόλιθου. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στην τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του συνδετικού 

κονιάματος ώστε να αναδειχθεί σωστά το ανάγλυφο του θραυστού υλικού. 

Συντήρηση υφιστάμενου "βοτσαλωτού" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο.  

      Η συντήρηση των υφιστάμενων "βοτσαλωτών" προβλέπει τον προσεκτικό καθαρισμό 

τους από ξένα σώματα και σαθρά κονιάματα και τοπικές συμπληρώσεις του κονιάματος. 

Συντήρηση και ανάταξη λίθινων βαθμιδών στην αρχική τους θέση. 

     Οι λίθινες βαθμίδες που έχουν αποκολληθεί από την αρχική τους θέση θα αφαιρεθούν, θα 

καθαριστεί και θα ενισχυθεί το υπόστρωμά τους και θα επανατοποθετηθούν με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. Τυχόν θραύσεις ή ρηγματώσεις θα επισκευαστούν με τοπικές 

συγκολλήσεις ή πλαστικές συμπληρώσεις με κονίαμα. 

Συντήρηση λαξευτής επιγραφής. 

      Η επιγραφή που αναφέρει τη χρονολογία 1902 και διατηρείται σε ρίχτι βαθμίδας της οδού 

Μαιζώνος θα καθαριστεί και θα συντηρηθεί. 
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Νέες λαξευτές λίθινες βαθμίδες από τοπικό ασβεστόλιθο. 

     Προβλέπεται η κατασκευή νέων λαξευτών λίθινων βαθμίδων από τοπικό ασβεστόλιθο 

που θα τοποθετηθούν επί του υποστρώματος από σκυρόδεμα με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. 

 

Μαρμάρινοι λαξευτοί κιονίσκοι. 

      Σε συγκεκριμένες θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η τοποθέτηση 

μικρών κιονίσκων ώστε να εμποδίζεται η κίνηση και στάθμευση οχημάτων επί του 

πεζοδρομίου της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης. Οι κιονίσκοι αυτοί θα είναι 

ολόσωμες λαξευτές κατασκευές από γκρίζο μάρμαρο και αδρή ή κοπανισμένη επιφάνεια. 

Δίκτυα, υποδομές  

Έλεγχος δικτύων υποδομών 

      Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών προβλέπεται ο έλεγχος των υφιστάμενων 

υποδομών του υπό μελέτη τομέα. Ο έλεγχος αυτός προβλέπει την φωτογραφική και 

σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων δικτύων για ενημέρωση του αρχείου των 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας αναβάθμισή τους αν υπάρχει πρόταση από σχετική μελέτη. 

Υττογειοποίηση εναέριων δικτύων. 

     Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα. 

 

Οδός Πεισιστράτου 

Προκαταρκτικές εργασίες 

Χωροθέτηση εργοταξίου. 

      Θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο ολόκληρη η οδός Πεισιστράτου από το πεζοδρόμιο στην 

πλατεία Τριών Ναυάρχων μέχρι και το πεζοδρόμιο της οδού Επισκόπου Γρηγορίου 

Μεθώνης. Εντός του εργοταξίου προτείνεται η κατασκευή προσωρινού λυόμενου 

υπόστεγου (τύπου isobau) επιφάνειας 10 μ2 περίπου για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων 

στην υγρασία. Είναι απαραίτητο να υπάρχει φροντίδα για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

διέλευση των κατοίκων προς τα ακίνητά τους. 

Οργάνωση και ασφάλεια εργοταξίου. 

     Ο χώρος του εργοταξίου θα περιφραχθεί με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε 

ύψος 2 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Η τοποθέτηση και στήριξη του πετάσματος θα 

πρέπει να γίνει με ανεξάρτητο τρόπο ώστε κατά την αφαίρεσή του μετά το πέρας των 

εργασιών να μην προκύψει καμία αλλοίωση στο περιβάλλον. Στην είσοδο της περίφραξης, 



 Σελίδα 43 από 54 

αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες με οδηγίες για 

την ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επισκέπτονται το εργοτάξιο. 

Επισημαίνεται ότι στο εργοτάξιο αναμένεται να εργαστούν συνεργεία διαφορετικών και 

εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το κάθε συνεργείο να 

διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του ακολουθώντας πιστά τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Με ευθύνη της επίβλεψης θα εκπονηθεί Σχέδιο Ασφάλειας & 

Υγείας και θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας του έργου. 

Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές 

Μεταφορές υλικών. 

     Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Αποκομιδή άχρηστων υλικών. 

     Η αποκομιδή των μπαζών και των άχρηστων υλικών θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε 

μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εργοταξίου 

και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό. Η θέση 

αποθέσεως θα καθορισθεί από το Δήμο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και θα πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται το τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Καθαιρέσεις 

Καθαίρεση μεταλλικού κιγκλιδώματος. 

    Προτείνεται η πλήρης καθαίρεση και αποκομιδή για ανακύκλωση των υφιστάμενων 

πρόχειρων χαλύβδινων κιγκλιδωμάτων. 

Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

     Στοιχεία από σκυρόδεμα που καθαιρούνται είναι οι νεότερες βαθμίδες, επιφάνειες που 

έχουν επισκευαστεί ή διαμορφωθεί πρόχειρα με σκυρόδεμα και το τμήμα του κράσπεδου 

επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που αντιστοιχεί στην περιοχή μελέτης. Η 

καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει με τη χρήση μηχανικών 

μέσων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις καθαιρέσεις κοντά στα κτήρια ώστε να μην 

προκληθούν ζημιές. 

Απομάκρυνση εναέριων δικτύων. 

     Προτείνεται η απομάκρυνση όλων των εναέριων δικτύων της πόλης από τον αρμόδιο 

φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. 

Τοπική απόξεση ασφάλτου. 

      Στο τμήμα της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης όπου προβλέπεται να διευρυνθεί το 
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πεζοδρόμιο προτείνεται απόξεση του ασφαλτοτάπητα. 

Χωματουργικές εργασίες 

Εκσκαφή για τη διαμόρφωση υποστρωμάτων και θεμελιώσεων των νέων 

διαμορφώσεων. 

     Στο σύνολο της επιφάνειας της οδού προβλέπεται γενική εκσκαφή σε βάθος 30 εκ. από 

την τελική προτεινόμενη στάθμη. Κατά μήκος των προτεινόμενων ρείθρων και κρασπέδων 

προβλέπεται πρόσθετη εκσκαφή ορύγματος πλάτους 40 εκ. και βάθους 20 εκ. Η εργασία 

θα εκτελεστεί με μηχανικά μέσα και με προσοχή κοντά στα κτήρια ώστε να μην 

προκληθούν ζημιές. Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

υφιστάμενες υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα δίκτυα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

Υπόστρωμα επιστρώσεων, βαθμίδων, κράσπεδων και ρείθρων από 

σκυρόδεμα. 

     Προβλέπεται η διάστρωση σκυροδέματος για την κατασκευή υποστρώματος 

επιστρώσεων, βαθμίδων, θεμελίων κράσπεδων και ρείθρων. 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

      Το τμήμα του κράσπεδου επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που θα οριοθετεί 

το διευρυμένο πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί από τυποποιημένα τεμάχια σκυροδέματος. 

Μεταλλουργικά  

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα. 

    Σε θέσεις και με λεπτομέρειες που προβλέπουν τα σχέδια προτείνεται η προσθήκη 

ανοξείδωτου κιγκλιδώματος για τη διευκόλυνση των πεζών. Η στήριξη θα γίνεται με ειδικές 

ανοξείδωτες πλακέτες πάκτωσης της κατασκευής στο υπόστρωμα του δαπέδου από 

σκυρόδεμα. 

Ανοξείδωτος χειρολισθήρας. 

     Σε θέσεις που ορίζουν τα σχέδια θα γίνει προσθήκη ανοξείδωτου χειρολισθήρα που θα 

φέρεται από ειδικά στηρίγματα στην τοιχοποιία των κτηρίων. 

Κάδοι απορριμμάτων. 

     Στα σημεία που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται τοποθέτηση μεταλλικών 

διακοσμητικών κάδων απορριμμάτων από χυτοσίδηρο. 

Επιστρώσεις, επενδύσεις 

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Το πεζοδρόμιο επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης προτείνεται να επικαλυφθεί 

με χτενιστές πλάκες τοπικής προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 
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Επίστρωση με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο. 

     Επίστρωση με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο θα γίνει σε επιφάνειες που 

ορίζουν τα σχέδια. Θα χρησιμοποιηθεί συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με λευκό τσιμέντο και 

χρωστική παραπλήσια του ασβεστόλιθου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην 

τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του συνδετικού κονιάματος ώστε να αναδειχθεί 

σωστά το ανάγλυφο του θραυστού υλικού. 

Νέες λαξευτές λίθινες βαθμίδες από τοπικό ασβεστόλιθο. 

     Προβλέπεται η κατασκευή νέων λαξευτών λίθινων βαθμιδών από τοπικό ασβεστόλιθο 

που θα τοποθετηθούν επί του υποστρώματος από σκυρόδεμα με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. 

Μαρμάρινοι λαξευτοί κιονίσκοι 

     Σε συγκεκριμένες θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η τοποθέτηση 

μικρών κιονίσκων ώστε να εμποδίζεται η κίνηση και στάθμευση οχημάτων επί του 

πεζοδρομίου της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης. Οι κιονίσκοι αυτοί θα είναι 

ολόσωμες λαξευτές κατασκευές από γκρίζο μάρμαρο και αδρή ή κοπανισμένη επιφάνεια. 

Δίκτυα, υποδομές 

Έλεγχος δικτύων υποδομών. 

     Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών προβλέπεται ο έλεγχος των υφιστάμενων 

υποδομών του υπό μελέτη τομέα. Ο έλεγχος αυτός προβλέπει την φωτογραφική και 

σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων δικτύων για ενημέρωση του αρχείου των 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας αναβάθμισή τους αν υπάρχει πρόταση από σχετική μελέτη. 

Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων. 

    Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα. 

Οδός Μυσιρλή 

Προκαταρκτικές εργασίες 

 Χωροθέτηση εργοταξίου. 

     Θα χρησιμοποιηθεί ως εργοτάξιο ολόκληρη η οδός Μυσιρλή από το πεζοδρόμιο στην 

πλατεία Τριών Ναυάρχων μέχρι και το πεζοδρόμιο της οδού Επισκόπου Γρηγορίου 

Μεθώνης. Εντός του εργοταξίου προτείνεται η κατασκευή προσωρινού λυόμενου 

υπόστεγου (τύπου isobau) επιφάνειας 10 μ2 περίπου για την φύλαξη υλικών ευαίσθητων 

στην υγρασία. Είναι απαραίτητο να υπάρχει φροντίδα για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

διέλευση των κατοίκων προς τα ακίνητά τους. 

Οργάνωση και ασφάλεια εργοταξίου. 

     Ο χώρος του εργοταξίου θα περιφραχθεί με πετάσματα γαλβανισμένης λαμαρίνας σε 
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ύψος 2 μέτρων για λόγους ασφαλείας. Η τοποθέτηση και στήριξη του πετάσματος θα 

πρέπει να γίνει με ανεξάρτητο τρόπο ώστε κατά την αφαίρεσή του μετά το πέρας των 

εργασιών να μην προκύψει καμία αλλοίωση στο περιβάλλον. Στην είσοδο της 

περίφραξης, αλλά και σε άλλα εμφανή σημεία του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες με 

οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και όλων όσων επισκέπτονται το εργοτάξιο. 

Επισημαίνεται ότι στο εργοτάξιο αναμένεται να εργαστούν συνεργεία διαφορετικών και 

εξειδικευμένων ειδικοτήτων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο το κάθε συνεργείο να 

διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών του ακολουθώντας πιστά τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Με ευθύνη της επίβλεψης θα εκπονηθεί Σχέδιο Ασφάλειας & 

Υγείας και θα τηρείται Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας του έργου. 

Φορτοεκφορτώσεις - μεταφορές 

Μεταφορές υλικών. 

      Οι μεταφορές των υλικών θα γίνουν οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα και με τα χέρια εντός 

των ορίων του εργοταξίου. 

Αποκομιδή άχρηστων υλικών. 

     Η αποκομιδή των μπαζών και των άχρηστων υλικών θα γίνεται είτε σε σακιά, είτε σε 

μεγάλα τεμάχια. Αυτά θα μεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται στο χώρο του εργοταξίου 

και με την πρόοδο των εργασιών θα γίνεται η αποκομιδή τους με φορτηγό. Η θέση 

αποθέσεως θα καθορισθεί από το Δήμο σε συνεργασία με τον επιβλέποντα και θα πρέπει 

να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφεται το τοπίο. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

τα μπάζα θα καλυφθούν με χώμα για να αποφευχθεί ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Καθαιρέσεις 

Καθαίρεση βοτσαλωτού. 

     Τα τμήματα του βοτσαλωτού που παρουσιάζουν μεγάλη φθορά θα καθαιρεθούν με 

προσοχή ώστε να μην διαταραχθούν οι καλά διατηρούμενες περιοχές. Μετά την 

καθαίρεση θα γίνει διαλογή των βότσαλων για πιθανή επαναχρησιμοποίηση. 

Καθαίρεση σχάρας όμβριων. 

     Στα φρεάτια όμβριων που τροποποιούνται θα γίνει καθαίρεση των σχαρών για 

χρησιμοποίηση σε άλλη θέση ή ανακύκλωση. 

Καθαίρεση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

     Στοιχεία από σκυρόδεμα που καθαιρούνται είναι οι νεότερες βαθμίδες, επιφάνειες που 

έχουν επισκευαστεί ή διαμορφωθεί πρόχειρα με σκυρόδεμα και το τμήμα του κράσπεδου 

επί της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που αντιστοιχεί στην περιοχή μελέτης. Η 

καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνει με τη χρήση μηχανικών 

μέσων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις καθαιρέσεις κοντά στα κτήρια ώστε να μην 
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προκληθούν ζημιές. 

Καθαίρεση μεταλλικής περίφραξης. 

     Προτείνεται καθαίρεση μεταλλικής περίφραξης από συρματόπλεγμα κατά μήκος 

ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται από τα σχέδια. Το καθαιρούμενο υλικό προτείνεται να 

ανακυκλωθεί. 

Καθαίρεση λιθοδομής. 

     Προτείνεται η καθαίρεση λίθινου περιβόλου κατά μήκος ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται από τα 

σχέδια. Η εργασία θα εκτελεστεί με μηχανικά μέσα και με προσοχή στα σημεία που 

εφάπτεται κτηρίου. Θα γίνει διαλογή των λιθοσωμάτων και αποκομιδή των υλικών 

κατεδάφισης. 

Απομάκρυνση εναέριων δικτύων. 

    Προτείνεται η απομάκρυνση όλων των εναέριων δικτύων της πόλης από τον αρμόδιο 

φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το προστατευόμενο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. 

Τοπική απόξεση ασφάλτου. 

      Στο τμήμα της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης όπου προβλέπεται να διευρυνθεί το 

πεζοδρόμιο προτείνεται απόξεση του ασφαλτοτάπητα. 

 

Χωματουργικές εργασίες 

Εκσκαφή για τη διαμόρφωση υποστρωμάτων και θεμελιώσεων των νέων 

διαμορφώσεων. 

    Στο σύνολο της επιφάνειας της οδού εκτός των τμημάτων του βοτσαλωτού που θα 

συντηρηθεί προβλέπεται γενική εκσκαφή σε βάθος 30 εκ. από την τελική προτεινόμενη 

στάθμη. Κατά μήκος των προτεινόμενων ρείθρων και κρασπέδων προβλέπεται πρόσθετη 

εκσκαφή ορύγματος πλάτους 40 εκ. και βάθους 20 εκ. Κατά μήκος των προτεινόμενων 

λιθόκτιστων τοίχων προβλέπεται πρόσθετη εκσκαφή ορύγματος πλάτους 1 μέτρου και 

βάθους 30 εκ. ή μέχρι αποκαλύψεως σταθερού υποστρώματος. Η εργασία θα εκτελεστεί 

με μηχανικά μέσα και με προσοχή κοντά στα κτήρια ώστε να μην προκληθούν ζημιές. 

Κατά την εκτέλεση των εκσκαφών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες 

υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκληθούν ζημιές στα δίκτυα. 

Κατασκευές από σκυρόδεμα 

Υπόστρωμα επιστρώσεων, βαθμίδων, θεμέλια λιθοδομών, κράσπεδων και 

ρείθρων από σκυρόδεμα. 

     Προβλέπεται η διάστρωση σκυροδέματος για την κατασκευή υποστρώματος 

επιστρώσεων, βαθμίδων, θεμελίων λιθοδομών, κράσπεδων και ρείθρων. Δεν 
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προβλέπεται διάστρωση υποστρώματος στις περιοχές που διατηρείται και συντηρείται το 

υφιστάμενο "βοτσαλωτό". 

Κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

      Το τμήμα του κράσπεδου επί της  οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης που θα 

οριοθετεί το διευρυμένο πεζοδρόμιο θα κατασκευαστεί από τυποποιημένα τεμάχια 

σκυροδέματος. 

Κατασκευή φρεατίων από σκυρόδεμα. 

    Προβλέπεται κατασκευή νέου φρεατίου όμβριων από σκυρόδεμα. 

Μεταλλουργικά  

Χυτοσιδηρές σχάρες όμβριων. 

    Για την απορροή των όμβριων προβλέπονται νέες χυτοσιδηρές σχάρες. 

Σφυρήλατο κιγκλίδωμα, 

Η ιδιωτική περίφραξη που ανακατασκευάζεται θα γίνει σφυρήλατο κιγκλίδωμα απλού 

σχεδίου 

Ανοξείδωτο κιγκλίδωμα. 

     Σε θέσεις και με λεπτομέρειες που προβλέπουν τα σχέδια προτείνεται η προσθήκη 

ανοξείδωτου κιγκλιδώματος για τη διευκόλυνση των πεζών. Η στήριξη θα γίνεται με 

ειδικές ανοξείδωτες πλακέτες πάκτωσης της κατασκευής στο υπόστρωμα του δαπέδου 

από σκυρόδεμα. 

Κάδοι απορριμμάτων. 

     Στα σημεία που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται τοποθέτηση μεταλλικών 

διακοσμητικών κάδων απορριμμάτων από χυτοσίδηρο. 

Τοιχοδομές 

 Λιθοδομές. 

     Για την κατασκευή της νέας λιθόκτιστης περίφραξης θα χρησιμοποιηθεί ημιλαξευτή 

λιθοδομή δύο προσώπων με τοπικό ασβεστόλιθο και θα εφαρμοστεί επικάλυψη με 

καπάκι από λαξευτό πωρόλιθο διατομής 15X50 εκ. Τα λιθοσώματα θα επιλεγούν ώστε να 

έχουν αντίστοιχη απόχρωση με τα υλικά επίστρωσης της οδού. Ως κονίαμα δομής θα 

χρησιμοποιηθεί ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Επιστρώσεις, επενδύσεις  

Επίστρωση με λίθινες πλάκες. 

     Σε επιλεγμένες ζώνες επιφανειών που ορίζονται από τα σχέδια προτείνεται επικάλυψη με 

χτενιστές πλάκες τοπικής προέλευσης με συνδετικό ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

Επίστρωση ή εμπλουτισμός με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό 

ασβεστόλιθο. 
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     Επίστρωση ή εμπλουτισμός με "βοτσαλωτό" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο θα γίνει σε 

επιφάνειες που ορίζουν τα σχέδια. Θα χρησιμοποιηθεί συνδετικό τσιμεντοκονίαμα με 

λευκό τσιμέντο και χρωστική παραπλήσια του ασβεστόλιθου. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στην τελική απόπλυση της ανώτερης στρώσης του συνδετικού 

κονιάματος ώστε να αναδειχθεί σωστά το ανάγλυφο του θραυστού υλικού. 

Συντήρηση υφιστάμενου "βοτσαλωτού" από θραυστό τοπικό ασβεστόλιθο.  

     Η συντήρηση των υφιστάμενων "βοτσαλωτών" προβλέπει τον προσεκτικό καθαρισμό 

τους από ξένα σώματα και σαθρά κονιάματα και τοπικές συμπληρώσεις του κονιάματος. 

Συντήρηση και ανάταξη λίθινων βαθμιδών στην αρχική τους θέση. 

     Οι λίθινες βαθμίδες που έχουν αποκολληθεί από την αρχική τους θέση θα αφαιρεθούν, θα 

καθαριστεί και θα ενισχυθεί το υπόστρωμά τους και θα επανατοποθετηθούν με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. Τυχόν θραύσεις ή ρηγματώσεις θα επισκευαστούν με τοπικές 

συγκολλήσεις ή πλαστικές συμπληρώσεις με κονίαμα. 

Νέες λαξευτές λίθινες βαθμίδες από τοπικό ασβεστόλιθο. 

      Προβλέπεται η κατασκευή νέων λαξευτών λίθινων βαθμιδών από τοπικό ασβεστόλιθο 

που θα τοποθετηθούν επί του υποστρώματος από σκυρόδεμα με συνδετικό 

τσιμεντοκονίαμα. 

Μαρμάρινοι λαξευτοί κιονίσκοι. 

     Σε συγκεκριμένες θέσεις που ορίζουν τα σχέδια της μελέτης προβλέπεται η τοποθέτηση 

μικρών κιονίσκων ώστε να εμποδίζεται η κίνηση και στάθμευση οχημάτων επί του 

πεζοδρομίου της οδού Επισκόπου Γρηγορίου Μεθώνης. Οι κιονίσκοι αυτοί θα είναι 

ολόσωμες λαξευτές κατασκευές από γκρίζο μάρμαρο και αδρή ή κοπανισμένη επιφάνεια. 

Δίκτυα, υποδομές  

Έλεγχος δικτύων υποδομών. 

     Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών προβλέπεται ο έλεγχος των υφιστάμενων 

υποδομών του υπό μελέτη τομέα. Ο έλεγχος αυτός προβλέπει την φωτογραφική και 

σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων δικτύων για ενημέρωση του αρχείου των 

τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους και τη διερεύνηση 

της δυνατότητας αναβάθμισή τους αν υπάρχει πρόταση από σχετική μελέτη. 

Υπογειοποίηση εναέριων δικτύων. 

     Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα. 

Παρατηρήσεις 

     Εκτός από όσα αναφέρονται παραπάνω, καθώς και όσα περιλαμβάνονται στα σχέδια και 

λοιπά τεύχη της μελέτης, εξυπακούεται ότι, θα ισχύουν πέρα και άσχετα από την αναφορά 

της ή την υπόμνησή τους σε επιμέρους σημεία, οι κανόνες της επιστήμης και της καλής 
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και έντεχνης εκτέλεσης, και ότι ο ανάδοχος κατασκευαστής οφείλει για κάθε αμφισβήτησή 

του σχετικά με τη μελέτη να απευθύνεται στην επίβλεψη του έργου. 

     Για τα μη συμβατικού τύπου υλικά που προβλέπουν ειδικό σχεδιασμό και που θα κρίνει η 

επίβλεψη, είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος, να προσκομίζει δείγματα και προδιαγραφές 

πριν την εκτέλεση ή εφαρμογή τους. 

     Εξυπακούεται ότι ο μελετητής-επιβλέπων, μπορεί να επιφέρει στη μελέτη 

μικροτροποποιήσεις μορφολογικού περιεχομένου ή αλλαγής υλικών αντίστοιχων με τα 

προδιαγεγραμμένα. 

Τα κατασκευαστικά σχέδια που θα παραχθούν μετά την φάση των αποξηλώσεων των 

επιχρισμάτων θα πρέπει να προσκομισθούν από τους μελετητές πριν την εκτέλεση 

οποιοσδήποτε εργασίας και να ελέγχονται επί τόπου, κυρίως ως προς τις 

αναγραφόμενες διαστάσεις 

 

1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Θέση : Εντός  σχεδίου  πόλης  Πύλου. 

2.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

           Δεν απαιτείται, υπάρχει  έγκριση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής . 

3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Δήμος Πύλου Νέστορος. Για την επίβλεψή του θα οριστούν επιβλέποντες μηχανικοί της 

Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πύλου Νέστορος. 

4.  ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Ο ανάδοχος του έργου θα καθοριστεί μετά από δημοπρασία που θα γίνει για την 

εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

5.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου αναμένεται να 

είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της αντίστοιχης εργολαβικής 

σύμβασης. 

6.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Ο αριθμός των εργαζομένων στο εργοτάξιο θα διαφέρει από μέρα σε μέρα και θα 

είναι ανάλογος των εργασιών που εκτελούνται.  

7. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Προβλέπεται ότι εργολήπτης του έργου (ανάδοχος) θα είναι μεμονωμένη εργοληπτική 

επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της 
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Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου. Ο ανάδοχος θα καθορίσει άτομο για την Τεχνική 

Διεύθυνση των εκτελούμενων εργασιών.   

8.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. 

 Συντάκτες του παρόντος Φ.Α.Υ. είναι οι :  

1. Κότσης Χρυσοβαλάντης Μηχανικός Τ.Ε, υπάλληλος  Δήμου Πύλου Νέστορος. 

 Πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος εργολάβος 

θα καθορίσει αρμόδιο πρόσωπο που θα είναι συντονιστής σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

Β: ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1.1.       Παρουσίαση - περιγραφή 

Όπως  παραπάνω αναλυτικά αναφέρεται  στη παρ. Α-1  

Η μελέτη του έργου περιέχει: 

Α.ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

6.ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

7.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

8.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

9.ΣΑΥ & ΦΑΥ 

Β.ΣΧΕΔΙΑ 

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

 

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα βρίσκονται στο φάκελο του έργου που θα τηρηθεί 

από την Υπηρεσία. 

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Ακολουθεί πίνακας – ερωτηματολόγιο με επισημάνσεις που θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες επεμβάσεις σε κάθε έργο. Επισημαίνεται ότι ο 

Πίνακας είναι καθαρά ενδεικτικός και μπορεί να συμπληρωθεί ανάλογα με το είδος του 
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έργου και τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν, καθώς και τη διάρκεια ζωής 

του έργου. 

1. Όροι διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

 Δεν απαιτείται στο συγκεκριμένο έργο η κατασκευή ειδικών εξόδων κινδύνου και 

η διαμόρφωση ειδικών όρων διαφυγής, αφού το εργοτάξιο είναι ελεύθερο στην  ύπαιθρο 

και είναι εύκολη η ανά πάσα στιγμή διαφυγή των εργαζομένων από αυτό σε περίπτωση 

ατυχήματος. 

2. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου 

(προκατασκευή, προένταση, σημειακά φορτία κλπ.). 

 Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους  ιδιαιτερότητες για να αναφερθούν. 

3. Θέσεις δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, παροχής 

διαφόρων αερίων, κλιματισμού, θέρμανσης, πυρόσβεσης κλπ.) 

Θα πρέπει  να  δοθεί  ιδιαίτερη μέριμνα  για την προστασία  των υφιστάμενων  

δικτύων και την αποφυγή  ατυχημάτων.  

4. Σημεία κεντρικών διακοπτών 

Δεν υπάρχουν. 

5. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

 Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους χώροι. 

6. Θέσεις υλικών που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (πολυουρεθάνη, αμίαντος 

κλπ.) 

 Για την κατασκευή του εν λόγω έργου δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν 

υλικά που να ενέχουν ειδικούς κινδύνους για τους εργαζομένους. Δεν εκτίθενται σε 

χημικές και βιολογικές ουσίες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για την 

ασφάλεια και την υγεία τους ή για τις οποίες απαιτείται ιατρική παρακολούθηση 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης δεν υπάρχουν εργασίες με ιοντίζουσες 

ακτινοβολίες. 

7. Διάφορες άλλες ζώνες κινδύνου 

Δεν υπάρχουν άλλες ζώνες κινδύνου  για να αναφερθούν 

8. Προδιαγραφές για τους χώρους εργασίας στα εργοτάξια 

α) Κατά τις βραδινές ώρες θα υπάρχει ειδικός φωτισμός, ώστε αυτό να είναι ορατό από 

τους διερχόμενους. 

β) Θα υπάρχουν τα απαραίτητα πυροσβεστικά μέσα. 

γ) Οι εργαζόμενοι θα εργάζονται σε συνθήκες θερμοκρασίας οι οποίες θα 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες του ανθρώπινου οργανισμού. 
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δ) Όλα τα οχήματα, τα χωματουργικά μηχανήματα, αλλά και τα μηχανήματα διακίνησης 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου: 

1. Θα χρησιμοποιηθούν σωστά και από πρόσωπα εφοδιασμένα με τις 

απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κλπ. θα συνοδεύουν τα μηχανήματα και 

οχήματα και θα είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

3. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η πτώση των εν λόγω 

μηχανημάτων και οχημάτων σε χώρους εκσκαφής ή σε νερό. 

4. Θα είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.  

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για την εγκατάσταση και το μηχανικό εξοπλισμό εν γένει. 

ε) Όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ κλπ.), θα 

φορούν κράνος κατά τη διάρκεια των εργασιών και γενικά θα τηρούν όλα τα μέτρα 

ασφάλειας που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. 

στ) Τα υλικά και γενικότερα οποιοδήποτε στοιχείο είναι δυνατόν να θέσει σε 

κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων αλλά και οποιουδήποτε 

άλλου προσώπου, είτε στο εργοτάξιο είτε μετακινείται, θα σταθεροποιηθεί με 

κατάλληλο και ασφαλή τρόπο. 

ζ) Θα ληφθούν τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κινδύνων από 

πτώση ανθρώπων, εξοπλισμού ή αντικειμένων. Επίσης θα παρθούν τα απαραίτητα 

μέτρα για να μην υπάρξει κίνδυνος από καλώδια διανομής. 

η) Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την ορθή και άρτια τεχνικά υποστύλωση που 

απαιτείται κατά την κατασκευή των τεχνικών έργων. 

θ) Θα υπάρχει ειδικός χώρος όπου θα φυλάσσονται όλα τα υλικά και εργαλεία, ο οποίος 

δεν θα είναι προσβάσιμος από άτομα μη έχοντα εργασία στο εργοτάξιο και δεν θα 

υπάρχει κίνδυνος ανατροπής τους. 

ι) Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχουν άτομα ειδικά επιφορτισμένα με το 

καθήκον να καθοδηγούν τα οχήματα που θα διέρχονται από το δρόμο αυτό, ούτως 

ώστε να μην υπάρξουν συγκρούσεις. 

η) Θα υπάρχει ειδικός χώρος υγιεινής και παροχής πρώτων βοηθειών. 

ια) Γενικά θα τηρηθούν οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε 

φορά μέτρα. 

Δ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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- Εργασίες σε στέγες   ΟΧΙ 

- Εργασίες σε εξωτερικές όψεις και φωταγωγούς   ΟΧΙ 

- Εργασίες σε ύψος του εσωτερικού του έργου   ΟΧΙ 

- Εργασίες σε φρέατα και τάφρους   ΝΑΙ      

- Υπόγειες και υποθαλάσσιες εργασίες   ΟΧΙ 

- Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς   ΟΧΙ 

                                                        

 

                                                                                             

Πύλος,      /6 /2013                                                                                     

Ο συντάξας  

 

 

 

Κότσης Χρυσοβαλάντης                                                                                    

Μηχανικός Τ.Ε. 

Πύλος,     / 6/2013 

Θεωρήθηκε  

Ο προϊστάμενος Τ.Υ  

Δήμου Πύλου Νέστορος 

 

 

Βέργος Κωνσταντίνος   

Πολιτικός Μηχανικός 

 


