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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)   

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι προτεινόμενες εργασίες περιλαμβάνουν: 

Παραλιακή ζώνη Χανιώτης 

✓ Τη δημιουργία «ρευστών» διαδρομών οι οποίες μεταφέρουν ομαλά  τον επισκέπτη από τη μία πλευρά του 

υπαίθριου χώρου στην άλλη. Κατά το σχεδιασμό προτείνεται να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από έγχυτο 

σκυρόδεμα C20/25 με εξαγωνικό σχήμα (μήκος έκαστης πλευράς 1,00m) εν είδει κυβολίθων τα οποία βρι-

σκόμενα σε επαφή μεταξύ τους (με τους ανάλογους αρμούς) δημιουργούν το επιθυμητό σχήμα και μορφή 

των προτεινόμενων διαδρομών. 

Κατά την κατασκευή των διαδρομών θα ληφθεί μέριμνα για τη χρήση υλικού με βάση την αντιολισθητική του 

υφή,  την ανακλαστικότητα,  τη θερμική του απόδοση, την αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση. 

Στο κεντρικό τμήμα των στοιχείων θα υπάρχει κατάλληλο διάκενο (εξαγωνικής μορφής με μήκος πλευράς 

0,20m) για τη φύτευση με γρασίδι έως τη στάθμη των πέριξ εκ σκυροδέματος στοιχείων, ώστε να μην 

εντοπίζονται υψομετρικές διαφορές κατά μήκος των διαδρόμων κίνησης και να προστατεύονται θερμικά οι 

επισκέπτες – χρήστες του χώρου κατά την κίνησή τους. 

✓ Τη δημιουργία κτιστών καθιστικών ύψους 0,45m και 0,25m (σκυρόδεμα C20/25), όμοιου εξαγωνικού 

σχήματος με ως άνω και επικαλυμμένα από ξύλινη επένδυση στη στέψη τους. Στη βάση τους θα έχουν 

επιδαπέδιο φωτισμό ώστε να είναι αναγνωρίσιμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.   

✓ Τη δημιουργία μεταλλικών στεγάστρων σκίασης ύψους και περιορισμένων – εν γένει διαστάσεων σε 

κάτοψη  (σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια). Επί της οριζόντιας στέψης των στεγάστρων προβλέπεται η 

τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σωμάτων για την παραγωγή ενέργειας και τη χρήση αυτής μέσω κατάλληλων 

υποδοχών οι οποίες θα βρίσκονται στη βάση των κατακόρυφων στοιχείων των στεγάστρων. Η σύνθεση των 

στεγάστρων χωροθετείται δίπλα στα καθιστικά ώστε ο χρήστης να μπορεί να αναπαυθεί και ταυτόχρονα να 

φορτίσει και να χρησιμοποιήσει τις συσκευές του (pc, κινητά τηλέφωνα & tablet). 

✓ Τη δημιουργία φυσικών θέσεων στάσης / ανάπαυσης και διαδρόμων κίνησης με την κατάλληλη 

διαμόρφωση του φυσικού εδάφους στο νότιο τμήμα του υπαίθριου χώρου, εκμεταλλευόμενοι την υφιστάμενη 

κλίση του εδάφους. 

✓ Τοποθέτηση νέων δέντρων (κουτσουπιές, τζιτζιφιές, δαμασκηνιές κτλ) για την επίτευξη της αναγκαίας 

σκίασης αλλά και την επίτευξη καλύτερων συνθηκών θερμοκρασίας ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, όπου 

αναμένεται και αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.  

✓ Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων επί ιστών. 

✓ Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση. 

 

Παραλιακή ζώνη Ν.Φώκαιας 

 Νότιο τμήμα παραλιακής ζώνης 

Στο υπόψη τμήμα, όπως προαναφέρθηκε, υφίστανται διάδρομοι περιπάτου από χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, 

φύτευση με χλοοτάπητα, δέντρα και θάμνους, υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων υπό τη μορφή αμφιθεάτρου με 

τέσσερεις (4) σειρές κερκίδων, φωτιστικά σώματα επί ιστών και πετρόκτιστοι πάγκοι στάσης. Τα παραπάνω 

βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση με συνέπεια τη διατήρησή τους εκτός των φωτιστικών σωμάτων τα 

οποία έχουν υποστεί σημαντικές φθορές και χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Οι προτεινόμενες εργασίες 

περιλαμβάνουν: 
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✓ Την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα ξύλινα παγκάκια και πάγκους (βλ. συνημμένα 

Σχέδια) στους υφιστάμενους χώρους πρασίνου καθώς και κάδων απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση. 

Επίσης, σε επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος των υφιστάμενων διαδρόμων κίνησης των χρηστών – 

επισκεπτών προβλέπονται παγκάκια αποτελούμενα από δύο βάσεις Ο/Σ  με διαμόρφωση υποδοχής για 

φυτά εκατέρωθεν και ξύλινο επένδυση ως κάθισμα στο κέντρο. 

✓ Τοποθέτηση νέων δέντρων (κουτσουπιές, τζιτζιφιές, δαμασκηνιές κτλ) για την επίτευξη της αναγκαίας 

σκίασης αλλά και την επίτευξη καλύτερων συνθηκών θερμοκρασίας ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, όπου 

αναμένεται και αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.  

✓ Τοποθέτηση αρωματικών φυτών (δεντρολίβανο, θυμάρι, λεβάντα, μέντα) κατά μήκος των υφιστάμενων 

διαδρόμων κίνησης ώστε να επιτευχθεί αφενός μεν η φυσική οριοθέτησή τους αφετέρου δε η επίτευξη 

περιβαλλοντικής ευεξίας κατά την κίνηση των επισκεπτών του χώρου. 

✓ Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων (μονών και διπλών) επί ιστών (βλ. Παράρτημα Β της παρούσας 

Τεχνικής Έκθεσης). 

✓ Τοποθέτηση φορητού εξοπλισμού υπαίθριας εκγύμνασης σε ήδη διαμορφωμένο χώρο (βλ. Παράρτημα Γ 

της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης). 

✓ Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας με αναγραφή των βασικών στοιχείων της ιστορίας της περιοχής της 

Νέας Φώκαιας (βλ. συνημμένο Σχέδιο ΑΡΧ-05). 

 

Κεντρικό τμήμα παραλιακής ζώνης 

Στο υπόψη τμήμα, όπως προαναφέρθηκε, συναντώνται δέντρα, θάμνοι και ξύλινος πάγκος ανάπαυσης-

στάσης. Τα παραπάνω δεν βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση με συνέπεια να κρίνεται αναγκαία η 

αντικατάστασή τους. Οι προτεινόμενες εργασίες περιλαμβάνουν: 

✓ Τη δημιουργία νέων διαδρόμων κίνησης και επίσκεψης προς το νέο αυτόν χώρο με χυτό βοτσαλωτό 

δάπεδο. Συγκεκριμένα,  προβλέπεται η χρήση υλικού με βάση  την αντιολισθητική του υφή,  την 

ανακλαστικότητα,  τη θερμική του απόδοση, την αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση. 

✓ Την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα ξύλινα παγκάκια και πάγκους (βλ. συνημμένα 

Σχέδια) καθώς και κάδων απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση. 

✓ Τοποθέτηση νέων δέντρων (κουτσουπιές, τζιτζιφιές, δαμασκηνιές κτλ) για την επίτευξη της αναγκαίας 

σκίασης αλλά και την επίτευξη καλύτερων συνθηκών θερμοκρασίας ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, όπου 

αναμένεται και αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.  

✓ Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων (διπλών) επί ιστών και επιδαπέδιων φωτιστικών κατά μήκος του 

άξονα των νέων διαδρόμων κίνησης. 

 

Βόρειο τμήμα παραλιακής ζώνης 

Στο υπόψη τμήμα, όπως προαναφέρθηκε, συναντώνται δέντρα, θάμνοι και ξύλινος πάγκος ανάπαυσης-

στάσης. Οι προτεινόμενες ήπιες εργασίες περιλαμβάνουν: 

✓ Τη δημιουργία ενός νέου διαδρόμου κίνησης και επίσκεψης προς το νέο αυτόν χώρο με χυτό βοτσαλωτό 

δάπεδο. Συγκεκριμένα,  προβλέπεται η χρήση υλικού με βάση  την αντιολισθητική του υφή,  την 

ανακλαστικότητα,  τη θερμική του απόδοση, την αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση. 

✓ Την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα ξύλινα παγκάκια. Επίσης, προβλέπεται και η 

τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων με ξύλινη επένδυση. 

✓ Τοποθέτηση φωτιστικών επιδαπέδιων σωμάτων κατά μήκος τους άξονα του νέου διαδρόμου κίνησης. 
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Ακριβής διεύθυνση του έργου  

Οικισμοί Χανιώτης και Νέας Φώκαιας, Δήμος Κασσάνδρας, Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 

 

 Στοιχεία από τους συντάκτες του ΦΑΥ:  

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

 Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερομηνία αναπροσαρμογής 

 

  

      

 

  
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

  
(συμπληρώνονται αναλόγως κατά την εξέλιξη εργασιών του έργου) 

 

 


