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Πληροφορίες : κ. Αγγελική Καλφοπούλου                        Προς:  Τoν Πρόεδρο του Δημοτικού   

Ταχ. Δ/νση     : Μικρασιατών 81-Μακρινίτσης                                Συμβουλίου Βόλου                                                

                          Κτίριο Σπίρερ  38333, Βόλος                                               

Τηλέφωνο      : 24210  94029                                    

Φαξ            : 24210 23492                                                      

E-mail             : a.kalfopoulou@volos-city.gr                                  

              

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και διενέργειας της προμήθειας «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΑμεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού 212.188,80 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου χρειάζεται να προβεί στην  διενέργεια της ανωτέρω 

προμήθειας  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη.   

Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) θα καθοριστούν 

με  απόφαση της οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα είναι από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΤΠΑ, πρόσκληση 075 Α/Α ΟΠΣ 2309 με τίτλο 

«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».      

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση  της 

μελέτης και διενέργειας της προμήθειας: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑμεΑ 

ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προς λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- 

ΔΟΜΗΣΗΣ- ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ  

 

 

 

 

 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 

Εσωτερική Διανομή - Αρχειοθέτηση 

1) Φ. Έργου 

2) Φ. 14 

 

                

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ 

     Bόλος             15    - 03 – 2018                                   

    Αριθμ. Πρωτ:        24029 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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ΜΕΛΕΤΗ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» 

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού 

ώστε να εξασφαλιστεί η δηµιουργία τεσσάρων προσβάσιµων θαλάσσιων προορισµών 

στο ∆ήµο Βόλου.   

Συγκεκριµένα πρόκειται για τις παρακάτω παραλίες: 

1. Παραλία Αλυκών,  πεζόδροµος Λεµάν  θέση 1 ( κοντά στο δηµοτικό  χώρο 
στάθµευσης 1 ) στις Νέες Παγασές. 

2. Παραλία Αναύρου, εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης του   

Βόλου.  

3. Παραλία Νέας Αγχιάλου (αρχή οδού ∆ιαµαντοπούλου). 

4. Παραλία Κάτω Λεχωνίων στη θέση «Καρνάγιο».  

 

Η επιλογή των παραπάνω θέσεων έγινε µε κριτήρια, την επισκεψιµότητα και τον 

τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Επίσης την µορφολογία του εδάφους,  η οποία 

είναι κατάλληλη για να µπορέσουν να γίνουν οι παρεµβάσεις.  Και οι τέσσερις 

προτεινόµενες παραλίες έχουν άµεση σύνδεση και προσβασιµότητα µε οδικό δίκτυο. 

Σε κάθε µία από τις παραπάνω παραλίες απαιτείται η  εγκατάσταση ενός 

συγκροτήµατος µη µονίµου εξοπλισµού που θα εξασφαλίζει την αυτόνοµη πρόσβαση 

ατόµων µε  κινητικές αναπηρίες ή περιορισµένης κινητικότητας (ηλικιωµένοι, 

εγκυµονούσες γυναίκες, άτοµα µε µειωµένη όραση κλπ)  συνεισφέροντας στην 

εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησης τους από το κοινωνικό 

σύνολο.   

 

 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  Βόλος,   15/ 3 / 2018 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  Αριθµός µελέτης:   13 /2018 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Η προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας, της Ευζωίας και του Πολιτισµού  είναι στενά 

συνδεδεµένη, πέραν των άλλων,  µε την δυνατότητα που παρέχεται στους δηµότες 

και επισκέπτες του ∆ήµου να έχουν πρόσβαση σε χώρους δηµόσιων τουαλετών, 

αποδυτηρίων και ντουζιέρων. 

 

Σύµφωνα επίσης µε το Ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ16194/Φεβρ.2012 η 

χρησιµοποίηση κινητών χηµικών τουαλετών είναι επιβεβληµένη για λόγους 

δηµοσίας υγείας σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης κοινού όπου για 

διάφορους λόγους είναι αδύνατη η κατασκευή ή συντήρηση σταθερών τουαλετών. 

 

           Η προµήθεια κρίνεται αναγκαία, τόσο για την βελτίωση της ζωής των 

δηµοτών και των επισκεπτών και την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας, όσο και για 

την βελτίωση των εν γένει τουριστικών υποδοµών του ∆ήµου. 

 

 

1. Παραλία Αλυκών στις Νέες Παγασές  Βόλου. 

  
Η προτεινόµενη θέση βρίσκεται στην παραλία των Αλυκών, πολύ κοντά στην πόλη 

του Βόλου µε εύκολη πρόσβαση. Αποτελεί βασικό προορισµό των κατοίκων της 

πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Είναι  οργανωµένος τουριστικός 

παραθαλάσσιος οικισµός µε όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδοµές. 

Λαµβάνει για  συνεχόµενα έτη την Γαλάζια Σηµαία. 

Επί του παραλιακού πεζόδροµου Λεµάν, κοντά στο δηµοτικό χώρο στάθµευσης 

αυτοκινήτων και κοντά στον πύργο   του ναυαγοσώστη θα τοποθετηθεί το 

συγκρότηµα της µη µόνιµης διάταξης για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ στη 
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θάλασσα.  Η πρόσβαση έως τη θέση αυτή µπορεί να γίνει µε αυτοκίνητο στο χώρο 

στάθµευσης, τον πεζόδροµο  και στην οµαλή παραλία  πλάτους 20µ.  

 

Το συγκρότηµα θα  περιλαµβάνει :  

1. Χηµική τουαλέτα ΑµεΑ. 

2. Αποδυτήριο ΑµεΑ. 

3. ∆ιάταξη µε ράγες για την  κίνηση  αµαξιδίου, µε ενσωµατωµένο  ντουζ. 

4. Ξύλινος διάδροµος κίνησης περίπου 40µ.  

5. Οµπρέλες σκίασης. 

6. Σήµανση µε κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες.    

Ενδεικτικός µερικός  προϋπολογισµός πρότασης 53.047,20 µε ΦΠΑ 

 

 

2. Παραλία Αναύρου,  Βόλος. 

 

 
 

Η προτεινόµενη θέση βρίσκεται στην παραλία Αναύρου, εντός του ιστού της πόλης 

του Βόλου.  Η πρόσβαση στην παραλία αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη και για το 

λόγο αυτό συγκεντρώνει µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Είναι  οργανωµένη 

παραθαλάσσια θέση, µε όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδοµές. Λαµβάνει 

για  συνεχόµενα έτη την Γαλάζια Σηµαία. 

Επί της παραλιακής οδού Πλαστήρα, υπάρχει χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. Η 

πρόσβαση από το δρόµο στην παραλία µπορεί να γίνει ακόµη και µε αυτοκίνητο.   

Κοντά στον πύργο  του ναυαγοσώστη θα τοποθετηθεί το συγκρότηµά της µη µόνιµης 
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διάταξης για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ στη θάλασσα. Η παραλία   πλάτους 20µ. 

είναι οµαλή.  

Το συγκρότηµα θα  περιλαµβάνει :  

1. Χηµική τουαλέτα ΑµεΑ. 

2. Αποδυτήριο ΑµεΑ. 

3. ∆ιάταξη µε ράγες για την  κίνηση  αµαξιδίου, µε ενσωµατωµένο  ντουζ. 

4. Ξύλινος διάδροµος κίνησης περίπου 45µ.  

5. Οµπρέλες σκίασης. 

6. Σήµανση µε κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες.    

Ενδεικτικός µερικός  προϋπολογισµός πρότασης 53.047,20 µε ΦΠΑ 

 

3.  Παραλία Νέας Αγχιάλου (αρχή οδού ∆ιαµαντοπούλου) 

 

 
 

Η προτεινόµενη θέση βρίσκεται στην παραλία της Ν. Αγχιάλου, µε εύκολη 

πρόσβαση. Αποτελεί προορισµό των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Είναι  

οργανωµένος τουριστικός παραθαλάσσιος οικισµός µε όλες τις αναγκαίες 

εγκαταστάσεις και υποδοµές. Λαµβάνει για  συνεχόµενα έτη την Γαλάζια Σηµαία. 

Επί του παραλιακού πεζόδροµου, στο ύψος των δηµοτικών δρόµων 

∆ιαµαντοπούλου & Τσιτσίνια, κοντά στον πύργο  του ναυαγοσώστη θα τοποθετηθεί το 

συγκρότηµά της µη µόνιµης διάταξης για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ στη 

θάλασσα.  Η πρόσβαση έως τη θέση αυτή είναι εύκολη, µε αυτοκίνητο έως την Οδό 

∆ιαµαντοπούλου και στη συνέχεια από τον πεζόδροµο έως την παραλία. Η  παραλία  

πλάτους 25µ. είναι οµαλή.  

Το συγκρότηµα θα  περιλαµβάνει :  
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1. Χηµική τουαλέτα ΑµεΑ. 

2. Αποδυτήριο  ΑµεΑ. 

3. ∆ιάταξη µε ράγες για την  κίνηση  αµαξιδίου, µε ενσωµατωµένο  ντουζ. 

4. Ξύλινος διάδροµος κίνησης περίπου 40µ. 

5. Οµπρέλες σκίασης. 

6. Σήµανση µε κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες.    

Ενδεικτικός µερικός  προϋπολογισµός πρότασης 53.047,20 µε ΦΠΑ 

 

 

4.  Παραλία Κάτω Λεχωνίων στη θέση «Καρνάγιο».  

 

 

 

Η προτεινόµενη θέση βρίσκεται στην παραλία «Καρνάγιο»  κάτω Λεχωνίων, κοντά 

στην πόλη του Βόλου, µε εύκολη πρόσβαση. Αποτελεί κοντινό προορισµό των 

κατοίκων της πόλης του Βόλου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου. Είναι  

οργανωµένη παραλία µε όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και υποδοµές. Λαµβάνει 

για  συνεχόµενα έτη την Γαλάζια Σηµαία. 

Επί του παραλιακού δρόµου, κοντά σε χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων και κοντά 

στον πύργο   του ναυαγοσώστη θα τοποθετηθεί το συγκρότηµά της µη µόνιµης 

διάταξης για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ στη θάλασσα.  Η πρόσβαση έως τη θέση 

αυτή µπορεί να γίνει µε αυτοκίνητο. Η παραλία  πλάτους 20µ. είναι οµαλή.  

Το συγκρότηµα  θα περιλαµβάνει :  

1. Χηµική τουαλέτα ΑµεΑ 
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2. Αποδυτήριο ΑµεΑ 

3. ∆ιάταξη µε ράγες για την  κίνηση  αµαξιδίου, µε ενσωµατωµένο  ντουζ. 

4. Ξύλινος διάδροµος κίνησης περίπου 40µ.  

5. Οµπρέλες σκίασης 

6. Σήµανση µε κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες.    

Ενδεικτικός µερικός  προϋπολογισµός πρότασης 53.047,20 µε ΦΠΑ 

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 212.188,80€  

(53.047,20 Χ 4 )   συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η µελέτη συντάχθηκε για υποβολή στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» του ΕΤΠΑ, στην πρόσκληση 075 Α/Α ΟΠΣ 

2309 µε τίτλο «∆ηµιουργία Ολοκληρωµένων Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων 

Προορισµών».           

 

 

 

Συντάχθηκε 

 

 

Αγγελική Καλφοπούλου 

∆ιπλ. Αρχιτέκτονας  µηχανικός  
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ΜΕΛΕΤΗ 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» 

 

Η µελέτη συντάχθηκε για υποβολή στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα 

και Καινοτοµία» του ΕΤΠΑ, στην πρόσκληση 075 Α/Α ΟΠΣ 2309 µε τίτλο 

«∆ηµιουργία Ολοκληρωµένων Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισµών». 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 1439:2013 «Οργανισµός φιλικός σε πολίτες µε αναπηρία – 

Απαιτήσεις και συστάσεις», που προέκυψε ως αποτέλεσµα της συνεργασίας του 

ΕΛΟΤ µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρίες (ΕΣΑµεΑ) σε όλα τα 

στάδια σχεδιασµού του, υιοθετεί τις αρχές του σχεδιασµού για όλους και καθορίζει 

τα κριτήρια αξιολόγησης οργανισµών ως προς τις συνθήκες ανεµπόδιστης 

πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία, που εγγυώνται το σεβασµό των δικαιωµάτων 

τους και ειδικότερα την ανεµπόδιστη και άρτια εξυπηρέτησή τους ως 

συναλλασσόµενων καταναλωτών ή πελατών, επισκεπτών και αποδεκτών των αγαθών 

και  υπηρεσιών που προσφέρουν οι οργανισµοί. 

Οι παρακάτω αρχές του Σχεδιασµού για όλους αποτέλεσαν τη βάση για τον 

καθορισµό των απαιτήσεων: 

1.       ισότιµη χρήση από όλους τους χρήστες, αποφυγή του διαχωρισµού των 

χρηστών ή του στιγµατισµού οποιουδήποτε χρήστη, µε ή χωρίς αναπηρία,  

2.       ευελιξία στη χρήση, µε παροχή εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά στις 

µεθόδους χρήσης ώστε να ικανοποιείται το ευρύτερο δυνατό φάσµα χρηστών 

διαφορετικών ικανοτήτων, 

3.       απλή και διαισθητική χρήση, ανεξάρτητα από την εµπειρία, τις γνώσεις του 

χρήστη, τις γλωσσικές δεξιότητες ή το τρέχον επίπεδο συγκέντρωσης αυτού, 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  Βόλος,   15/ 3 / 2018 

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  Αριθµός µελέτης:   13/2018 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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4.       αντιληπτή πληροφόρηση από το µέγιστο δυνατό αριθµό χρηστών, µε 

ταυτόχρονη χρήση εναλλακτικών µεθόδων πληροφόρησης (λεκτική, εικόνες, απτική, 

ηχητική) και προβολή των βασικών πληροφοριών, 

5.    ανοχή στο σφάλµα, όσον αφορά στην εσφαλµένη χρήση ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και οι δυσµενείς συνέπειες λόγω τυχαίων και 

ακούσιων δράσεων,  

6.       αποτελεσµατική και άνετη χρήση µε την καταβολή της ελάχιστης δυνατής 

προσπάθειας από κάθε χρήστη µε ή χωρίς αναπηρία,  

7.       κατάλληλος σχεδιασµός και χωροθέτηση στοιχείων, εξοπλισµών και υλικών 

για χρήση τους από οποιοδήποτε χρήστη. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην προµήθεια και την 

εγκατάσταση µη µόνιµων βοηθητικών διατάξεων για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ 

στη θάλασσα, κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες.  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις 

της σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και ∆ηµοσίων Έργων 

(ΦΕΚ/Β/18/15-01-2002). 

Τα συστήµατα που θα εγκατασταθούν προορίζονται για να παρέχουν σε κινητικά 

ανάπηρους ή σε άτοµα τα οποία εν γένει είναι περιορισµένης κινητικότητας, τη 

δυνατότητα αυτόνοµης πρόσβασης στη θάλασσα, χωρίς όµως να γίνεται δυσχερής η 

διέλευση των υπόλοιπων  επισκεπτών-χρηστών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα προς 

προµήθεια συστήµατα να καταλαµβάνουν το δυνατόν µικρότερο χώρο, να είναι 

εύκολα στη χρήση, χωρίς να απαιτείται καµία ιδιαίτερη εκπαίδευση του τελικού 

χρήστη αλλά και να εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες ή και τους 

συνοδούς αυτών. Θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα της αυτόνοµης λειτουργείας 

καθ΄ όλη την διάρκεια που θα είναι εγκατεστηµένα και διαθέσιµα για το κοινό. Την 

περίοδο αυτή δεν θα πρέπει να απαιτείται παρουσία χειριστή.   

Οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις προδιαγραφές 
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την προµήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και 
δοκιµή των επί µέρους συστηµάτων και γενικά όλων των εγκαταστάσεων.  

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και εγκαταστήσει όλα 

τα απαιτούµενα υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωµένης εγκατάστασης. Η όλη 

εγκατάσταση θα εκτελεσθεί µε υλικά αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους 

Επίσηµους Κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνει εκτός 

από τα παρακάτω ρητά αναφερόµενα και κάθε άλλο υλικό ή εξάρτηµα απαραίτητο 

για την ικανοποιητική κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, ακόµη 

και εάν δεν αποτυπώνεται σε κάποια περιγραφή ή προδιαγραφή. 

Όλα λοιπόν τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά και εξαρτήµατα θα είναι 

καινούργια, άριστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, µη 

υποκείµενα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το 

δυνατό συντήρηση. Όλες δε οι οµοειδείς µονάδες πρέπει να είναι του ίδιου 

εργοστασίου κατασκευής. 
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Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήµατα θα παραδοθούν 

πλήρως εγκατεστηµένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των όποιων προµηθειών και εργασιών 
πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη και σαφή τεχνική 
περιγραφή (πίνακας υλικών) που θα καθορίζει ακριβώς τα τεχνικά στοιχεία 
όλων των µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων και γενικώς των υλικών 
(εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, υλικά κατασκευής, τεχνικά χαρακτηριστικά 
κλπ.), καθώς και σχετικά σχεδιαγράµµατα εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την 
παρούσα και την προσφορά. Επίσης σε αυτό το στάδιο θα καθοριστεί και η 
ακριβής θέση του συστήµατος κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία. Τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία/φυλλάδια/prospectus του εξοπλισµού 
πρέπει να είναι σαφή και πλήρη ώστε να είναι δυνατός ο σχηµατισµός 
ασφαλούς κρίσης για την ποιότητα και καταλληλότητα τους και τα όποια 
πιστοποιητικά αυτού να είναι διαθέσιµα προς υποβολή στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία εφόσον ζητηθούν. 

Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιµές των µηχανηµάτων, τους ελέγχους 

ποιότητας και αντοχής των υλικών θα ισχύσουν οι Επίσηµοι Κανονισµοί (π.χ. του 

ΕΛΟΤ, του Υπουργείου Βιοµηχανίας, της ∆ΕΗ, Γενική Οδηγία Μηχανών) οι οποίοι 

όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συµπληρώνονται από τους Γερµανικούς 

Κανονισµούς DIN, VDE, VDI, ISO κλπ. ή τους Κανονισµούς της χώρας προέλευσης 

των µηχανηµάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, εκτός βεβαίως των δοκιµών που ορίζουν οι κανονισµοί, θα 

γίνουν: 

• Βασικές δοκιµές απόδοσης για κάθε τύπο κύριας συσκευής. 

• Συνήθεις δοκιµές που θα αποδεικνύουν ότι οι συσκευές/εγκαταστάσεις έχουν 

συναρµολογηθεί σωστά και λειτουργούν ικανοποιητικά από ηλεκτρολογική και 

µηχανολογική άποψη. 

• ∆οκιµές και µετρήσεις των εγκαταστάσεων 

Τονίζεται ότι το σύνολο των σχετικών εργασιών (ακόµη και ο τρόπος µεταφοράς ή 

αποµάκρυνσης υλικών) πρέπει πλέον όλων των άλλων (τήρηση σχετικής νοµοθεσίας 

περί υγιεινής και ασφάλειας, κλπ) να τυγχάνει (αναλόγως των σταδίων του) της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας για αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων σε χρήστες των χώρων . 

Το κόστος των όποιων καθυστερήσεων ή µεταβολών ρυθµού εκτέλεσης των σχετικών 

εργασιών (µετά των προµηθειών, κλπ) λόγω των προαναφερόµενων ιδιαίτερων 

τοπικών συνθηκών έχει ληφθεί υπόψη στην προσφορά και ουδεµία πρόσθετη αξίωση 

για τους λόγους αυτούς δύναται να γίνει αποδεκτή. 

Ο Ανάδοχος λοιπόν θα προσφέρει, ελέγξει και θα προσαρµόσει κατάλληλα στα 

σωστά τους µεγέθη όλες τις εγκαταστάσεις και γενικώς θα τηρήσει όλα τα παραπάνω 

αναφερόµενα άνευ ουδεµίας πρόσθετης αξιώσεως. Παρακάτω ακολουθούν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του κάθε ένα προς προµήθεια  

εξοπλισµού  για τη δηµιουργία συγκροτήµατος  µη µόνιµης διάταξης για την 

αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ σε κάθε µια παραλία.  
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Όλα τα επιµέρους τµήµατα του συγκροτήµατος θα είναι µη µόνιµα και θα 

τοποθετούνται κατά τους θερινούς µήνες από τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Θα 

αποµακρύνονται και θα φυλάσσονται κατά τους µήνες του χειµώνα. Βασικά  

χαρακτηριστικά όλων είναι: 

1. η  εργονοµική του µορφή να είναι κατάλληλη για την εξυπηρέτηση ατόµων 

ΑµεΑ 

2. η δυνατότητα  εύκολης µεταφοράς τους, η  εύκολη συναρµολόγηση και η 

τοποθέτηση τους στην άµµο της παραλίας και τέλος η εύκολη 

αποσυναρµολόγηση , µεταφορά και φύλαξη τους.  

Όλη η διάταξη (προµήθεια και τοποθέτηση)   οφείλει να τηρεί τις οδηγίες ΕΛΟΤ 

1439_2013 ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους  και την απόφαση του Υπ. 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων 52907/2009- ΦΕΚ 2621/Β/31-12-

2009. 

B. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

I. Χηµική  τουαλέτα ΑµεΑ. 

Η µεταφερόµενη χηµική τουαλέτα θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές 

σύµφωνα µε το ΕΝ16194:2012.  

Η καµπίνα θα πρέπει να είναι εργονοµικά σχεδιασµένη και µε συνολικό βάρος 

της τάξης των 150 κιλών  ώστε να είναι εύκολη στις µετακινήσεις και να επιτρέπεται 

η µετακίνηση της µε περονοφόρο ανυψωτικό ή παλετοφόρο όχηµα καθώς και η 

άνετη τοποθέτησή της σε οπουδήποτε από τις καθορισµένες θέσεις. Θα είναι 

κατάλληλων διαστάσεων αποτελούµενη από τοιχώµατα κατασκευασµένα από 

ανθεκτικό λείο υλικό που θα εξασφαλίζουν την στεγανότητα του χώρου. Τα υλικά 

κατασκευής θα πρέπει να είναι άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές και χαµηλές 

θερµοκρασίες.  

Οι εσωτερικές διαστάσεις της καµπίνας θα πρέπει να επιτρέπουν την άνετη κίνηση 

ατόµου µε αναπηρικό αµαξείδιο και του συνοδού του. Η εσωτερική διάσταση θα 

πρέπει να είναι το ελάχιστο 160εκ. σε µήκος και πλάτος  και οπωσδήποτε να 

επιτρέπεται ελεύθερος χώρος πλήρης  περιστροφής   (360ο). Το ελάχιστο ύψος θα 

πρέπει να είναι  τουλάχιστον 2µ.  στο ψηλότερο σηµείο της καµπίνας. 

Η καµπίνα θα περιλαµβάνει: 

• Λεκάνη κατασκευασµένη από ανθεκτικό υλικό µε σκέπασµα και άνετο 

κάθισµα.  

• ∆εξαµενή λυµάτων χωρητικότητας τουλάχιστον 150 λίτρα. Η δεξαµενή θα 

πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε συστηµα διαφράγµατος και σύστηµα 

καθαρισµού και απολύµανσης. Είναι απαραίτητο να έχει εργονοµικό 

σχεδιασµό και κατασκευή  κατάλληλη ώστε να επιτρέπεται ο εύκολος 

καθαρισµός της. Τέλος θα  πρέπει να διαθέτει σύστηµα εξαερισµού που να 

καταλήγει εκτός της καµπίνας και να περιέχει το απαραίτητο χηµικό υγρό, 

για την εξουδετέρωση των οσµών ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται και η 

απολύµανση.  

• Θήκη για το χαρτί υγείας.  

• ∆οχείο για χαρτοµάντηλα. 

• Ειδική συσκευή απολύµανσης χεριών. 



 12

• Κρεµάστρα ρούχων.  

• Νιπτήρα.  

• Καλαθάκι απορριµµάτων. 

• Μπάρες στήριξης περιµετρικά.  

 

Το δάπεδο της καµπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από αντιολισθητικό 

υλικό.   

Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγµατα για πολύ καλό εξαερισµό. 

Η πόρτα θα πρέπει να έχει µηχανισµό κλεισίµατος µε ελατήριο και ένδειξη 

κατειληµµένου. Θα πρέπει επίσης να έχει σύρτη κλειδώµατος από µέσα και σε 

περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω µε ειδικό κλειδί. Το άνοιγµα της πόρτας 

εισόδου θα πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστον 90 µοίρες και να φέρει εξωτερικά  

σήµανση αναπήρου.  

Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισµού ISO 
9001:2008 , ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2001 για εµπορία χηµικών 
τουαλετών. Σε περίπτωση που δεν κατασκευάζει ο προµηθευτής τουαλέτες 
και τις προµηθεύεται από τρίτο, τότε ο τρίτος θα πρέπει να διαθέτει  ISO 
9001:2008  για τη διαχείριση ποιότητας.     

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά και η τοποθέτηση του 

κάθε οικίσκου, πλήρως εξοπλισµένου,  στην θέση που θα υποδειχθεί σε συνεννόηση 

µε  την Υπηρεσία του ∆ήµου.  

 

II. Αποδυτήρια  ΑµεΑ. 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην προµήθεια και την 

εγκατάσταση µη µόνιµων αποδυτηρίων για ΑµεΑ.  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις των 

σχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 1349_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους, Όλοι στην 

Άµµο) και της οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και ∆ηµοσίων Έργων 

(ΦΕΚ/Β/18/15-01-2002).  

Τα αποδυτήρια που θα εγκατασταθούν προορίζονται για χρήση από άτοµα µε 

κινητικές αναπηρίες ή από άτοµα τα οποία εν γένει είναι περιορισµένης 

κινητικότητας. Τα προς προµήθεια αποδυτήρια θα πρέπει να καταλαµβάνουν το 

δυνατόν µικρότερο χώρο, να είναι εύκολα στη χρήση και να εξασφαλίζουν απόλυτη 

ασφάλεια στους χρήστες και τους συνοδούς αυτών. 

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει όλα 

τα απαιτούµενα υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωµένης εγκατάστασης. Η όλη 

εγκατάσταση θα εκτελεσθεί µε υλικά αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους 

επίσηµους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός από τα παρακάτω 

ρητά αναφερόµενα, θα περιλαµβάνει και κάθε άλλο υλικό ή εξάρτηµα απαραίτητο 

για την ικανοποιητική κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία του αποδυτηρίου, 

ακόµη και εάν δεν αποτυπώνεται σε κάποια περιγραφή ή προδιαγραφή. 
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Όλα λοιπόν τα υλικά και εξαρτήµατα θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, 

στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, µη υποκείµενα σε ταχεία φθορά 

και ικανά να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση. 

Όλα τα υλικά και τα εξαρτήµατα θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα. 

Τονίζεται ότι το σύνολο των σχετικών εργασιών (ακόµη και ο τρόπος µεταφοράς ή 

αποµάκρυνσης υλικών) πρέπει πλέον όλων των άλλων (τήρηση σχετικής νοµοθεσίας 

περί υγιεινής και ασφάλειας, κλπ) να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας για 

αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων σε χρήστες των χώρων.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Πρόκειται για µη µόνιµο, συναρµολογούµενο αποδυτήριο για άτοµα µε κινητικές 

αναπηρίες ή άτοµα τα οποία εν γένει είναι περιορισµένης κινητικότητας και θα 

αποτελείται από : 

• ∆άπεδο  
• Οροφή 
• Τοίχους  
• Θύρα 
• Κάθετα δοκάρια στήριξης 
• Συνδέσεις δοκών 
• Πάγκο  
• Κρεµάστρες 
• Χειρολαβές  

Όλα τα δοµικά µέρη του αποδυτηρίου είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά ξύλα 

κατάλληλα για χρήση κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Όλα τα υλικά σύνδεσης 

(κοχλίες κλπ) είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για χρήση 

σε θαλάσσιο περιβάλλον (πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ). Τα υπόλοιπα µέρη 

µπορούν να είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυµερή υλικά, 

γαλβανιζέ). Σε κάθε περίπτωση τα υλικά που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα για χρήση κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

Το παραπάνω αποδυτήριο θα παραδοθεί πλήρες και έτοιµο για χρήση, 

τοποθετηµένο σε σηµείο που θα υποδειχθεί και θα έχει προετοιµαστεί κατάλληλα 

(χωµατουργικά) από την Υπηρεσία.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ∆ιαστάσεις χώρου 

Ο ελάχιστος απαιτούµενος ελεύθερος χώρος στο εσωτερικό του αποδυτηρίου για να 

µπορεί να περιστραφεί το αναπηρικό αµαξίδιο θα πρέπει να είναι 1,50Χ1,50µ 

τουλάχιστον.  

2.∆άπεδο 

Το δάπεδο θα πρέπει να αποτελείται από συναρµολογούµενα µέρη για την εύκολη 

µεταφορά και φόρτωσή του. Η επιφάνειά του θα πρέπει να είναι συνεχής και οµαλή. 

Στα σηµεία ένωσης των επιµέρους µερών του θα πρέπει να εξασφαλίζεται η µη 

δηµιουργία αυλακιών µε ύψος ανώτερο των 0.5 εκ. και πλάτος ανώτερο των 2 εκ. 

3.Τοιχώµατα 
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Τα τοιχώµατα θα πρέπει να αποτελούνται από συναρµολογούµενα µέρη για την 

εύκολη µεταφορά και φόρτωσή τους.  Για να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα  του 

χρήστη και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ικανοποιητικός φυσικός φωτισµός θα 

πρέπει να έχουν απόστασή από το δάπεδο 20-30εκ. και τελικό ύψος 180-200 εκ. 

3.Οροφή 

Η οροφή θα πρέπει να αποτελείται από συναρµολογούµενα µέρη για την εύκολη 

µεταφορά και φόρτωσή της. Επίσης θα πρέπει να τοποθετείται σε κεκλιµένη θέση 

ώστε να µην επιτρέπει την παραµονή υγρών και στερεών στοιχείων στην επιφάνειά 

της. 

4.Θύρα 

Η θύρα θα πρέπει να έχει ωφέλιµο πλάτος τουλάχιστον 0,90µ. και ελεύθερο ύψος 

2,20µ. Πρέπει να είναι συρόµενη ή ανοιγόµενη µε φρένο ώστε να µην την 

παρασύρει ο αέρας. ∆ε θα πρέπει να απαιτείται µεγάλη δύναµη χειρισµού και δεν 

θα πρέπει να διαθέτει µηχανισµό αυτόµατου κλεισίµατος. Επίσης, είναι απαραίτητο 

να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική χειρολαβή στα 90εκ. από το δάπεδο. 

5.Πάγκος 

Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει πάγκο προκειµένου να διευκολύνει τα ΑµεΑ 

στην αλλαγή ρούχων σε ξαπλωτή θέση. Ο πάγκος θα πρέπει να είναι σταθερός, µε 

βάθος 70 εκ., ελάχιστο πλάτος 1,50µ. και απόσταση 50εκ. από το έδαφος. Το υλικό 

κατασκευής του πάγκου θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας, ώστε να 

προστατεύεται από την θαλάσσια διάβρωση και να µην ευνοεί την ανάπτυξη 

µικροοργανισµών. Οι ακµές του θα πρέπει να είναι καµπύλες για την αποφυγή 

τραυµατισµών. 

6.Λοιπός εξοπλισµός (κρεµάστρες, χειρολαβές κ.α.) 

Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει χειρολαβές στρογγυλής διατοµής που να 

αντέχουν σε φόρτιση 100χγρ. Θα πρέπει να υπάρχει από µία χειρολαβή 

τοποθετηµένη κατακόρυφα εκατέρωθεν του πάγκου η οποία να εκτείνεται κατ’ 

ελάχιστον από τα 80 έως τα 120εκ από το δάπεδο. Επίσης, απαιτείται η ύπαρξη µίας 

χειρολαβής τοποθετηµένης σε οριζόντια θέση κεντρικά του τοιχώµατος όπισθεν του 

πάγκου. Η εν λόγω χειρολαβή θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε απόσταση µεταξύ 

90 και 120εκ. από το δάπεδο και να έχει ελάχιστο µήκος 60εκ. Ακόµα, θα πρέπει 

να υπάρχει χειρολαβή στον τοίχο δίπλα στην θύρα τοποθετηµένη κατακόρυφα η 

οποία να εκτείνεται κατ’ ελάχιστον από τα 90 έως τα 120εκ από το δάπεδο. 

Τέλος, το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει κρεµάστρες κυκλικής διατοµής (για την 

αποφυγή τραυµατισµών) τοποθετηµένες σε ύψη 1,20 και 1,80µ. εκατέρωθεν του 

πάγκου. 

7.Σήµασνη 

Σύµβολα, πικτογράµµατα, σχέδια, κείµενα κ.λπ. που αποτελούν την σήµανση είναι 

τυποποιηµένα, απλά, ευδιάκριτα, σε έντονη χρωµατική αντίθεση µε το υπόβαθρό 

τους, τοποθετηµένα σε θέσεις ανάλογα µε το µέγεθός τους και τη λειτουργία τους. 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά και η τοποθέτηση του κάθε 

οικίσκου, πλήρως εξοπλισµένου,  στην θέση που θα υποδειχθεί σε συνεννόηση µε  

την Υπηρεσία του ∆ήµου. 

 

III. Μη µόνιµη συναρµολογούµενη διάταξη για την αυτόνοµη πρόσβαση 

ΑµεΑ στη Θάλασσα  (ενδεικτικού τύπου Seatrac) 

Περιγραφή  

Κάθε διάταξη ενδεικτικού τύπου SEATRAC  θα είναι ενεργειακά ανεξάρτητη και  

κατασκευασµένη από ανθεκτικά, στο θαλάσσιο περιβάλλον, υλικά.  

Κάθε σύστηµα που θα εγκατασταθεί προορίζεται για να παρέχει σε κινητικά 

ανάπηρους ή σε άτοµα τα οποία εν γένει είναι περιορισµένης κινητικότητας, τη 

δυνατότητα αυτόνοµης πρόσβασης στη θάλασσα, χωρίς όµως να γίνεται δυσχερής η 

διέλευση των υπόλοιπων επισκεπτών – χρηστών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα προς 

προµήθεια συστήµατα να καταλαµβάνουν το δυνατόν µικρότερο χώρο, να είναι 

εύκολα στη χρήση, χωρίς να απαιτείται καµία ιδιαίτερη εκπαίδευση του τελικού 

χρήστη αλλά και να εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες ή και τους 

συνοδούς αυτών. 

Οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις προδιαγραφές περιλαµβάνουν, 
µεταξύ άλλων, την προµήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και δοκιµή των επί 
µέρους συστηµάτων και γενικά όλης της εγκατάστασης κάθε συσκευής. 

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και εγκαταστήσει όλα τα 

απαιτούµενα υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωµένης εγκατάστασης. Η όλη 

εγκατάσταση θα εκτελεσθεί µε υλικά αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους 

Επίσηµους Κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα περιλαµβάνει εκτός 

από τα παρακάτω ρητά αναφερόµενα και κάθε άλλο υλικό ή εξάρτηµα απαραίτητο 

για την ικανοποιητική κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία κάθε διάταξης, ακόµη 

και εάν δεν αποτυπώνεται σε κάποια περιγραφή ή προδιαγραφή. 

Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά και εξαρτήµατα θα είναι καινούργια, άριστης 

ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, µη υποκείµενα σε 

ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν µε την ελάχιστη κατά το δυνατό 

συντήρηση. 

Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήµατα θα παραδοθούν 

πλήρως εγκατεστηµένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος κατόπιν συνεννόησης µε το αρµόδιο όργανο θα καθορίσει την ακριβή 

θέση όπου θα πραγµατοποιηθεί αναβάθµιση της προσβασιµότητας της παραλίας 

στις επιλεγµένες περιοχές. 

 Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των όποιων προµηθειών θα υποβάλλει πλήρη και σαφή 

τεχνική περιγραφή (πίνακας υλικών) που θα καθορίζει ακριβώς τα τεχνικά στοιχεία 

όλων των µηχανηµάτων, συσκευών, οργάνων και γενικώς των υλικών (εργοστάσιο 

κατασκευής, τύπος, υλικά κατασκευής, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λ.π.), καθώς και 

σχετικά σχεδιαγράµµατα εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την παρούσα και την 

προσφορά. 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία/φυλλάδια/prospectus του εξοπλισµού πρέπει 

να είναι σαφή και πλήρη ώστε να είναι δυνατός ο σχηµατισµός ασφαλούς κρίσης για 

την ποιότητα και καταλληλότητα τους και τα όποια πιστοποιητικά αυτού να είναι 

διαθέσιµα προς υποβολή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον ζητηθούν. Τυχόν 

έγκριση υλικών και εν γένει εγκαταστάσεων δεν αποκλείει την αποξύλωσή τους 

εφόσον µετέπειτα διαπιστωθεί ακαταλληλότητά τους για διάφορους λόγους. 

Κάθε διάταξη θα συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών, 99/5/ΕC 

(Τερµατικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός και ραδιοεξοπλισµός (Π∆ 44/2002)), 

2004/108/EK  Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα) και 2006/42/ΕΚ (Γενική  οδηγία 

των µηχανών) και φέρει τη σήµανση CE. 

Πρόκειται για µη µόνιµη, συναρµολογούµενη διάταξη η οποία θα αποτελείται 

τουλάχιστον από: 

· Πύργο ελέγχου µε κεντρικό πίνακα ελέγχου υδατοστεγή. 

· Φωτοβολταϊκό στοιχείο 

· Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου 

· Συσσωρευτή (µπαταρία) 

· Αρθρωτοί σιδηρόδροµοι (ράγες) και παρελκόµενα αυτών (ντίζες, καλύµµατα 

κλπ) 

· Κουπαστή (χειρολισθήρας) 

· Φορείο κίνησης 

· Ειδικά διαµορφωµένο κάθισµα 

· Συρµατόσχοινα ή αλυσίδες κίνησης 

· Φωτεινή σηµατοδότηση της σιδηροτροχιάς 

· Ασύρµατος χειρισµός   - 5 τηλεχειριστήρια 

· Ντουζιέρα 

Η όλη διάταξη χρειάζεται να τροφοδοτείται από µπαταρίες οι οποίες φορτίζονται από 

φωτοβολταικο στοιχείο το οποίο θα είναι κατάλληλα προσαρµοσµένο σε αυτήν.  

Σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και σε συµφωνία µε τον ανάδοχο, 

θα τοποθετηθεί ο κεντρικός πύργος ελέγχου. Στο εσωτερικό του πύργου ελέγχου θα 

είναι τοποθετηµένος ο µηχανισµός κίνησης και η κεντρική µονάδα ελέγχου µε τα 

συστήµατα ασφαλείας και τους απαραίτητους αυτοµατισµούς. Σε αυτόν θα 

συνδέονται µε κατάλληλο τρόπο ανά τµήµατα οι σιδηροτροχιές- ράγες της διάταξης 

έως ότου αυτές φτάσουν εντός της θάλασσας και σε κατάλληλο µήκος εντός αυτής. 

Επάνω στις ράγες θα τοποθετηθεί ένα ειδικά διαµορφωµένο κάθισµα το οποίο µε την 

προσαρµογή κατάλληλου φορείου θα ολισθαίνει κατά µήκος των ραγών. Στο τέρµα 

της διαδροµής θα τοποθετηθεί χειροσλισθήρας  ο οποίος θα βοηθάει το χρήστη στην 

αποβίβαση και επιβίβαση στο κάθισµα. Ο χρήστης µόλις επιβιβαστεί στο κάθισµα 

θα µπορεί να ενεργοποιήσει το µηχανισµό κίνησης µέσω τηλεχειριστηρίου. Το 

κάθισµα, µέσω των συρµατόσχοινων που συνδέονται µε τον ηλεκτροκίνητο 
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µηχανισµό εντός του ερµαρίου του πύργου, θα ολισθαίνει προς τη θάλασσα πάνω 

στη σταθερή τροχιά/διαδροµή της ράγας µήκους ανάλογου µε τις απαιτήσεις της 

παραλίας οπού θα έχει τοποθετηθεί η διάταξη. Στο τερµατικό σηµείο της διαδροµής 

το κάθισµα θα σταµατά αυτόµατα όπου µε τη βοήθεια του χειρολισθήρα θα γίνεται 

δυνατή η αποβίβαση του χρήστη εντός της θάλασσας.  

Μετά το πέρας της κολύµβησης θα ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία.  

Σε οποιοδήποτε στάδιο πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή της κίνησης µέσω του 

τηλεχειριστηρίου ή και χειροκίνητα.  

Για την περίπτωση ηλεκτρικής ή µηχανικής βλάβης της διάταξης χρειάζεται να 

υπάρχει πρόβλεψη για χειροκίνητη λειτουργία µε σκοπό την επαναφορά του χρήστη 

στο σηµείο επιβίβασης στην ξηρά (σηµείο αφετηρίας).  

Γενικές Τεχνικές Υποχρεώσεις 

Κάθε ενδιαφερόµενος, που θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να λάβει 

γνώση των ειδικών συνθηκών εργασίας και στην τιµή που θα προσφέρει θα 

περιλαµβάνονται η εγκατάσταση, οι ρυθµίσεις, η θέση σε λειτουργία και η 

εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Ειδικότερα θα πρέπει: 

1. Οι συσκευές του συστήµατος θα είναι κατάλληλες για τουλάχιστον 30 χρήσεις 

ηµερησίως, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόµενα υπερθέρµανσης σε 

οποιαδήποτε από τις υποµονάδες τους.    

2. Όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στην 

παρούσα τεχνική έκθεση θα πρέπει να προσκοµιστούν από τον Ανάδοχο πριν 

την υπογραφής της σύµβασης µε την Υπηρεσία για έλεγχο της πληρότητάς 

τους. (εκτός αυτών που ορίζει η πρόσκληση να προσκοµιστούν µε την 

προσφορά). Σε περίπτωση που αυτά δεν προσκοµιστούν αυτοµάτως θα 

αποκλείεται από τη διαδικασία. 

3. Σε κάθε συσκευή, όλα τα ενσωµατούµενα υλικά της διάταξης θα πρέπει να 

φέρουν  τη σήµανση ‘’CE’’ κατά τα οριζόµενα στις κοινές Υπουργικές 

αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που περιέχονται στα Φ.Ε.Κ. 

688/Β/1994 και 992/Β/30-12-94. 

4. Για όλα τα προς προµήθεια προϊόντα θα πρέπει να παρέχονται πιστοποιητικά 

ασφαλούς λειτουργίας και συµβατότητας µε όρια ασφαλείας που επιβάλλονται 

από οδηγίες, κανονισµούς και νόρµες Ελληνικών και διεθνών (Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΗΠΑ)  Οργανισµών (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρµες EN κλπ),  

σύµφωνα µε  την ΚΥΑ 50268/5137/07 σε σχέση µε: 

       • Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας και ορίων χρόνου έκθεσης ανθρώπων   

σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 

• Επιδράσεις ηλεκτροµαγνητικών πεδίων σε βηµατοδότες καρδιοπαθών. 

• Επιδράσεις µαγνητικών πεδίων σε υλικό εγγραφής (µαγνητικές κασέτες, 

ταινίες, δισκέτες, κάρτες). 

5. Πρέπει να δοθούν από τον Ανάδοχο τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου, 

χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 
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6. Οδηγίες χειρισµού της διάταξης θα βρίσκονται αναρτηµένες σε ευδιάκριτο 

σηµείο πάνω στην διάταξη ώστε να µπορούν να ενηµερωθούν για τη χρήση της 

συσκευής τα ΑµεΑ και οι συνοδοί τους, τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. 

7. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει το σύνολο των υλικών, εργασιών, hardware και 

λογισµικού που απαιτούνται για την συναρµολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, 

δοκιµαστική λειτουργία και παράδοση του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία, 

όπως έχει παραπάνω περιγραφεί, καθώς και όλα τα υλικά και µικρο-υλικά 

που θα απαιτηθούν για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και λειτουργία του 

συστήµατος ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητώς σε αυτή. 

8. Η µεταφορά των υλικών και οι εργασίες επισκευών θα εκτελεστούν σε 

εργάσιµες και µη ηµέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση µε 

την Υπηρεσία. Οι εργασίες εγκατάστασης δεν θα πρέπει µε κανένα τρόπο να 

προκαλούν όχληση στους περιοίκους, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής 

ησυχίας. Ο Ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης αναλαµβάνει την 

υποχρέωση σύνταξης χρονοδιαγράµµατος των εργασιών σε συνεννόηση µε την 

Υπηρεσία. 

9. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, µε τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, χωρίς ελαττώµατα, και οι χώροι θα 

παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγµένοι από άχρηστα υλικά, τα 

οποία θα αποµακρυνθούν εκτός του χώρου εγκατάστασης της διάταξης. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής 

παραλαβής και του αρµόδιου µηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενηµερώνει για οποιοδήποτε θέµα 

ανακύπτει. 

11. Στην τελική προσφορά συµπεριλαµβάνεται και το κόστος εκπαίδευσης 

του προσωπικού ή και φορέων-συλλόγων που θα επιλέξει η Υπηρεσία για έως 

και δύο (2) ηµέρες, κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία. 

Εγγυήσεις – συντήρηση  

Η Ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την 

καλή λειτουργία τόσο των µηχανικών µερών όσο και των ηλεκτρονικών συστηµάτων. 

Ο Ανάδοχος, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος µέχρι 

και τη λήξη της εγγύησης (2 έτη) του συστήµατος να ενηµερώνει, αναβαθµίζει ή 

αντικαθιστά το λογισµικό ελέγχου των διατάξεων µε κάθε νεότερη έκδοση που 

διατίθεται από τον Κατασκευαστή. 

Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαµβάνεται και η συντήρηση του 
µηχανισµού χωρίς πρόσθετη χρέωση για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, 
µέχρι την απόσυρσή από την ακτή ή για διάστηµα ενός έτους. Στη διάρκεια 
αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει κατ’ ελάχιστον µια (ανά 
µήνα) τακτική προληπτική συντήρηση κάθε συστήµατος. Επιπλέον, 
υποχρεούται να προβαίνει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή 
άλλης λειτουργικής ανωµαλίας του εξοπλισµού, ή/και σύστηµα, ή/και στην 
αντικατάσταση ( εφ’ όσον απαιτείται ) µέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς 
καµία πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. Το κόστος όλων των αναλωσίµων, 
ανταλλακτικών, λιπαντικών, µικρο-υλικών, κλπ βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Θα πρέπει να παραδοθεί στο ∆ήµο, πίνακας µε την δαπάνη και πρόγραµµα 

συντήρησης για κάθε χρόνο και για τα επόµενα πέντε χρόνια. 
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Θα πρέπει να παραδοθεί στο ∆ήµο πίνακας των κυριότερων ανταλλακτικών τις 

διάταξης µε τιµές και θα πρέπει να δοθεί βεβαίωση για πενταετή, τουλάχιστον, 

δυνατότητα προµήθειας  ανταλλακτικών των συσκευών του συστήµατος. 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές 

Όλα τα δοµικά µέρη της διάταξης καθώς και όλα τα υλικά και µικρο- υλικά 

σύνδεσης (κοχλίες, άξονες κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο 

χάλυβα κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον. Τα υπόλοιπα µέρη χρειάζεται να είναι 

από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυµερή υλικά, εµποτισµένη ξυλεία ).   

1. ∆ιαστάσεις και απαιτήσεις. 
Τα βασικά στοιχεία διαστασιολόγησης και απαιτήσεων της µη µόνιµης, 

συναρµολογούµενης  διάταξης για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ στη θάλασσα, που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη  είναι τα ακόλουθα : 

• Μέγιστο βάρος χρήστη: τουλάχιστον έως 120 kg 

• Συντελεστής ασφαλείας φορτίων : τουλάχιστον 1,8 

• Τύπος τροφοδοσίας : Συνεχές ρεύµα 

• Τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα : 12Vdc 

• Τροφοδοσία ηλεκτρολογικού πίνακα : 24Vdc 

• Ταχύτητα διαδροµής: από 0,10 έως 0,20m/s (ανάλογα µε το µήκος της 

διάταξης)  

• Μέγιστος αριθµός χρήσεων  ανά µέρα: 30 χρήσεις 

• Μέγιστος αριθµός χρήσεων  χωρίς ηλιοφάνεια: µέγιστο 90 

• Ύψος Καθίσµατος στο σηµείο αφετηρίας : περίπου 50 cm 

• Βάθος τερµατικού σηµείου : περίπου 75 cm 

 

Η ευθύνη για την επιτόπια ακριβή λήψη υψοµέτρων, διαστάσεων, ευθυγραµµιών 

κλπ και τις συναφείς παραγγελίες υλικών, ραγών κλπ που συγκροτούν κάθε διάταξη, 

βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

2. Ερµάριο πύργου ελέγχου. 
Το ερµάριο του πύργου ελέγχου της µη µόνιµης, συναρµολογούµενης διάταξης 

πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε 

θαλάσσιο περιβάλλον.    

Στο ερµάριο  θα είναι τοποθετηµένος ο µηχανισµός κίνησης και η κεντρική µονάδα 

ελέγχου µε τα συστήµατα ασφαλείας και τους απαραίτητους αυτοµατισµούς. 

3. Ηλεκτρικός Πίνακας και εξοπλισµός. 
Ο κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να είναι τοποθετηµένος σε τέτοιο σηµείο 

ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση για την συντήρηση, αντικατάσταση και ρύθµιση 

των ηλεκτρονικών – µηχανικών µερών της διάταξης.  

Όλες οι ηλεκτρονικές πλακέτες θα είναι βυσµατωτού τύπου, για την άµεση 

αντικατάσταση σε τυχόν βλάβες. Όλα δε τα κρίσιµα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα θα 

είναι προφυλαγµένα εντός ειδικού στεγανού κουτιού που θα φέρει κλειδαριά και θα 

εξασφαλίζει ερµητικά για προστασία από τυχόν υγρασία.  
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Το όλο σύστηµα χρειάζεται να λειτουργεί µε χαµηλή τάση D.C. και να καλύπτει όλες 

τις προδιαγραφές ασφαλείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων . 

4. Τηλεχειριστήριο. 
Το τηλεχειριστήριο της διάταξης θα πρέπει να είναι πλήρως στεγανό για χρήση εντός 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, χρειάζεται να είναι απλό στη λειτουργία του µε 

λίγα πλήκτρα χειρισµού ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ασαφειών σχετικά µε 

την κατανόηση της χρήσης του από όλους.  Ακόµα, πρέπει να προσφέρει τη 

δυνατότητα κατά την διάρκεια της διαδροµής, να ακινητοποιείται το κάθισµα 

αµέσως µε το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου. Λόγω πιθανότητας αστοχίας των 

τηλεχειριστηρίων ή κάποιου άλλου ηλεκτρονικού ή µηχανικού µέρους της διάταξης 

απαιτείται να υπάρχει πρόβλεψη για τη λειτουργία της µε χειροκίνητο τρόπο. Κάθε 

διάταξη θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 5 (πέντε) τηλεχειριστήρια.  

5. Σιδηροτροχιά – ράγες 
Οι ράγες της µη µόνιµης, συναρµολογούµενης  διάταξης για την αυτόνοµη 

πρόσβαση ΑµεΑ στη θάλασσα πρέπει να είναι αρθρωτά τµήµατα, κατασκευασµένα 

από ανοξείδωτο χάλυβα, σε κατάλληλο µήκος τα οποία συνδεόµενα µεταξύ τους θα 

µπορούν να φτάσουν στο επιθυµητό συνολικό µήκος ώστε να καταλήγουν µέσα στη 

θάλασσα. Στο τελευταίο τµήµα εντός της θάλασσας θα προσαρµόζεται 

χειροσλισθήρας. Ο τρόπος σύνδεσης των τµηµάτων χρειάζεται να είναι εύκολος και 

να εξασφαλίζει την συνέχεια του µηχανισµού. Οι αρθρωτοί σιδηρόδροµοι – ράγες 

που διαµορφώνουν την τροχιά/διαδροµή  µέχρι το τερµατικό σηµείο χρειάζεται να 

καλύπτονται από κάλυµµά κατάλληλο  για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον (πχ από 

ανοξείδωτο χάλυβα, εµποτισµένη ξυλεία, πολυµερή υλικά, κλπ) έτσι ώστε να 

προστατεύονται οι χρήστες από τα κινητά µέρη. Οι ράγες στο άνω σηµείο θα 

συνδέονται µε ασφάλεια στον πύργο της διάταξης όπου θα βρίσκεται ο µηχανισµός 

κίνησης του φορείου.  

Το φορείο, το οποίο θα ολισθαίνει κατά µήκος των ραγών, απαιτείται να είναι 

κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, οι δε τροχοί του να είναι κατάλληλης 

αντοχής και κατάλληλου υλικού για την καλύτερη ολίσθηση  χωρίς ιδιαίτερους 

θορύβους.  

Το σύστηµα της σιδηροτροχιάς θα περιλαµβάνει κατάλληλα διαµορφωµένα τµήµατα 

ώστε να µπορεί να προσαρµοσθεί στις ενδεχόµενες κλήσεις της κάθε παραλίας που 

τοποθετηθεί.  

Για το σύνολο της διάταξης θα ληφθεί µέριµνα για τη στήριξη της στο έδαφος όπου 

σε κάθε περίπτωση δεν θα προκαλείται η οποιαδήποτε αλλοίωση στα 

χαρακτηριστικά της. Τα υλικά στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

6. Φωτοβολταικό στοιχείο – µπαταρία.  
Κάθε προσφερόµενο σύστηµα θα πρέπει να είναι πλήρως αυτόνοµο ενεργειακά, 

εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ενέργεια λειτουργίας του µέσω µιας µπαταρίας 

κατάλληλης χωρητικότητας που θα φορτίζεται ελεγχόµενα από το φ/β στοιχείο. Με 

αυτό τον τρόπο κάθε σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε καταστάσεις 

χαµηλής ηλιοφάνειας ενώ δεν απαιτείται καµία σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Παράλληλα η χρήση χαµηλής τάσης συνεχούς ρεύµατος θα κάνει την διάταξη 
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ασφαλή καθώς δεν τίθεται θέµα ασφαλείας λόγω της ηλεκτρικής της τροφοδότησης. 

Το φωτοβαλταικό στοιχείο θα είναι προσαρµοσµένο στον πύργο ελέγχου.  

Το σύστηµα θα είναι έτσι διαστασιολογηµένο, ώστε να καλύπτει 90 χρήσεις χωρίς 

ηλιοφάνεια.  

7. Ντουζιέρα   
Στην κύρια δοµή του πύργου ελέγχου της διάταξης θα προβλεφθεί η ενσωµάτωση 

ντουζιέρας. Ο ανάδοχος θα πρέπει σε συνεννόηση µε την υπηρεσία του ∆ήµου να 

συνδέσει το ντουζ µε το δίκτυο ύδρευσης και να παραδοθεί πλήρως εγκαταστηµένο 

και σε λειτουργία.   Η σύνδεση θα πρέπει να είναι ασφαλή και να µη δηµιουργεί 

προβλήµατα στους λουόµενους.  Στην τιµή περιλαµβάνεται η εγκατάσταση και τα 

µικρουλικά της σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση  σε πλήρη 

λειτουργία της διάταξης, η συντήρηση του µηχανισµού χωρίς πρόσθετη χρέωση για 

την πρώτη περίοδο λειτουργίας, µέχρι την απόσυρσή από την ακτή ή για διάστηµα 

ενός έτους καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού ή και φορέων-

συλλόγων που θα επιλέξει η Υπηρεσία για έως και δύο (2) ηµέρες, κατόπιν 

συνεννόησης µε την Υπηρεσία. 

Για τις ανάγκες του ∆ιαγωνισµού θα πρέπει να κατατεθεί από τους 
ενδιαφερόµενους και να συµπεριληφθεί στον φάκελο τεχνικής προσφοράς 
τους, ο Πίνακας 1 του παρόντος.  
Σε αυτόν περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία ζητούνται κατά 
τη φάση κατάθεσης των προσφορών και αφορούν αποκλειστικά τις Τεχνικές 
προδιαγραφές των διατάξεων.  
 
 
 
 
Πίνακας 1  
 

 Περιγραφή  Ελάχιστες 
απαιτήσεις από το 
τεύχος Τεχνικών 
προδιαγραφών  

Έγγραφα προς 
προσκόµιση  

 

2.  
 

Χρονική διάρκεια 
εγγύησης  

Τουλάχιστον δύο (2) έτη  Υπεύθυνη δήλωση 
προσφέροντα  

 

3.  
 

Χρονική διάρκεια δωρεάν 
συντήρησης  

Τουλάχιστον πέντε (5) µήνες 
πραγµατικής λειτουργίας  

Υπεύθυνη δήλωση 
προσφέροντα  

 

4.  
 

Μηνιαία συντήρηση  Τουλάχιστον µία(1)/ µήνα 
πραγµατικής λειτουργίας  

Υπεύθυνη δήλωση 
προσφέροντα  

 

5.  
 

Παρακαταθήκη 
ανταλλακτικών  

Απαίτηση για 5ετή 
δυνατότητα προµήθειας 
(παρακαταθήκη) 
ανταλλακτικών από τον 

Ανάδοχο)  

Υπεύθυνη δήλωση 
προσφέροντα  

 

6.  
 

Αποδοχή Τεχνικών  
Προδιαγραφών  

Ο Ανάδοχος αποδέχεται 
πλήρως τις Τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους 
που αναφέρονται σε αυτές.  

Υπεύθυνη δήλωση 
προσφέροντα  

 

7.  
Ηλεκτροµαγνητική 
συµβατότητα  

ΚΥΑ 50268/5137/07  Υπεύθυνη δήλωση 
προσφέροντα  
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8.  
 

Προσφερόµενα 
τηλεχειριστήρια  

Τουλάχιστον πέντε (5)/  
διάταξη  

Βεβαίωση 
προσφέροντα  

 

 

IV. ∆ιάδροµος παραλίας  

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην προµήθεια και την 

εγκατάσταση µη µόνιµων διαδρόµων παραλίας για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ 

στις παραλίες. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις των 

σχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 1349_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους, Όλοι στην 

Άµµο) και της οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και ∆ηµοσίων Έργων 

(ΦΕΚ/Β/18/15-01-2002). 

Οι διάδροµοι που θα εγκατασταθούν προορίζονται για να παρέχουν σε άτοµα µε 

κινητικές αναπηρίες ή σε άτοµα τα οποία εν γένει είναι περιορισµένης 

κινητικότητας, τη δυνατότητα αυτόνοµης πρόσβασης, µε απόλυτη ασφάλεια, στις 

υποδοµές παραλιών που απευθύνονται σε ΑµεΑ. Ταυτόχρονα δε θα πρέπει να 

εµποδίζεται η διέλευση των υπόλοιπων  λουόµενων.  

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει όλα 

τα απαιτούµενα υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωµένης προσβάσιµης διαδροµής 

προς τις υποδοµές της παραλίας που απευθύνονται σε ΑµεΑ (αποδυτήριο, WC, 

parking κτλ.). Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί µε υλικά αρίστης ποιότητας και 

σύµφωνα µε τους επίσηµους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός από 

τα παρακάτω ρητά αναφερόµενα, θα περιλαµβάνει και κάθε άλλο υλικό ή εξάρτηµα 

απαραίτητο για την ικανοποιητική κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία των 

διαδρόµων, ακόµη και εάν δεν αποτυπώνεται σε κάποια περιγραφή ή προδιαγραφή. 

Όλα λοιπόν τα υλικά και εξαρτήµατα θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, 

στιβαρής κατασκευής και µη υποκείµενα σε ταχεία φθορά. 

Όλα τα υλικά και τα εξαρτήµατα θα παραδοθούν πλήρως εγκατεστηµένα. 

Τονίζεται ότι το σύνολο των σχετικών εργασιών (ακόµη και ο τρόπος µεταφοράς ή 

αποµάκρυνσης υλικών) πρέπει πλέον όλων των άλλων (τήρηση σχετικής νοµοθεσίας 

περί υγιεινής και ασφάλειας, κλπ) να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας για 

αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων σε χρήστες των χώρων. 

Για την πρόσβαση των χρηστών της  διάταξης για την αυτόνοµη πρόσβαση τους στη 

θάλασσα, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλοι διάδροµοι κίνησης. Προτείνεται η 

τοποθέτηση µη µόνιµων διαδρόµων από ξύλο που θα επιτρέπουν την εύκολη κίνηση 

των χρηστών  σε όλα τα επιµέρους τµήµατα της παρέµβασης, δηλαδή αποδυτήρια – 

WC- σύστηµα  τύπου SEATRAC – οµπρέλες.    

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
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Πρόκειται για µη µόνιµους διαδρόµους για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ σε 

υποδοµές που απευθύνονται σε αυτά στον περιβάλλοντα χώρο της παραλίας. 

Οι διάδροµοι θα προσφέρουν αυτόνοµη πρόσβαση στα ΑµεΑ σε σχετικές υποδοµές  

της παραλίας. Συγκεκριµένα, στη µη µόνιµη βοηθητική διάταξη για την αυτόνοµη 

πρόσβαση ΑµεΑ στη θάλασσα, στο χώρο στάθµευσης και – εφόσον υφίστανται – στο 

χώρο σκίασης, στο αποδυτήριο και στο WC που απευθύνονται σε ΑµεΑ. 

Όλα τα δοµικά µέρη των διαδρόµων καθώς και όλα τα υλικά και µικρο-υλικά 

σύνδεσης είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη ξυλεία ή ανοξείδωτο χάλυβα 

κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.  

Oι παραπάνω διάδροµοι θα παραδοθούν πλήρεις και έτοιµοι για χρήση, 

τοποθετηµένοι σε σηµείο που θα υποδειχθεί και θα έχει προετοιµαστεί κατάλληλα 

(χωµατουργικά) από την Υπηρεσία.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ξύλινο πάτωµα συρταρωτό, µε τάβλες 2,2 X9,5mm.  

Οι διάδροµοι θα πρέπει να αποτελούνται από λυόµενα σταθερά τµήµατα µε µέγιστο 

µήκος 2,5 µ. για την εύκολη µεταφορά και φόρτωσή τους.  

Το πλάτος των διαδρόµων θα πρέπει να είναι 1,5µ. ώστε να εξασφαλίζεται η 
ανεµπόδιστη όδευση των χρηστών αναπηρικών αµαξιδίων. Τα όποια διάκενα ή 

ανοίγµατα στην επιφάνεια του διαδρόµου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε πλάτος τα 

2 εκ. Οι διάδροµοι θα πρέπει να διαθέτουν διάκενα εγκάρσια της διαδροµής 

όδευσης για την αποµάκρυνση της άµµου. Η απόσταση µεταξύ των διάκενων για την 

όδευση της άµµου θα πρέπει να είναι µικρότερη των 20 εκ και το πλάτος τους δεν 

θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 εκ.  

Με σκοπό να εξασφαλίζεται η οµαλή κίνηση χρηστών αναπηρικών αµαξιδίων πάνω 

στο διάδροµο θα πρέπει τα λυόµενα τµήµατά του να είναι άκαµπτα δηµιουργώντας 

επίπεδες επιφάνειες ακόµα και όταν το έδαφος είναι ιδιαίτερα τραχύ. 

Η σύνδεση µεταξύ των τµηµάτων θα πρέπει να είναι αρθρωτή ώστε να επιτρέπεται η 

εύκολη προσαρµογή της σχετικής κλίσης τους, αντιµετωπίζοντας έτσι τυχόν 

µεταβολές στη µορφολογία του εδάφους. Η υψοµετρική διαφορά µεταξύ των 

τµηµάτων στα σηµεία σύνδεσής τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 εκ. 

Τα τµήµατα αυτά θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη ξυλεία και 

από ανοξείδωτα υλικά κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.  

Η υψοµετρική διαφορά µεταξύ του τµήµατος του διαδρόµου που θα τοποθετηθεί 

δίπλα στο σηµείο επιβίβασης της µη µόνιµης βοηθητικής διάταξης για την αυτόνοµη 

πρόσβαση ΑµεΑ στη θάλασσα από την επιφάνεια του καθίσµατος αυτής θα πρέπει 

να είναι 40-50εκ. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά και η τοποθέτηση/ σύνδεση  

των τµηµάτων του διαδρόµου, στην θέση που θα υποδειχθεί σε συνεννόηση µε  την 

Υπηρεσία του ∆ήµου. 
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V. Σήµανση  

Στην περιοχή που θα υλοποιηθούν οι παραπάνω παρεµβάσεις προτείνεται να 

εγκατασταθούν µια σειρά από κατάλληλες ρυθµιστικές & πληροφοριακές πινακίδες 

(κατακόρυφη σήµανση). Συγκεκριµένα πλησιάζοντας στην ακτή θα πρέπει να 

προσδιορίζεται το σηµείο της παραλίας που είναι προσβάσιµο για ΑµεΑ. Επιπλέον 

θα πρέπει να υπάρχουν ταµπέλες για τις θέσεις στάθµευσης, την τουαλέτα, τα 

αποδυτήρια και το προσβάσιµο ντουζ. Ενδεικτικοί τύποι : 

• Ρυθµιστική πινακίδα Ρ71- 72 

• Πληροφοριακή πινακίδα Π60 

• Πληροφοριακή πινακίδα Π71  

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει 

όλες τις πινακίδες, µετά από έγκριση από  την υπηρεσία  για τον τύπο της πινακίδας 

και για τη θέση που θα τοποθετηθεί.   

Οι πληροφοριακές πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται 

στους όρους των σχετικών τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών  (νόµος 2696/1999- 

ΦΕΚ 57/α/23-3-1999, αρ. ∆ΜΕΟ/ε/οικ/1102 ΦΕΚ 953/Β/24-10-1997, ∆ΜΕΟ 

ε/οικ/720/13-11-92,ΦΕΚ 954/Β/31-12-1986, ΦΕΚ1061/Β/13-10-1980. 

Συγκεκριµένα : 

1. Θα πρέπει να είναι πλήρως ανακλαστικές υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 

ΙΙ. 

2. Οι διστάσεις τους θα είναι 600Χ400χιλ. 

3. Το υλικο κατασκευής τους θα πρέπει να είναι επίπεδο φύλλο κράµατος 

αλουµινίου τύπου AlMg2 και πάχους 3mm 

4. Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα πρέπει να είναι από γαλβανισµένο 

σιδηροσωλήνα διαµέτρου 48χιλ. µε πάχος 2χιλ. και ύψος 3µ.  

5. Το ύψος της χαµηλότερης ακµής της πινακίδας πάνω από τη µέση γραµµή 

του οδοστρώµατος (ελεύθερο ύψος) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,2µ.  

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση  και όλες οι 

εργασίες και  τα µικρουλικά που απαιτούνται για την ορθή εγκατάσταση των 

πινακίδων. 

 

VI. Χώροι σκίασης  (οµπρέλες)   

Σε κάθε χώρο που θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις  παραπάνω παρεµβάσεις, θα 

προβλεφθεί και η τοποθέτηση  κάποιων οµπρελών, κατάλληλα για να προσφέρουν 

σκίαση στο χώρο. Οι οµπρέλες θα είναι ψάθινες µε διάµετρο 2,30µ.  και θα 

τοποθετηθούν στην παραλία.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά   

• Ψάθινη οµπρέλα µε ειδικό τρόπο πλέξης για µεγάλη αντοχή στο χρόνο. 

(ενδεικτικού τύπου «ΡΟ∆ΟΣ» -της εταιρείας ΚΑΛΑΜΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε) 

• επένδυση από ελληνικό καλάµι και mix thatch καλάµι Αφρικής  

• διάσταση 2,30µ.  



 25

• σκελετός από σωλήνα γαλβανιζέ  ½  ίντσας και οκτώ ενσωµατωµένες 

αντηρίδες, πάχους 1,6mm 

• ενισχυµένη και δυνατή πλέξη µε έξι δεσίµατα και ειδικά καλούπια ώστε να 

έχουµε στάνταρ πάχος πλέξης 4-6εκ.  

• διπλό προστατευτικό κάλυµµα. Εσωτερικά και εξωτερικά στην κορυφή της 

οµπρέλας τοποθετούνται όλα τα καλάµια ενδιάµεσα από το διπλό λαµαρινάκι, 

ώστε τα καλάµια να προστατεύονται και να παραµένουν σταθερά, σφιγµένα 

και ανέπαφα κατά τις µετακινήσεις και την τοποθέτηση µετά από κάθε 

φύλαξη.     

• Κολάρο –σφικτήρας δυο σηµείων ενσωµατωµένο στην κεντρική σωλήνα 

πάχους 5mm για καλύτερη στήριξη της οµπρέλας στον πάσσαλο.  

• Κρυφές κόντρες έξι σηµείων. Σύστηµα εξάγωνης πυραµίδας µε 16 mm µασίφ 

σίδηρου (ενσωµατωµένο στην κεντρική σωλήνα) για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα 

στον αέρα έως και δέκα µποφόρ χωρίς αντηρίδες.  

• Με ορθοστάτη εµποτισµού  Φ8cmX3m  

• Γραπτή εγγύηση 5 ετών.  
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση  και όλες οι 

εργασίες και  τα µικρουλικά που απαιτούνται για την ορθή εγκατάσταση των 

οµπρελών. 

 

 

Θεωρήθηκε,    
Βόλος   15  - 03  -2018 

Ελέγχθηκε Συντάχθηκε 

Η αναπληρώτρια ∆/ντρια 
Τ.Υ.  

Ο προϊστάµενος  Τµήµα 
Κτηρίων  & Υπαίθριων 

χώρων 

 

   
Ελένη Προβιά Ιωάννης Αρέθας Αγγελική Καλφοπούλου 

∆ιπλ.  Πολιτικός Μηχανικός  ∆ιπλ.  Πολιτικός 
Μηχανικός 

∆ιπλ. Αρχιτέκτονας  
Μηχανικός 
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