
 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

 

 

"ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ  ΣΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ 

ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ" 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ Δ Λ Δ Σ Η  
 

 

 

 

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 

Δπηθαηξνπνέεζε  

 13 /29-03-2021 

13 / 29-06-2021 

 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. :  227.794,20€  

 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔ Φ.Π.Α. :  282.464,81€ 

 ΔΚΣΔΛΔΗ:  Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο  

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ :  

Δ.Π. 

«Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία»  

Η ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ : 

Αηθαηεξίλε Λαιηψηε  

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ 

Κσλζηαληίλνο ππξφπνπινο 

MSc. Μεραλνιφγνο 

Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΧΝ -

ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ, 

ΚΣΗΡΙΑΚΧΝ, YΓΡΑΤΛΙΚΧΝ & 

ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΧΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

"ΑλαβΪζκηζε  ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο γηα Ϊηνκα κε 

θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα ζε 

παξαιέεο ηνπ Γάκνπ 

Αηγηαιεέαο" 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α  

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 
1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

3. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ  
4. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

5.  ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

6.  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
7. ΥΕΔΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:  13/2021 

  

 

  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΧΝ -

ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ, 

ΚΣΗΡΙΑΚΧΝ, YΓΡΑΤΛΙΚΧΝ & 

ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΧΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

"ΑλαβΪζκηζε  ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο γηα Ϊηνκα κε 

θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα ζε 

παξαιέεο ηνπ Γάκνπ Αηγηαιεέαο" 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .  Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  Δ Κ Θ Δ  Η   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:   13 /2021 

  

 
  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΧΝ -

ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ, 

ΚΣΗΡΙΑΚΧΝ, YΓΡΑΤΛΙΚΧΝ & 

ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΧΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

"ΑλαβΪζκηζε  ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο γηα Ϊηνκα κε 

θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα ζε 

παξαιέεο ηνπ Γάκνπ Αηγηαιεέαο" 



 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Δηζαγσγή 
Σν δήηεκα ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζηηο 

ππνδνκέο, ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο γίλεηαη φιν θαη πην ζεκαληηθφ γηα ηελ θνηλσλία καο, θαη 

θπζηθά γηα ηνπο Γήκνπο πνπ ζθνπφο ηνπο είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Ο ζρεδηαζκφο πιένλ δεκφζησλ ρψξσλ θαη ππεξεζηψλ ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

πνιηηψλ ρσξίο απνθιεηζκνχο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία
1
 θαη ησλ εκπνδηδφκελσλ

2 
αηφκσλ. 

Με ηελ απηφλνκε δηαθίλεζε θαη δηαβίσζή ηνπο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γεληθφηεξα ηα 

εκπνδηδφκελα άηνκα απνπεξηζσξηνπνηνχληαη, ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο, 

αλαπηχζζνπλ ηα ηαιέληα ηνπο ζπκκεηέρνληαο ηζφηηκα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο. 

ηφρνο ηνπ Γήκνπ κε ηελ παξνχζα πξφηαζε είλαη κηα θηιηθή, πξνζεγγίζηκε θαη αζθαιήο γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ παξαιία, κε νκαιέο θιίζεηο, θαηάιιειε ζήκαλζε, πξνζηηή 

θαη εχθνιε ζηε ρξήζε κεραληζκψλ ρεηξηζκνχ (φπσο δηαηάμεηο πξφζβαζεο, δηαδξφκνπο ρξήζεο 

ΑκεΑ). Γηεπθνιχλνληαο ελ ηέιεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα αλζξψπσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή κε 

πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα ζηηο παξαιίεο. 

-------------------------- 
1 

Άηνκα κε αλαπεξέα εέλαη ηα Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ κόληκεο ά πξνζσξηλΫο βιΪβεο, αληθαλόηεηεο, αδπλακέεο, 

αλαπεξέεο ά ζπλδπαζκό ησλ παξαπΪλσ, πνπ πξνΫξρνληαη από θπζηθά, ςπρηθά ά λνεηηθά αλεπΪξθεηα. 
2 

Δκπνδηδόκελα Ϊηνκα εέλαη ηα Ϊηνκα κε εηδηθΫο αλΪγθεο, θαζώο θαη ηα Ϊηνκα κε κεησκΫλεο ηθαλόηεηεο 

δειαδά ηα Ϊηνκα ηεο ηξέηεο θαη ηΫηαξηεο ειηθέαο, νη Ϋγθπεο, ηα πξνεθεβηθΪ Ϊηνκα, ηα Ϊηνκα κε αζπλάζεηο 

ζσκαηηθΫο δηαζηΪζεηο, νη εζηζκΫλνη ζε βιαβεξΫο νπζέεο, όζνη ρξεζηκνπνηνύλ ά νδεγνύλ νηνπδάπνηε ηύπνπ 

ακαμέδην, όζνη κεηαθΫξνπλ βΪξε θιπ. 

 

Η ελ ιφγσ πξφηαζε πξνζβιέπεη ζηελ πξνεηνηκαζία παξάιησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ςπραγσγία θαη ηελ εθγχκλαζε αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή 

πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο (ειηθησκέλνη, εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο, άηνκα κε κεησκέλε φξαζε, 

θ.η.ι.), ζπλεηζθέξνληαο ζηελ εμππεξέηεζε αιιά θαη θνηλσληθνπνίεζε ηνπο. 

Σν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ πξφζβαζε πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ άιισλ θαη ηελ 

ρξήζε ππνδνκψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπραγσγία, ηνλ αζιεηηζκφ, ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

γεληθφηεξα κε ηελ αλαςπρή, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε φινπο αλεκπφδηζηα θαη ρσξίο θαλέλαλ 

απνιχησο πεξηνξηζκφ. Έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο απφ ηνλ νπνίν απνθιείνληαη ζπλήζσο ηα ΑκεΑ 

είλαη ε ζάιαζζα θαη ηα ζαιάζζηα ινπηξά, ηα νπνία ζπλήζσο έρνπλ επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

πγεία  θαη ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο. 

Με ζηφρν αθελφο ηελ θπζηθή πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηνπο ζαιάζζηνπο ρψξνπο 

θαη αθεηέξνπ ηελ ηζφηηκε θνηλσληθή έληαμή ηνπο, πξνηείλεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ησλ 

αθηψλ ηνπ Γήκνπ. Θα πξέπεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο αιιά θαη λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιειεο 

εγθαηαζηάζεηο ηφζν ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο παξαιίαο φζν θαη ζηνλ ρψξν θνιχκβεζεο, νη 

νπνίεο λα ηεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ γηα ΑκεΑ. 

Η παξνχζα πξφηαζε έρεη ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ ζε ηέζζεξηο 

παξαιίεο ηνπ Γήκνπ , γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑκεΑ ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΧΝ -

ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ, 

ΚΣΗΡΙΑΚΧΝ, YΓΡΑΤΛΙΚΧΝ & 

ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΧΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

 ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ 13/2021 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

«ΑλαβΪζκηζε  ηεο πξνζβαζηκόηεηαο 

γηα Ϊηνκα κε θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα ζε 

παξαιέεο ηνπ Γάκνπ Αηγηαιεέαο» 



 
 

ηνπξηζκνχ εηδηθψλ απαηηήζεσλ αιιά θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο . 

ηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ζηελ πξνζέιθπζε 

ηνπξηζηψλ απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο.  

Παξαιίεο παξέκβαζεο  

Η επηινγή ησλ παξαιηψλ γηα έληαμε ζην πξφγξακκα θαη ε δηακφξθσζε ηνπο κε εμππεξεηήζεηο 

θαη εμνπιηζκφ γηα ΑκεΑ έγηλε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν , ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην 

κέγηζην ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Η κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα λα 

κπνξέζνπλ λα γίλνπ παξεκβάζεηο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ε ζέζε ηεο παξαιίαο ζε ζρέζε κε άιιεο 

παξνρέο ηεο πεξηνρήο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ησλ παξαιηψλ  

Bάζεη ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ , με την υπ’ αρίθμ. 17/2018 Απόφαςη Δημοτικοφ 

Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΔΗΠΩ6Χ-9ΠΓ),  έχουν επιλεγεί οι παραλίεσ: 

 Αβχζνπ Γ.Δ. πκπνιηηείαο,  

 Νηθνιετθσλ Γ.Δ. Γηαθνπηνχ,  

 Διαηψλα Γ.Δ. Γηαθνπηνχ,  

 Αθξάηαο, Γ.Δ. Αθξάηαο. 

 

Γηάγξακκα θαζνξηζκνχ ζέζεσλ παξαιηψλ πνπ επηιέρζεθαλ  

 

Κάζε παξαιία δηαζέηεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο. Αλαιφγσο ηεο 

ζέζεο ηεο ζην Γήκν ζε ζρέζε κε άιιεο παξαιίεο , ηη παξνρέο πνπ δηαζέηεη απηή , ζε γεηηνληθά 

ζεκεία πξφζβαζεο ζε ΑκεΑ , θπζηθφ πεξηβάιινλ , ηεο επηζθεςηκφηεηαο πνπ δέρεηαη θαη 

θπζηθά ησλ απαξαίηεησλ εμππεξεηήζεσλ πνπ πξέπεη λα δηεπζέηεη, έγηλε ε παξνχζα κειέηε 

Κάζε παξαιία δηαζέηεη κηα νκάδα παξνρψλ θαη εμνπιηζκνχ αλαιφγσλ ησλ αλαγθψλ πνπ 

εμππεξεηεί .  

ηηο απεηθνλίζεηο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε ρσξνζέηεζε γηα θάζε παξαιία , πνπ 

κειεηήζεθε σο «Παξαιία Πξνζβάζηκε ζε ΑκεΑ»   

 

 

Άβπζνο 



 
 

 
Νηθνιαίηθα 

 

 
 

Διαηώλαο 



 
 

 
 

 

ΑθξΪηα 

 

 
    



 
 

 

 Η εθπφλεζε ηεο κειέηεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 θαη Ν. 4412/2016 , γηα 

Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηψλ θαη  Τπεξεζηψλ.   

  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ησλ έξγσλ, φπσο ππνινγίζζεθε ζην ζπλνιηθφ πνζφλ ησλ 

227.794,20 € θαη µε ηνλ Φ.Π.Α. 24% ζην πνζφλ ησλ 282.646,81 €. 

     Με ηελ αξηζ. πξση. 193/38/Α3/14-1-2021(ΑΓΑ: 6ΔΘΦ46ΜΣΛΡ-ΔΘ3) απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ 

Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ  ΔΣΠΑ & Σ, ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο κε αξηζ. 

Πξση: 6254/878/Α3/27/11/2017 (ΑΓΑ: 6ΙΔ8465ΥΙ8-ΒΓΓ) γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δ.Π. 

«Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» (Κσδ. Πξφζθιεζεο 075 θαη α/α 

ΟΠ 2309) κε ηίηιν «Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ 

Πξννξηζκψλ», απνθαζίζηεθε ε έληαμε ζην παξαπάλσ πξφγξακκα ηεο πξάμεο  «Αλαβάζκηζε 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζε παξαιίεο ηνπ 

Γήκνπ Αηγηαιείαο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 240.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) κε 

θσδηθφ ελάξηζκνπ 2021Δ15510000 θαη δηθαηνχρν θαη θνξέα πινπνίεζεο ην Γήκν Αηγηαιείαο. 

 

 

          Σν ππνιεηπφκελν πνζφ ησλ 42.464,81€ ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ΘΔΧΡΔΙΣΑΙ 

Αίγην,  29  Ινπλίνπ 2021 Αίγην,  29  Ινπλίνπ 2021 Αίγην, 29  Ινπλίνπ 2021 

Η πληάμαζα Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. 

   

   

   

Αηθαηεξίλε Λαιηψηε Κσλ/ληίλνο Γηακαληφπνπινο Λεσλίδαο Καξάκπειαο  

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο ππξφπνπινο  

Msc. Mεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.  Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο   

Π Ρ Ο Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 
 

     

        

        

        ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : "Αναβάθμιζη  ηης 
προζβαζιμόηηηας για άηομα με 

Kκινηηικά προβλήμαηα ζε παραλίες 
ηοσ Γήμοσ Αιγιαλείας" 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 
  ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 
  Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
  ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - 

ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
     ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ, ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ &           

ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
     

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:                   282,464.81 € 

   
(με ΦΠΑ 24%) 

  

        1.   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   Μ Δ Λ Δ Σ Η  

       

 

α/α 

  

ΔΡΓΑΙΔ Μονάδα 
Ποζόη

ηηα 
Σιμή 

Μονάδας 

  

  
ΠΡΟΤΠΟΛ
ΟΓΙΜΟ 

CPV 

1.  ΟΜΑΓΑ Α - ΒΑΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

  1 

Διάηαξη για ηην αςηόνομη ππόζβαζη 
ΑΜΕΑ ζηην θάλαζζα με νηοςρ και 

πάγερ αναλόγος μήκοςρ   

ηεμ.  

4.00 31,000.00 
124,000.0

0 
33196200-2 

  2 
Ππομηθεια και ηοποθεηηζη 

ζςζηήμαηορ ηηλεμεηπίαρ  
ηεμ 4.00 2,200.00 8,800.00 38291000-2            

  3 
Ππομηθεια και ηοποθεηηζη 

ζςζηήμαηορ θυηοζςναγεπμού 
ηεμ 4.00 600.00 2,400.00 

     
35121700-5 

  4 
Ππομήθεια και ηοποθέηηζη 

αποδςηηπίος ΑΜΕΑ 
ηεμ.  4.00 3,500.00 14,000.00 33196200-2 

  5 
Διαμοπθυζη σώπος νηοςρ ΑΜΕΑ  - 

μεηαθοπά παποσήρ ύδπεςζηρ  
ηεμ  4.00 800.00 3,200.00 33196200-2 

  6 
Ππομήθεια και ηοποθέηηζη σημικήρ 

ηοςαλέηαρ ΑΜΕΑ 
ηεμ.  8.00 5,500.00 44,000.00 24955000-3 

  
        

ΚΟΣΟ 
ΟΜΑΓΑ Α 196,400.00   

2.  ΟΜΑΓΑ Β - ΛΟΙΠΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

      
    

  

  7 Διάδπομορ ξύλινορ πλάηοςρ 1,70 μ.  μ.μ.  60.10 100.00 6,010.00 3419000-0 

  8 

Διαμόπθυζη  σώπυν ζηαθμεύζηρ και 
πλαηώμαηορ αναλόγος διαζηάζευρ, 

ηοποθεηηζη λοιπού εξοπλιζμού  

ηεμ 9.00 500.00 4,500.00 34922100-7 



 
 

  9 
Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινηρ 

ομππέλαρ ζκίαζηρ  
ηεμ 4.00 350.00 1,400.00 44115900-8 

  10 
Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ξύλινος 

παηώμαηορ  
μ2 134.06 70.00 9,384.20 3419000-0 

  11 
Μεηαθοπά παποσήρ πεςμαηορ και 

θυηιζηικού ζώμαηορ  
ηεμ  4.00 700.00 2,800.00 5111000-6 

  12 

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη 
ενημεπυηικών πινακίδυν ζηαθμεςζηρ 

ΑΜΕΑ 

ηεμ 16.00 100.00 1,600.00 31523200-0 

  13 

Ππομήθεια και ηοποθέηηζη 
ενημεπυηικών πινακίδυν • αςηόνομηρ 

ππόζβαζηρ ΑμεΑ ζηη θάλαζζα και           
• ζςγσπημαηοδόηηζηρ από ηο 

ΕπΑνεΚ ΕΠΑ  

ηεμ  4.00 300.00 1,200.00 31523200-0 

  14 
Δημιοςπγία τηθιακού ενημεπυηικού 

ιζηόηοπος πποζβαζιμόηηηαρ 
ηεμ 1.00 4,500.00 4,500.00 72300000-8 

    
  

    ΚΟΣΟ 
ΟΜΑΓΑ Β 

31,394.20 
  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 24% 227,794.20 

ΦΠΑ 24% 54,670.61 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% 282,464.81 

Αίγιο 29-06-2021                                       Αίγιο 29-06-2021                                     Αίγιο 29-06-2021                                                                                                                                                                                                                                                                               
Η ζςνηάξαζα                                           Ο  Σμημαηάπσηρ                                         Ο Διεςθςνηήρ 

Σ.Τ.                         

 Αικαηεπίνη Λαλιώηη                             Κυνζηανηίνορ Διαμανηόποςλορ                Λευνίδαρ 
Καπάμπελαρ 
Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Ε                               Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Ε             Πολιηικόρ Μησανικόρ 
Π.Ε        

  

Κυνζηανηίνορ πςπόποςλορ ΜSC 
Μησανολόγορ Μησανολόγορ 
Μησανικόρ Σ.Ε 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3 .  Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

Μ Δ Λ Δ Σ Η    
 

 

 

 

 

 

 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 

 

 

Άπθπο 1 Με κόληκε βνεζεηηθά ΓηΪηαμε γηα ηελ απηόλνκε πξόζβαζε 

ΑΜΔΑ ζηελ ζΪιαζζα κε ελζσκαησκΫλν ληνπο θαη ξΪγεο 

αλαιόγνπ κάθνπο   

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

ζηελ εθάζηνηε παξαιία κίαο κε κφληκεο βνεζεηηθήο Γηάηαμεο γηα ηελ 

Απηφλνκε Πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα, ζχκθσλα κε πξφηππα θαη 

βάζεη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ 

ππφινηπσλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.  

Σηκή αλά ηεκάρην ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: ΣξηΪληα κηα  ρηιηΪδεο 

 ΑξηζκεηηθΪ: 31.000,00 € 

 

 

Άπθπο 2 ύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαηξηθώλ ζπλζεθώλ παξαιέαο – 

Δθαξκνγά Σειεκεηξέαο  

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εθαξκνγήο ηειεκεηξίαο ζηε κε 

κφληκε βνεζεηηθή δηάηαμε γηα απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε 

ζάιαζζα, βάζεη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.  

Σηκή αλά ηεκάρην, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Γύν ρηιηΪδεο δηαθόζηα επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 2.200,00,00 € 

 

 

Άπθπο 3 Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε ζπζηάκαηνο θσηνζπλαγεξκνύ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο θσηνζπλαγεξκνχ γηα 

αληηθιεπηηθή πξνζηαζία ζηε κε κφληκε βνεζεηηθή δηάηαμε γηα 

απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα, βάζεη ησλ εηδηθψλ 

απαηηήζεσλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο.  

Σηκή αλά ηεκάρην, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Δμαθόζηα επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 600,00 € 

 

 



 
 

Άπθπο 4 Με κόληκν, ιπόκελν, μύιηλν απνδπηάξην πξνδηαγξαθώλ γηα ΑκεΑ  

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ζηελ εθάζηνηε παξαιία 

ελφο κε κφληκνπ ιπφκελνπ απνδπηεξίνπ γηα ΑκεΑ, ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα θαη βάζεη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.  

Σηκή αλά ηεκάρην, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Σξεηο ρηιηΪδεο πεληαθόζηα επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 3.500,00 € 

 

 

Άπθπο 5 Γηακόξθσζε ρώξνπ ληνπο πξνδηαγξαθώλ γηα ΑκεΑ  

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ζηελ εθάζηνηε παξαιία 

ελφο  ληνπο  γηα ΑκεΑ, , ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη βάζεη ησλ 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

φξσλ δεκνπξάηεζεο  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν λεξνχ  θαη 

κεηαθνξά ηεο παξνρήο χδξεπζεο 

Σηκή αλά ηεκάρην, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Ορηαθόζηα επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 800,00 € 

 

 

Άπθπο 6 Με κόληκνο θνξεηόο ρώξνο πγηεηλάο (ρεκηθά ηνπαιΫηα) 

πξνδηαγξαθώλ γηα ΑκεΑ  

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ζηελ εθάζηνηε παξαιία 

κίαο ρεκηθήο ηνπαιέηαο γηα ΑκεΑ, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη βάζεη 

ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ 

ππφινηπσλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.  

Σηκή αλά ηεκάρην, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: ΠΫληε ρηιηΪδεο πεληαθόζηα επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 5.500,00 € 

 

 

 

Άπθπο 7 Λπόκελνο μύιηλνο δηΪδξνκνο παξαιέαο γηα ΑκεΑ  

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ζηελ εθάζηνηε παξαιία 

ελφο ηεκαρίνπ δηαδξφκνπ παξαιίαο δηαζηάζεσλ πιάηνπο 1,70κ, 

ζχκθσλα πξφηππα θαη βάζεη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.  

Σηκή αλά κέηξν, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Δθαηό επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 100,00 € 

 

 

Άπθπο 8 ΥσξνζΫηεζε - δηακόξθσζε ζΫζεσλ ζηΪζκεπζεο απνθιεηζηηθΪ γηα 

ΑκεΑ  

Γηα ηνλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο ΑκεΑ ζα πξέπεη λα 

ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο (ΔΛΟΣ 1439_2013, ΤΠΔΚΑ – ρεδηάδνληαο γηα Όινπο) θαη 

ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξ. θαη Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (52907/2009 - ΦΔΚ 2621/Β/31-12-2009). πγθεθξηκέλα :  

- Οη δηαζηάζεηο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη 3,50κ.Υ 

5,00 κ. ε θάζε κία.  



 
 

- Η ζηάζκε ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη 

απαξαίηεηα κε ηελ είζνδν ή/θαη κε παξαθείκελν πεδνδξφκην κε 

θεθιηκέλα επίπεδα ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,20m.  

Σηκή γηα xσξνζέηεζε-δηακφξθσζε ελφο ρψξνπ parking, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Πεληαθόζηα επξώ  
 ΑξηζκεηηθΪ: 500,00 € 

 

 

Άπθπο 9 Πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε μύιηλεο νκπξΫιαο  

ζθέαζεο/πξνζηαζέαο ησλ ινπόκελσλ θ.Ϊ.  

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ζηελ εθάζηνηε παξαιία 

μχιηλσλ κε κφληκσλ ζπλαξκνινγνχκελσλ ρψξσλ ζθίαζεο   

Σηκή αλά ηεκάρην, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Σξηαθόζηα πελάληα επξώ  
 ΑξηζκεηηθΪ: 350,00€ 

 

 

Άπθπο 10 Λπόκελν μύιηλν πΪησκα παξαιέαο γηα ΑκεΑ  

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ζηελ εθάζηνηε παξαιία 

παηψκαηνο ,ζχκθσλα πξφηππα θαη ηηο ππνδείμεηο ηηο ππεξεζίαο  θαη 

βάζεη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ 

ππφινηπσλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Δβδνκάληα επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 70,00 € 

 

 

Άπθπο 11 ΜεηαθνξΪ παξνρά ξεύκαηνο θαη θσηηζηηθνύ ζώκαηνο 

Γηα ηελ κεηαθνξά παξνρή ξεχκαηνο θαη θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ή 

ηνπνζέηεζε λένπ εάλ απαηηείηαη ζηελ εθάζηνηε παξαιία,  ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα θαη βάζεη ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ππφινηπσλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.  

Σηκή αλά ηεκάρην, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Δπηαθόζηα  επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 700,00 € 

 
 

Άρθρο 12 Επιγραφή ςήμανςησ (Ενημερωτική  πινακίδα ςτάθμευςησ ΑΜΕΑ)  

ε θάζε παξαιία πνπ ζα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο ζα 

πξέπεη  λα εγθαηαζηαζνχλ  θαηάιιειεο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο,  

πνπ δηέπνληαη απφ ηηο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο 

πιεξνθνξηαθψλ  πηλαθίδσλ Ρ72 .  Θα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

αληαλαθιαζηηθέο πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΙΙ. 

1. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 600x400ρηι. 

2. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επίπεδν 

θχιιν θξάµαηνο αινπµηλίνπ ηχπνπ AlMg2 θαη πάρνπο 

3mm. 

3. Οη ζηχινη ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ ζα πξέπεη λα είλαη απφ 

γαιβαληζµέλν ζηδεξνζσιήλα δηαµέηξνπ 48 ρηι. µε πάρνο 

ηνηρσµάησλ 2 ρηι. θαη χςνο 3 µ. 

4. Σν χςνο ηεο ραµειφηεξεο αθµήο ηεο πηλαθίδαο πάλσ απφ ηε 



 
 

µέζε γξαµµή ηνπ νδνζηξψµαηνο (ειεχζεξν χςνο) δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2,2 µ. 

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο πηλαθίδαο :  

 Πηλαθίδα γηα ην ρψξν ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ (60x40 εθ.)  

 

Σηκή πξνκήζεηαο θαη πιήξνπο ηνπνζέηεζεο γηα πιήξεο ζεη πηλαθίδσλ 

κε ζηχιν κεηαιιηθφ , ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξώ νινγξΪθσο: Δθαηό επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 100,00 € 

 

 

Άξζξν 13 Δπηγξαθή ζήκαλζεο (ελεκεξσηηθέο  πηλαθίδεο)  

ε θάζε παξαιία πνπ ζα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο ζα 

πξέπεη  λα εγθαηαζηαζνχλ  θαηάιιειεο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο Θα 

πξέπεη λα είλαη πιήξσο αληαλαθιαζηηθέο πςειήο 

αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΙΙ. 

1. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 600x400ρηι. 

2. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επίπεδν 

θχιιν θξάµαηνο αινπµηλίνπ ηχπνπ AlMg2 θαη πάρνπο 

3mm. 

3. Οη ζηχινη ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

απφ γαιβαληζµέλν ζηδεξνζσιήλα δηαµέηξνπ 48 ρηι. µε 

πάρνο ηνηρσµάησλ 2 ρηι. θαη χςνο 3 µ. 

4. Σν χςνο ηεο ραµειφηεξεο αθµήο ηεο πηλαθίδαο πάλσ 

απφ ηε µέζε γξαµµή ηνπ νδνζηξψµαηνο (ειεχζεξν 

χςνο) δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2,2 µ. 

 Πηλαθίδα γηα ηε δηάηαμε απηφλνκεο πξφζβαζεο ΑκεΑ ζηε 

ζάιαζζα (60x40 εθ.) 

 Πηλαθίδα ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔπΑλεΚ ΔΠΑ κε 

αλαθνξά θαη ζην φλνκα ηνπ Γηθαηνχρνπ (60x40 εθ.) 

 

Σηκή πξνκήζεηαο θαη πιήξνπο ηνπνζέηεζεο γηα πιήξεο ζεη 2 

πηλαθίδσλ, ρσξίο ΦΠΑ 

 Δπξψ νινγξάθσο: Σξηαθφζηα επξψ 

 Αξηζκεηηθά: 300,00 € 

 

 

Άξζξν 14 Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ ηζηφηνπνπ πξνζβαζηκφηεηαο 

 ηελ παξνχζα δξάζε ζα αλαπηπρζεί έλαο δηαδηθηπαθφο  

ηφπνο, φπνπ ζα αλαξηεζνχλ: 

 Σα πιήξε  ζηνηρεία ηεο πξάμεο -  ζχληνκε πεξηγξαθή, 

αλάινγεο κε ην επίπεδν ηεο ζηήξημεο, ζηφρνη θαη απνηειέζκαηα, 

επηζεκαίλνληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε απφ ηελ Έλσζε. 

 Φσηνγξαθηθφ θαη άιιν πνιπκεζηθφ πιηθφ απφ ηελ παξαιία 

ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα πξφζβαζεο  

 Οδεγίεο πξφζβαζεο ζηελ παξαιία 

 Ο δηθηπαθφο ηφπνο ππνρξεσηηθά ζα ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ πθηζηάκελν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ 

πνπ αθνξά ηελ παξνρή Σνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

 Δπηπιένλ ππνρξεσηηθά ζα  παξέρεηαη ςεθηαθφο νδεγφο – 



 
 

ράξηεο πνπ ζα πξνβάιινληαη φιεο νη ηνπνζεζίεο πνπ είλαη 

πξνζβάζηκεο γηα ΑΜΔΑ ζηελ παξαιία αιιά θαη πέξημ απηήο.  

 Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο  ζα απνηειεί ην βαζηθφ κέζν αλάδεημεο 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ. Σν πιηθφ ζα 

παξνπζηάδεηαη ζε δηαθξηηέο ελφηεηεο,. Όζνλ αθνξά ηελ πινήγεζε 

ζην πεξηερφκελν απηή ζα δνκείηαη ζε θαηεγνξίεο πιηθνχ, πνπ ζα 

πξνβάιινληαη κε ηελ επηινγή ηνπο πάλσ ζε ράξηε κε δηαθξηηφ 

ζεκείν θάζε θνξά. 

 Όζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ ζα 

αλαπηπρζεί ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ 

απαηηήζεηο: 

 Διθπζηηθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ ελαξκνληζκέλν κε ηελ 

αηζζεηηθή θαη ην πεξηερφκελν απηνχ πνπ παξνπζηάδεη. 

 Δχρξεζηνπο θαη θαηαλνεηνχο κεραληζκνχο πινήγεζεο γηα 

ηελ πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηηο ζειίδεο. 

 Θα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο (Διιεληθά, 

Αγγιηθά).  

Πξφζβαζε γηα ΑΜΔΑ: Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηνπ 

«ρεδηάδνληαο γηα Όινπο», εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΣΠΔ γηα άηνκα κε αλαπεξία βαζηδφκελεο ζε 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο, ηηο νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο 

W3C θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Web Content Accessibility Guidelines 

(WAI/WCAG). 

Σηκή γηα παξνρή ππεξεζίαο, ρσξίο ΦΠΑ 
 Δπξώ νινγξΪθσο: ΣΫζζεξηο ρηιηΪδεο πεληαθόζηα επξώ 

 ΑξηζκεηηθΪ: 4.500,00 € 

 

 
  ΘΔΧΡΔΙΣΑΙ 

Αίγην,    29  - 06 - 2021 Αίγην,     29 - 06- 2021 Αίγην,    29- 06 - 2021 

ΟΙ  πληάμαληεο Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. 

   

   

Αηθαηεξίλε Λαιηψηε Κσλ/λνο Γηακαληφπνπινο Λεσλίδαο Καξάκπειαο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ 

 

 

Κσλζηαληίλνο ππξφπνπινο 

MSC. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Σ.Δ. 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 .  Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η  

Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η -  

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Δ   

Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΧΝ -

ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ, 

ΚΣΗΡΙΑΚΧΝ, YΓΡΑΤΛΙΚΧΝ & 

ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΧΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

"ΑλαβΪζκηζε  ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο γηα Ϊηνκα κε 

θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα ζε 

παξαιέεο ηνπ Γάκνπ Αηγηαιεέαο" 



 
 

 

                            ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΚΟΠΟ 

 

Αληηθείµελν ηεο παξνχζαο πξφηαζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο  πξνζβαζηµφηεηαο 

αλζξψπσλ µε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή µε πεξηνξηζµέλε θηλεηηθφηεηα ζε ηέζζεξηο παξαιίεο 

ηνπ ∆ήµνπ Αηγηαιείαο θαη ζπγθεθξηκέλα  (κε ηελ ππ’ αξίζκ. 17/2018 Απφθαζε Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ – ΑΓΑ:7ΓΗΠΧ6Υ-9ΠΓ) έρνπλ επηιεγεί νη παξαιίεο: 

 Αβχζνπ Γ.Δ. πκπνιηηείαο,  

 Νηθνιετθσλ Γ.Δ. Γηαθνπηνχ,  

    Διαηψλα Γ.Δ. Γηαθνπηνχ,  

 Αθξάηαο, Γ.Δ. Αθξάηαο. 

Καη νη ηέζζεξηο απηέο παξαιίεο βξίζθνληαη ζε  άκεζε  ζρέζε  µε  ηνπξηζηηθέο  

εγθαηαζηάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη ζπγθεληξψλνπλ µεγάιν αξηζµφ 

ινπνµέλσλ, απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ Αηγηαιείαο , αιιά θαη ησλ φµνξσλ 

∆ήµσλ ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ ∆ήµνπ Παηξέσλ. 

Η πξφηαζε πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή µε µφληµσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη  

ππνδνµψλ ηφζν ζηνλ επξχηεξν θνηλφρξεζην ρψξν ηεο παξαιίαο, φζν θαη ζην ρψξν 

αηγηαινχ θαη θνιχµβεζεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ Α.µ.Δ.Α. 

ζηε ζάιαζζα θαη ηα ζαιάζζηα ινπηξά, ηα νπνία ζπλήζσο έρνπλ επεξγεηηθέο επηδξάζεηο 

ζηελ πγεία θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο. 

Όιεο νη θαηαζθεπέο - ππνδνµέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηε δηαµφξθσζε ησλ 

ηεζζάξσλ επηιεγµέλσλ παξαιηψλ, έρνπλ µε  µφληµν  ραξαθηήξα  θαη  µπνξνχλ  λα  

ηνπνζεηεζνχλ  ζηελ  αξρή ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη λα αθαηξεζνχλ µεηά ην πέξαο ηεο, 

ρσξίο λα αιινηψζνπλ ην πεξηβάιινλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ (ΔΛΟΣ 1439_2013, ΤΠΔΚΑ – 

ρεδηάδνληαο γηα Όινπο, Όινη ζηελ Άµµν) θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηµαηηθήο Αιιαγήο 52907/2009 – Φ.Δ.Κ. 2621/Β/31-12-

2009. 

Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο απνηεινχλ ππνρξέσζε ησλ ΟΣΑ ζχµθσλα µε ηελ µε αξ. 

1052758/1451/Β0010 ΚΤΑ ΦΔΚ 1411 Β/30-03-2012 γηα ηνπο ρψξνπο αηγηαινχ θαη 

παξαιίαο πνπ ηνπο παξαρσξνχληαη θαηά ρξήζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο : 

«Σε (1) ηοςιάσηζηον ανά ∆εµοηηθή Ενόηεηα από ηοςρ παπασωπεζένηερ θοηνόσπεζηοςρ σώποςρ αηγηαιού, 

παπαιίαρ, θ.ιπ., θαζώρ θαη όπος ςθίζηανηαη ιοςηπηθέρ εγθαηαζηάζεηρ …., οη Ο. Τ. Α. ςποσπεούνηαη επίζερ, να 

πποβούν ζηε ηοποζέηεζε ενόρ (1) δηαδπόµος, θάζεηα ππορ ηεν αθηογπαµµή, ο οποίορ ζα επηηπέπεη ηεν είζοδο 



 
 

ζηο νεπό ηων σπεζηών αναπεπηθών αµαξηδίων θαη ζα σπεζηµοποηείηαη αποθιεηζηηθά θαη µόνο γηα ηεν 

εξςπεπέηεζε Αηόµων µε Αναπεπία (Α.µε.Α.), ο οποίορ ζα θέπεη ηηρ πηο θάηω ηεσνηθέρ πποδηαγπαθέρ: 

α) Να αποηειεί πποζωπηνή θαηαζθεςή 

β) Να θαηαζθεςάδεηαη ηζόπεδα µε ηο πέπηξ έδαθορ ηερ αθηήρ 

γ) Να θαηαζθεςάδεηαη από µε ηοξηθά ςιηθά, θηιηθά ππορ ηο πεπηβάιιον, θαηάιιεια γηα εξωηεπηθή σπήζε, 

ανζεθηηθά ζε οποηεζδήποηε θαηπηθέρ ζςνζήθερ, ςγπαζία, ςπεπηώδε αθηηνοβοιία θ.ιπ. 

δ) Να δηαζέηεη οµαιή, ανηηοιηζζεπή θαη ζςνεσή επηθάνεηα 

ε) Να έσεη πιάηορ ηοςιάσηζηον 1,5 µ. θαη ηα όπηα ηος να επηζεµαίνονηαη (επ’ αςηού) µε ζςνεσή θίηπηνε ιωπίδα 

πιάηοςρ 10 εθ. 

ζη) Να θαηαζθεςάδεηαη ζε ηέηοηα ζέζε ώζηε ε µέγηζηε θαηά µήθορ θιίζε ηοςρ να µεν είναη µεγαιύηεπε από 

8% 

δ) Να θέπεη ζε επηιεγµένα ζεµεία θαη ηδηαίηεπα ζηεν απσή θαη ηο ηέιορ αςηού, µε επηδαπέδηα ζήµανζε, ηο 

∆ηεζνέρ Σύµβοιο Ππόζβαζερ θαη 

ε) Να ηοποζεηεζεί ζε ηέηοηα ζέζε ώζηε να µποπεί να ζςνδέεηαη µε ηοςρ εθηόρ αηγηαιού σώποςρ εξςπεπέηεζερ 

ηων Α.µε.Α. (ζηάζµεςζερ, ηοςαιέηερ θ.ιπ.) 

Οη Ο.Τ.Α. ςποσπεούνηαη επηπιέον να εξαζθαιίζοςν ηεν ύπαπξε ενόρ (1) ηοςιάσηζηον σώπος ςγηεηνήρ (W.C.)θαη 

ενόρ (1) αποδςηεπίος, µε µόνηµερ θαηαζθεςήρ, µε δηαζηάζεηρ θαη εξοπιηζµό πος να επηηπέποςν ηε σπήζε ηοςρ 

από ηα Α.µε.Α., ζύµθωνα µε ηηρ θείµενερ δηαηάξεηρ. Οη σώποη αςηοί ππέπεη να βπίζθονηαη ζηα όπηα ηος 

θοηνοσπήζηος σώπος ηος αηγηαιού, παπαιίαρ θ.ιπ. θαη να είναη πποζβάζηµοη από ηοςρ δηαδπόµοςρ ππόζβαζερ 

θαη ηοςρ ςπάπσονηερ σώποςρ ζηάζµεςζερ. 

Επίζερ οη Ο.Τ.Α. ςποσπεούνηαη να εξαζθαιίζοςν, ενηόρ ηερ εθηόρ αηγηαιού πεπηοσήρ ζηάζµεςζερ, ένα (1) 

ηοςιάσηζηον σώπο ζηάζµεςζερ αποθιεηζηηθά γηα Α.µε.Α., ο οποίορ να έσεη ηηρ απαπαίηεηερ δηαζηάζεηρ, θαζώρ 

θαη εηδηθή επηδαπέδηα θαη επηζηήιηα ζήµανζε, ζύµθωνα µε ηηρ θείµενερ δηαηάξεηρ.» 

Οη πξνβιεπφκελεο ππνδνµέο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ 

Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζεσλ Πξννξηζµψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ∆ήµνπ Αηγηαιείαο θαη θαη΄ 

επέθηαζε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Υψξαο, δεδνκέλνπ φηη µε ηα έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ 

επηδηψθεηαη λα ζπκπιεξψλνπλ πθηζηάκελεο ππνδνµέο γηα άηνµα µε αλαπεξίεο ζε θάζε 

πεξηνρή παξέµβαζεο, νινθιεξψλνληαο ηελ αιπζίδα πξνζβαζηµφηεηαο µε µηα ζεηξά 

αιιειεμαξηψµελεο θαη αιιεινζπµπιεξνχµελεο παξεµβάζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απηνλνµία, άλεζε θαη αζθάιεηα ησλ ΑµΔΑ θαη γεληθφηεξα ησλ εµπνδηδφµελσλ αηφµσλ. 

επηζθεπηψλ αηφµσλ µε αλαπεξίεο θαζψο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ εµπνδηδφµελσλ αηφµσλ. 

2.1. ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΒΤΘΟΤ – Γ.Κ. ΡΟΓΟΓΑΦΝΗ Γ.Δ. ΤΜΠΟΛΙΣΔΙΑ 

 

Η Παξαιία  Αβχζνπ (ή Αθνιεο) , απνηειεί  ηνλ παξαιηαθφ νηθηζκφ ηεο Γ.Κ. 

Ρνδνδάθλεο ηεο Γ.Δ. πκπνιηηείαο  θαη έρεη εθηεηαµέλν µήθνο θαη µεγάιν εχξνο , 

ζπγθεληξψλνληαο πιήζνο ινπνκέλσλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.  



 
 

ε ηµήµα ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ,  Παξαιίαο  Αβχζνπ,  έρεη δηακνξθσζεί γήπεδν 

beach volley , ρψξνο αζινπαηδηψλ θαη parking θαη απνηειεί  ρψξν πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο. 

Δθαηέξσζελ ηεο πεξηνρήο  ιεηηνπξγνχλ  εγθαηαζηάζεηο  αλαςπρήο,  ππεξηνπηθήο  

εµβέιεηαο θαη αλαπηχζζνληαη νηθηζµνί µε µφληµν θαη παξαζεξηζηηθφ πιεζπζµφ. 

Η πεξηνρή απνηειεί πφιν έιμεο παξαζεξηζηψλ θαη ινπσκέλσλ θαζψο θαη ζηελ 

άµεζε πεξηθέξεηά ηεο αλαπηχζζεηαη παξαζεξηζηηθή θαηνηθία. 

Η πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή γίλεηαη µέζσ  αζθαιηξνζηξσµέλεο  νδνχ, ε νπνία πξνο 

ηελ πιεπξά ηεο παξαιίαο έρεη πεδνδξφµην, µεγάινπ πιάηνπο µε δελδξνζηνηρία µε ςειά 

δέλδξα, (θπξίσο επθαιχπηνπο, πεχθα θαη λεψηεξνπο θνίληθεο) πνπ θαζνξίδνπλ ην φξην ηεο 

πεξηνρήο ηνπ πάξθνπ θαη πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ ήιην ηνπο δηαµνξθσµέλνπο ρψξνπο 

ζηάζµεπζεο θαηά µήθνο ηεο νδνχ. 

Η µνξθνινγία ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ηεο επξείαο παξαιηαθήο δψλεο είλαη 

νµαιή θαη επίπεδε, µε αξαηή θχηεπζε µεγάισλ δέλδξσλ. 

ην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ θφιπνπ ηεο παξαιίαο Αβχζνπ, φπνπ πξνθπιάζζεη ελ κέξεη 

ηελ θαηαζθεπή απφ ηνπο αλέκνπο , πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ µε µφληµσλ, 

ζπλαξµνινγνχµελσλ ζηνηρείσλ – εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηελ απηφλνµε 

πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα. 

Η δηάηαμε ησλ δηαδξφµσλ θαη ησλ ινηπψλ µε µφληµσλ ζηνηρείσλ, πξνζαξµφδνληαη 

ζηελ δηάηαμε ησλ επηµέξνπο ζηνηρείσλ θαη δηαδξφµσλ επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

πάξθνπ αλαςπρήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ γεληθφηεξε µειέηε. (Υ.1.2) 

πγθεθξηµέλα πξνβιέπνληαη : 

1. Η δηαµφξθσζε ελφο επηπέδνπ πιαηψµαηνο δηαζηάζεσλ 45,00 κ2 ζην νπνίν 

ρσξνζεηνχληαη θαη ηνπνζεηνχληαη : 

- έλαο ρψξνο απνδπηεξίνπ. δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ  

- δχν  ρψξνη ρεµηθήο ηνπαιέηαο  δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ. θαη   

- έλαο ρψξνο ληνπο ζηεγαζκέλνπ δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ  

- δχν ζέζεηο parking δηαζηάζεσλ 3.50 Υ5,50 κ   ε νπνία ζπλδέεηαη κε ξάκπα κε ην 

επίπεδν δάπεδν .  

Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα είλαη  µε πξνδηαγξαθέο γηα ΑΜΔΑ θαη θαηάιιειε ζήµαλζε. 

2. Έλαο μχιηλνο δηάδξνµνο πιάηνπο 1,70µ. θαη µήθνπο 17,50µ., ν νπνίνο ζα ζπλδεζεί 

µε άιινπο θάζεηνπο πξνο απηφλ δηαδξφµνπο επηθνηλσλίαο ηνπ πάξθνπ αλαςπρήο. 

Ο δηάδξνκνο πιεζηάδεη ζηνλ αηγηαιφ θαη θαηά µήθνο ηεο δπηηθήο ηνπ πιεπξάο, 

ηνπνζεηνχληαη πέληε νκπξέιεο ζθίαζεο . 



 
 

ην έλα ηξίην, πεξίπνπ, ηεο δηαδξνµήο ηνπ ζρεµαηίδεηαη μχιηλν πιάησµα, ζηελ µία 

πιεπξά ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ην ζπλαξµνινγνχµελν ζχζηεµα (ηχπνπ seatrac) 

απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα. 

3.  Σν ζπλαξµνινγνχµελν ζχζηεµα απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα, ηχπνπ 

seatrac, ην νπνίν, νπζηαζηηθά, απνηειεί έλαλ µεραληζµφ απνηεινχµελν απφ ξάγεο 

ζηαζεξήο ηξνρηάο, µέζα ζηηο νπνίεο έλα εηδηθά δηαµνξθσµέλν θάζηζµα µπνξεί λα 

θηλεζεί µέζα θαη έμσ απφ ην λεξφ, µε ηελ βνήζεηα ελφο θηλεηήξα πνπ ρξεζηµνπνηεί 

ηελ ειηαθή ελέξγεηα σο µφλε πεγή ηξνθνδνζίαο. Ο νηηδήπνηε κεραληζκφο απαηηεζεί 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξείνπ ζα είλαη αλνμείδσηνο. 

4.  Σν ζχζηεµα πεξηιαµβάλεη ηνλ θεληξηθφ πχξγν ειέγρνπ, µε φια ηα απαξαίηεηα 

ζπζηήµαηα θαη απηνµαηηζµνχο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν µε 

ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ελζσµαησµέλν ληνπο γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία 

ηνπνζεηνχληαη ζην άθξν ηνπ πιαηψµαηνο θαη ην εηδηθφ θάζηζµα µε ηηο αξζξσηέο ξάγεο 

επάλσ ζηηο νπνίεο ζα θηλείηαη. Οη ξάγεο έρνπλ µήθνο 17,50µ. θαη νδεγνχλ µέζα ζηελ 

ζάιαζζα.  

- Σν Φσηνβνιηατθφ ζα δηαζέηεη ζπζζσξεπηέο νη νπνίεο ζα έρνπλ απηνλνκία δχν κέξεο. 

-  Γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν απαηηείηαη  ε πξνκήζεηα  θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

παξαθάησ: 1) πζθεπή GSM κε θάξηα SIM , κε ηνπιάρηζηνλ 6 εηζφδνπο θαη 4 

εμφδνπο. Η ιεηηνπξγία ηεο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν, κεζσ SMS ζε 

θηλεηφ, ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, ηνπ θσηηζκνχ, ελφο πιήθηξνπ έθηαθηεο αλάγθεο, θαη 

φηη άιιε κέηξεζε απαηηεζεί ζηελ πνξεία. 2) Πίλαθαο ζπλαγεξκνχ κε 7 δψλεο 

ηνπιάρηζηνλ, κε bluetooth θαη θάξηα SIM. Ο πίλαθαο ζα ζπλδεζεί κε θσηνθχηηαξα, 

αληρλεπηέο, ζεηξήλα θαη παγίδεο γηα πξνζηαζία απφ θινπέο. 3) Ρνχηεξ GSM κε θάξηα 

sim, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε δχν ηνπιάρηζηνλ θάκεξεο αζθαιείαο θαη έλα 

θαηαγξαθηθφ. 

     - Σν Σειερεηξηζηήξην ζα πξνβιέπεη πιήθηξν έθηαθηεο αλάγθεο (sos) κέζσ SMS. Θα 

ζπλδεζεί αζχξκαηα κέζσ bluetooth ε ελζχξκαηα κε ηελ   GSM ζπζθεπή 

απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ, θαη ηνλ πίλαθα ζπλαγεξκνχ. 

-Σµήµα ην μχιηλνπ δηαδξφµνπ, ην πιάησµα θαη ην ζχζηεµα  απηφλνµεο πξφζβαζεο 

ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα βξίζθνληαη µέζα ζηε δψλε παξαιίαο, ελψ µέξνο ησλ 

ζηδεξνηξνρηψλ ηνπ θαζίζµαηνο βξίζθνληαη µέζα ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ ζάιαζζα. 

- ην έλα ηξίην, πεξίπνπ, ηεο δηαδξνµήο ηνπ ζρεµαηίδεηαη μχιηλν πιάησµα, ζηελ µία 

πιεπξά ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ην ζπλαξµνινγνχµελν ζχζηεµα (ηχπνπ seatrac) 



 
 

απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άβπζνο
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2. ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ – ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 

2.2. ΠΑΡΑΛΙΑ T.Κ. ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ  Γ.Δ. ΓΙΑΚΟΠΣΟΤ 

 

Η Παξαιία  Νηθνιαηίθσλ , απνηειεί  ηνλ παξαιηαθφ νηθηζκφ ηεο Σ.Κ. Νηθνιαηίθσλ  ηεο Γ.Δ. 

Γηαθνπηνχ   θαη έρεη εθηεηαµέλν µήθνο θαη µεγάιν εχξνο , ζπγθεληξψλνληαο πιήζνο ινπνκέλσλ θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο.  

ε ηµήµα ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, έρεη ρψξνο αζινπαηδηψλ θαη parking θαη απνηειεί  ρψξν 

πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο. 

Δθαηέξσζελ ηεο πεξηνρήο  ιεηηνπξγνχλ  εγθαηαζηάζεηο  αλαςπρήο,  ππνηξνπηθήο  εµβέιεηαο θαη 

αλαπηχζζνληαη νηθηζµνί µε µφληµν θαη παξαζεξηζηηθφ πιεζπζµφ. 

Η πεξηνρή απνηειεί πφιν έιμεο παξαζεξηζηψλ θαη ινπσκέλσλ θαζψο θαη ζηελ άµεζε πεξηθέξεηά 

ηεο αλαπηχζζεηαη παξαζεξηζηηθή θαηνηθία. 

Η πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή γίλεηαη µέζσ  αζθαιηνζηξσκέλεο  νδνχ, ε νπνία πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

παξαιίαο έρεη θαηαζηήκαηα θαη ζηελ πιεπξά ηεο παξαιίαο δέληξα θαη πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ ήιην ηνπο 

δηαµνξθσµέλνπο ρψξνπο ζηάζµεπζεο θαηά µήθνο ηεο νδνχ. 

Η µνξθνινγία ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ηεο επξείαο παξαιηαθήο δψλεο είλαη νµαιή θαη επίπεδε, 

µε αξαηή θχηεπζε µεγάισλ δέλδξσλ. 

ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θφιπνπ ηεο παξαιίαο Νηθνιαίθσλ , φπνπ πξνθπιάζζεη ελ κέξεη ηελ 

θαηαζθεπή απφ ηνπο αλέκνπο , πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ µε µφληµσλ, ζπλαξµνινγνχµελσλ 

ζηνηρείσλ – εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηελ απηφλνµε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα. 

Η δηάηαμε ησλ δηαδξφµσλ θαη ησλ ινηπψλ µε µφληµσλ ζηνηρείσλ, πξνζαξµφδνληαη ζηελ δηάηαμε 

ησλ επηµέξνπο ζηνηρείσλ θαη δηαδξφµσλ επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πάξθνπ αλαςπρήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ γεληθφηεξε µειέηε. (Υ.1.2) 

πγθεθξηµέλα πξνβιέπνληαη : 

Η δηαµφξθσζε ελφο επηπέδνπ πιαηψµαηνο δηαζηάζεσλ 50,50 κ2 ζην νπνίν ρσξνζεηνχληαη θαη 

ηνπνζεηνχληαη : 

έλαο ρψξνο απνδπηεξίνπ. δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ  

δχν  ρψξνη ρεµηθήο ηνπαιέηαο  δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ. θαη   

έλαο ρψξνο ληνπο ζηεγαζκέλνπ δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ  
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δχν ζέζεηο parking δηαζηάζεσλ 3.50 Υ5,50 κ   ε νπνία ζπλδέεηαη κε ξάκπα κε ην επίπεδν δάπεδν .  

Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα είλαη  µε πξνδηαγξαθέο γηα ΑΜΔΑ θαη θαηάιιειε ζήµαλζε. 

Έλαο μχιηλνο δηάδξνµνο πιάηνπο 1,70µ. θαη µήθνπο 26,50µ., ν νπνίνο ζα ζπλδεζεί µε άιινπο 

θάζεηνπο πξνο απηφλ δηαδξφµνπο επηθνηλσλίαο ηνπ πάξθνπ αλαςπρή .  

 ην έλα ηξίην, πεξίπνπ, ηεο δηαδξνµήο ηνπ ζρεµαηίδεηαη μχιηλν πιάησµα,., ζηελ µία πιεπξά ηνπ 

νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ην ζπλαξµνινγνχµελν ζχζηεµα (ηχπνπ seatrac) απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ 

ζάιαζζα. 

3.  Σν ζπλαξµνινγνχµελν ζχζηεµα απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα, ηχπνπ seatrac, ην 

νπνίν, νπζηαζηηθά, απνηειεί έλαλ µεραληζµφ απνηεινχµελν απφ ξάγεο ζηαζεξήο ηξνρηάο, µέζα ζηηο νπνίεο 

έλα εηδηθά δηαµνξθσµέλν θάζηζµα µπνξεί λα θηλεζεί µέζα θαη έμσ απφ ην λεξφ, µε ηελ βνήζεηα ελφο 

θηλεηήξα πνπ ρξεζηµνπνηεί ηελ ειηαθή ελέξγεηα σο µφλε πεγή ηξνθνδνζίαο. Ο νηηδήπνηε κεραληζκφο 

απαηηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξείνπ ζα είλαη αλνμείδσηνο. 

4.  Σν ζχζηεµα πεξηιαµβάλεη ηνλ θεληξηθφ πχξγν ειέγρνπ, µε φια ηα απαξαίηεηα ζπζηήµαηα θαη 

απηνµαηηζµνχο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν µε ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη 

ελζσµαησµέλν ληνπο γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην άθξν ηνπ πιαηψµαηνο θαη 

ην εηδηθφ θάζηζµα µε ηηο αξζξσηέο ξάγεο επάλσ ζηηο νπνίεο ζα θηλείηαη. Οη ξάγεο έρνπλ µήθνο 17,50µ. θαη 

νδεγνχλ µέζα ζηελ ζάιαζζα.  

Σν Φσηνβνιηατθφ ζα δηαζέηεη ζπζζσξεπηέο νη νπνίεο ζα έρνπλ απηνλνκία δχν κέξεο. 

 Γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν απαηηείηαη  ε πξνκήζεηα  θαη ηνπνζέηεζε ησλ παξαθάησ: 1) 

πζθεπή GSM κε θάξηα SIM , κε ηνπιάρηζηνλ 6 εηζφδνπο θαη 4 εμφδνπο. Η ιεηηνπξγία ηεο ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν, κεζσ SMS ζε θηλεηφ, ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, ηνπ θσηηζκνχ, 

ελφο πιήθηξνπ έθηαθηεο αλάγθεο, θαη φηη άιιε κέηξεζε απαηηεζεί ζηελ πνξεία. 2) Πίλαθαο ζπλαγεξκνχ κε 

7 δψλεο ηνπιάρηζηνλ, κε bluetooth θαη θάξηα SIM. Ο πίλαθαο ζα ζπλδεζεί κε θσηνθχηηαξα, αληρλεπηέο, 

ζεηξήλα θαη παγίδεο γηα πξνζηαζία απφ θινπέο. 3) Ρνχηεξ GSM κε θάξηα sim, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε δχν 

ηνπιάρηζηνλ θάκεξεο αζθαιείαο θαη έλα θαηαγξαθηθφ. 

     - Σν Σειερεηξηζηήξην ζα πξνβιέπεη πιήθηξν έθηαθηεο αλάγθεο (sos) κέζσ SMS. Θα ζπλδεζεί 

αζχξκαηα κέζσ bluetooth ε ελζχξκαηα κε ηελ   GSM ζπζθεπή απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ, θαη ηνλ πίλαθα 

ζπλαγεξκνχ. 

-Σµήµα ην μχιηλνπ δηαδξφµνπ, ην πιάησµα θαη ην ζχζηεµα  απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ 

ζάιαζζα βξίζθνληαη µέζα ζηε δψλε παξαιίαο, ελψ µέξνο ησλ ζηδεξνηξνρηψλ ηνπ θαζίζµαηνο βξίζθνληαη 

µέζα ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ ζάιαζζα. 
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ην έλα ηξίην, πεξίπνπ, ηεο δηαδξνµήο ηνπ ζρεµαηίδεηαη μχιηλν πιάησµα, ζηελ µία πιεπξά ηνπ 

νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ην ζπλαξµνινγνχµελν ζχζηεµα (ηχπνπ seatrac) απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ 

ζάιαζζα. 

Νηθνιαίηθα 

 

 
 

 

 

 

2.3. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Σ.Κ. ΔΛΑΙΩΝΑ –  Γ.Δ. ΓΙΑΚΟΠΣΟΤ 

 

Η Παξαιία  ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Διαηψλα , ηεο Γ.Δ. Γηαθνπηνχ  θαη έρεη εθηεηαµέλν µήθνο θαη 

µεγάιν εχξνο , ζπγθεληξψλνληαο πιήζνο ινπνκέλσλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.  

ε ηµήµα ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ,  παξαιίαο Διαηψλα έρεη δηακνξθσζεί γήπεδν beach volley , 

basket, ρψξνο αζινπαηδηψλ θαη parking θαη απνηειεί  ρψξν πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο. 

Δθαηέξσζελ ηεο πεξηνρήο  ιεηηνπξγνχλ  εγθαηαζηάζεηο  αλαςπρήο,  ππεξηνπηθήο  εµβέιεηαο θαη 

αλαπηχζζνληαη νηθηζµνί µε µφληµν θαη παξαζεξηζηηθφ πιεζπζµφ. 

Η πεξηνρή απνηειεί πφιν έιμεο παξαζεξηζηψλ θαη ινπσκέλσλ θαζψο θαη ζηελ άµεζε πεξηθέξεηά 

ηεο αλαπηχζζεηαη παξαζεξηζηηθή θαηνηθία. 
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Η πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή γίλεηαη µέζσ  αζθαιηξνζηξσµέλεο  νδνχ, ε νπνία πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

παξαιίαο έρεη πεδνδξφµην θαη ζηελ πιεπηά ηεο παξαιίαο δελδξνζηνηρία µε ςειά δέλδξα, (θπξίσο 

επθαιχπηνπο θαη ξείθηα ) πνπ θαζνξίδνπλ ην φξην ηεο πεξηνρήο ηνπ πάξθνπ θαη πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ ήιην 

ηνπο δηαµνξθσµέλνπο ρψξνπο ζηάζµεπζεο θαηά µήθνο ηεο νδνχ. 

Η µνξθνινγία ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ηεο επξείαο παξαιηαθήο δψλεο είλαη νµαιή θαη επίπεδε, 

µε αξαηή θχηεπζε µεγάισλ δέλδξσλ. 

ην θέληξν πεξίπνπ ηνπ θφιπνπ ηεο παξαιίαο Διαηψλα , φπνπ πξνθπιάζζεη ελ κέξεη ηελ θαηαζθεπή 

απφ ηνπο αλέκνπο , πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ µε µφληµσλ, ζπλαξµνινγνχµελσλ ζηνηρείσλ – 

εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηελ απηφλνµε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα. 

Η δηάηαμε ησλ δηαδξφµσλ θαη ησλ ινηπψλ µε µφληµσλ ζηνηρείσλ, πξνζαξµφδνληαη ζηελ δηάηαμε ησλ 

επηµέξνπο ζηνηρείσλ θαη δηαδξφµσλ επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πάξθνπ αλαςπρήο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ γεληθφηεξε µειέηε. (Υ.1.2) 

πγθεθξηµέλα πξνβιέπνληαη : 

1. Η δηαµφξθσζε ελφο επηπέδνπ πιαηψµαηνο δηαζηάζεσλ 15,60 κ2 ζην νπνίν ρσξνζεηνχληαη θαη 

ηνπνζεηνχληαη : 

- έλαο ρψξνο απνδπηεξίνπ. δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ  

- δχν  ρψξνη ρεµηθήο ηνπαιέηαο  δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ. θαη   

- έλαο ρψξνο ληνπο ζηεγαζκέλνπ δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ  

- δχν ζέζεηο parking δηαζηάζεσλ 3.50 Υ5,50 κ   ε νπνία ζπλδέεηαη κε ξάκπα κε ην επίπεδν δάπεδν .  

Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα είλαη  µε πξνδηαγξαθέο γηα ΑΜΔΑ θαη θαηάιιειε ζήµαλζε. 

2. Έλαο μχιηλνο δηάδξνµνο πιάηνπο 1,70µ. θαη µήθνπο 8, 00µ., ν νπνίνο ζα ζπλδεζεί µε άιινπο 

θάζεηνπο πξνο απηφλ δηαδξφµνπο επηθνηλσλίαο ηνπ πάξθνπ αλαςπρήο. 

ην έλα ηξίην, πεξίπνπ, ηεο δηαδξνµήο ηνπ ζρεµαηίδεηαη μχιηλν πιάησµα,., ζηελ µία πιεπξά ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ην ζπλαξµνινγνχµελν ζχζηεµα (ηχπνπ seatrac) απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα. 

3. Σν ζπλαξκνινγνχκελν ζχζηεµα απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα, ηχπνπ seatrac, ην 

νπνίν, νπζηαζηηθά, απνηειεί έλαλ µεραληζµφ απνηεινχµελν απφ ξάγεο ζηαζεξήο ηξνρηάο, µέζα ζηηο νπνίεο 

έλα εηδηθά δηαµνξθσµέλν θάζηζµα µπνξεί λα θηλεζεί µέζα θαη έμσ απφ ην λεξφ, µε ηελ βνήζεηα ελφο 

θηλεηήξα πνπ ρξεζηµνπνηεί ηελ ειηαθή ελέξγεηα σο µφλε πεγή ηξνθνδνζίαο. Ο νηηδήπνηε κεραληζκφο 

απαηηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξείνπ ζα είλαη αλνμείδσηνο. 

4. Σν ζχζηεµα πεξηιαµβάλεη ηνλ θεληξηθφ πχξγν ειέγρνπ, µε φια ηα απαξαίηεηα ζπζηήµαηα θαη 

απηνµαηηζµνχο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν µε ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ελζσµαησµέλν 

ληνπο γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην άθξν ηνπ πιαηψµαηνο θαη ην εηδηθφ θάζηζµα µε 
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ηηο αξζξσηέο ξάγεο επάλσ ζηηο νπνίεο ζα θηλείηαη. Οη ξάγεο έρνπλ µήθνο 15,00µ. θαη νδεγνχλ µέζα ζηελ 

ζάιαζζα.  

- Σν Φσηνβνιηατθφ ζα δηαζέηεη ζπζζσξεπηέο νη νπνίεο ζα έρνπλ απηνλνκία δχν κέξεο. 

-  Γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν απαηηείηαη  ε πξνκήζεηα  θαη ηνπνζέηεζε ησλ παξαθάησ: 1) πζθεπή 

GSM κε θάξηα SIM , κε ηνπιάρηζηνλ 6 εηζφδνπο θαη 4 εμφδνπο. Η ιεηηνπξγία ηεο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ 

απνκαθξπζκέλν έιεγρν, κεζσ SMS ζε θηλεηφ, ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, ηνπ θσηηζκνχ, ελφο πιήθηξνπ έθηαθηεο 

αλάγθεο, θαη φηη άιιε κέηξεζε απαηηεζεί ζηελ πνξεία. 2) Πίλαθαο ζπλαγεξκνχ κε 7 δψλεο ηνπιάρηζηνλ, κε 

bluetooth θαη θάξηα SIM. Ο πίλαθαο ζα ζπλδεζεί κε θσηνθχηηαξα, αληρλεπηέο, ζεηξήλα θαη παγίδεο γηα 

πξνζηαζία απφ θινπέο. 3) Ρνχηεξ GSM κε θάξηα sim, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε δχν ηνπιάρηζηνλ θάκεξεο 

αζθαιείαο θαη έλα θαηαγξαθηθφ. 

     - Σν Σειερεηξηζηήξην ζα πξνβιέπεη πιήθηξν έθηαθηεο αλάγθεο (sos) κέζσ SMS. Θα ζπλδεζεί αζχξκαηα 

κέζσ bluetooth ε ελζχξκαηα κε ηελ   GSM ζπζθεπή απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ, θαη ηνλ πίλαθα ζπλαγεξκνχ. 

 

Διαηώλαο 

 
 

 

 

 

 

2.4. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Γ.Κ. ΑΚΡΑΣΑ –  Γ.Δ. ΑΚΡΑΣΑ 

 

Η Παξαιία  ηεο Γεκνηηθήο  Κνηλφηεηαο Αθξάηαο , ηεο Γ.Δ. Αθξάηαο  θαη έρεη εθηεηαµέλν µήθνο 

θαη µεγάιν εχξνο , ζπγθεληξψλνληαο πιήζνο ινπνκέλσλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο.  
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Δθαηέξσζελ ηεο πεξηνρήο  ιεηηνπξγνχλ  εγθαηαζηάζεηο  αλαςπρήο, ππεξηνπηθήο  εµβέιεηαο θαη 

αλαπηχζζνληαη νηθηζµνί µε µφληµν θαη παξαζεξηζηηθφ πιεζπζµφ. 

Η πεξηνρή απνηειεί πφιν έιμεο παξαζεξηζηψλ θαη ινπσκέλσλ θαζψο θαη ζηελ άµεζε πεξηθέξεηά 

ηεο αλαπηχζζεηαη παξαζεξηζηηθή θαηνηθία. 

Η πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή γίλεηαη µέζσ  αζθαιηνζηξσµέλεο  νδνχ, ε νπνία πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

παξαιίαο έρεη πεδνδξφµην θαη ζηελ πιεπξά ηεο παξαιίαο δελδξνζηνηρία µε ςειά δέλδξα, (θπξίσο 

επθαιχπηνπο θαη ξείθηα ) πνπ θαζνξίδνπλ ην φξην ηεο πεξηνρήο ηνπ πάξθνπ θαη πξνζηαηεχνπλ απφ ηνλ ήιην 

ηνπο δηαµνξθσµέλνπο ρψξνπο ζηάζµεπζεο θαηά µήθνο ηεο νδνχ. 

Η µνξθνινγία ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ηεο επξείαο παξαιηαθήο δψλεο είλαη νµαιή θαη επίπεδε, 

µε αξαηή θχηεπζε µεγάισλ δέλδξσλ. 

ην δπηηθφ ηκήκα ηεο παξαιίαο Αθξάηαο , φπνπ πξνθπιάζζεη ελ κέξεη ηελ θαηαζθεπή απφ ηνπο 

αλέκνπο , πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ µε µφληµσλ, ζπλαξµνινγνχµελσλ ζηνηρείσλ – εγθαηαζηάζεσλ, 

πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηελ απηφλνµε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα. 

Η δηάηαμε ησλ δηαδξφµσλ θαη ησλ ινηπψλ µε µφληµσλ ζηνηρείσλ, πξνζαξµφδνληαη ζηελ δηάηαμε ησλ 

επηµέξνπο ζηνηρείσλ θαη δηαδξφµσλ επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πάξθνπ αλαςπρήο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ γεληθφηεξε µειέηε. (Υ.1.2) 

πγθεθξηµέλα πξνβιέπνληαη : 

5. Η δηαµφξθσζε ελφο επηπέδνπ πιαηψµαηνο δηαζηάζεσλ 23,00κ2 ζην νπνίν ρσξνζεηνχληαη θαη 

ηνπνζεηνχληαη : 

- έλαο ρψξνο απνδπηεξίνπ. δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ  

- δχν  ρψξνη ρεµηθήο ηνπαιέηαο  δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ. θαη   

- έλαο ρψξνο ληνπο ζηεγαζκέλνπ δηαζηάζεσλ 1,90Υ2,40µ  

- δχν ζέζεηο parking δηαζηάζεσλ 3.50 Υ5,50 κ   ε νπνία ζπλδέεηαη κε ξάκπα κε ην επίπεδν δάπεδν .  

Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα είλαη  µε πξνδηαγξαθέο γηα ΑΜΔΑ θαη θαηάιιειε ζήµαλζε. 

6. Έλαο μχιηλνο δηάδξνµνο πιάηνπο 1,70µ. θαη µήθνπο 8,00µ., ν νπνίνο ζα ζπλδεζεί µε άιινπο 

θάζεηνπο πξνο απηφλ δηαδξφµνπο επηθνηλσλίαο ηνπ πάξθνπ αλαςπρήο. 

Ο δηάδξνκνο πιεζηάδεη ζηνλ αηγηαιφ θαη θαηά µήθνο ηεο δπηηθήο ηνπ πιεπξάο, ηνπνζεηνχληαη πέληε 

νκπξέιεο ζθίαζεο . 

ην έλα ηξίην, πεξίπνπ, ηεο δηαδξνµήο ηνπ ζρεµαηίδεηαη μχιηλν πιάησµα,., ζηελ µία πιεπξά ηνπ νπνίνπ 

ηνπνζεηείηαη ην ζπλαξµνινγνχµελν ζχζηεµα (ηχπνπ seatrac) απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα. 

7. Σν ζπλαξκνινγνχκελν ζχζηεµα απηφλνµεο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζηελ ζάιαζζα, ηχπνπ seatrac, ην 
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νπνίν, νπζηαζηηθά, απνηειεί έλαλ µεραληζµφ απνηεινχµελν απφ ξάγεο ζηαζεξήο ηξνρηάο, µέζα ζηηο νπνίεο 

έλα εηδηθά δηαµνξθσµέλν θάζηζµα µπνξεί λα θηλεζεί µέζα θαη έμσ απφ ην λεξφ, µε ηελ βνήζεηα ελφο 

θηλεηήξα πνπ ρξεζηµνπνηεί ηελ ειηαθή ελέξγεηα σο µφλε πεγή ηξνθνδνζίαο. Ο νηηδήπνηε κεραληζκφο 

απαηηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θνξείνπ ζα είλαη αλνμείδσηνο. 

8. Σν ζχζηεµα πεξηιαµβάλεη ηνλ θεληξηθφ πχξγν ειέγρνπ, µε φια ηα απαξαίηεηα ζπζηήµαηα θαη 

απηνµαηηζµνχο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν µε ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ελζσµαησµέλν 

ληνπο γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην άθξν ηνπ πιαηψµαηνο θαη ην εηδηθφ θάζηζµα µε 

ηηο αξζξσηέο ξάγεο επάλσ ζηηο νπνίεο ζα θηλείηαη. Οη ξάγεο έρνπλ µήθνο 15,00µ. θαη νδεγνχλ µέζα ζηελ 

ζάιαζζα.  

- Σν Φσηνβνιηατθφ ζα δηαζέηεη ζπζζσξεπηέο νη νπνίεο ζα έρνπλ απηνλνκία δχν κέξεο. 

-  Γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν απαηηείηαη  ε πξνκήζεηα  θαη ηνπνζέηεζε ησλ παξαθάησ: 1) πζθεπή 

GSM κε θάξηα SIM , κε ηνπιάρηζηνλ 6 εηζφδνπο θαη 4 εμφδνπο. Η ιεηηνπξγία ηεο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ 

απνκαθξπζκέλν έιεγρν, κεζσ SMS ζε θηλεηφ, ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, ηνπ θσηηζκνχ, ελφο πιήθηξνπ έθηαθηεο 

αλάγθεο, θαη φηη άιιε κέηξεζε απαηηεζεί ζηελ πνξεία. 2) Πίλαθαο ζπλαγεξκνχ κε 7 δψλεο ηνπιάρηζηνλ, κε 

bluetooth θαη θάξηα SIM. Ο πίλαθαο ζα ζπλδεζεί κε θσηνθχηηαξα, αληρλεπηέο, ζεηξήλα θαη παγίδεο γηα 

πξνζηαζία απφ θινπέο. 3) Ρνχηεξ GSM κε θάξηα sim, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε δχν ηνπιάρηζηνλ θάκεξεο 

αζθαιείαο θαη έλα θαηαγξαθηθφ. 

     - Σν Σειερεηξηζηήξην ζα πξνβιέπεη πιήθηξν έθηαθηεο αλάγθεο (sos) κέζσ SMS. Θα ζπλδεζεί αζχξκαηα 

κέζσ bluetooth ε ελζχξκαηα κε ηελ   GSM ζπζθεπή απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ, θαη ηνλ πίλαθα ζπλαγεξκνχ. 

ΑθξΪηα 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

3. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΤΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 

3.1. ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΓΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ Α.Μ.Δ.Α. ΣΗ 

ΘΑΛΑΑ 

 

3.1.1. ΓΔΝΙΚΑ 

 

Η µε µφληµε ζπλαξµνινγνχµελε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνµε πξφζβαζε ησλ Α.µ.Δ.Α. ζηε ζάιαζζα 

(seatrac) είλαη ε ζπζθεπή πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απηφλνµε πξφζβαζε ησλ αηφµσλ µε αλαπεξία ζηε 

ζάιαζζα. 

Η ζπζθεπή απηή δελ ζα πξέπεη λα απαηηεί ζπλνδφ γηα ηε ρξήζε ηεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη θηιηθή πξνο 

ην πεξηβάιινλ, λα είλαη ελεξγεηαθά απηφλνµε (λα ρξεζηµνπνηεί ηελ ειηαθή ή αηνιηθή ελέξγεηα γηα λα 

θαιχςεη ηηο ελεξγεηαθέο ηεο απαηηήζεηο) θαη παξάιιεια λα έρεη µε µφληµν ραξαθηήξα, δειαδή ζην ηέινο 

ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ λα απεγθαζίζηαηαη αθήλνληαο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αλέπαθν. Σα πιηθά 

θαηαζθεπήο ηεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ιεηηνπξγία ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πεξηιαµβάλνπλ, µεηαμχ άιισλ, ηελ πξνµήζεηα, 

θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη δνθηµή ησλ επί µέξνπο ζπζηεµάησλ θαη γεληθά φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Όια ηα µεραλήµαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήµαηα ζα είλαη θαηλνχξηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, 

ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, µε ππνθείµελα ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα 

ιεηηνπξγήζνπλ µε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε. Όιεο δε νη νµνεηδείο µνλάδεο πξέπεη λα είλαη 

ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

Όια ηα µεραλήµαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήµαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο 

εγθαηεζηεµέλα θαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε, δνθηµέο ησλ µεραλεµάησλ, ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο θαη αληνρήο 

ησλ πιηθψλ ζα ηζρχζνπλ νη Δπίζεµνη Καλνληζµνί (π.ρ. ηνπ ΔΛΟΣ, ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνµεραλίαο, ηεο ∆ΔΗ, 

Γεληθή Οδεγία Μεραλψλ) νη νπνίνη φπνπ δελ ππάξρνπλ ή είλαη ειιηπείο ζα ζπµπιεξψλνληαη απφ ηνπο 

Γεξµαληθνχο Καλνληζµνχο DIN, VDE, VDI, ISO θιπ. ή ηνπο Καλνληζµνχο ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ 

µεραλεµάησλ. 

Σέινο ε ζπγθεθξηµέλε ζπζθεπή πξέπεη λα ζπµµνξθψλεηαη µε φιεο ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο 

σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (CE, Conformité Européenne) 

θαη ζα θέξεη ηε ζήµαλζε ‘’CE’’ θαηά ηα νξηδφµελα ζηηο θνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνµηθψλ, Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, Δζληθήο Οηθνλνµίαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

Φ.Δ.Κ. 688/Β/1994 θαη 992/Β/30-12-94 

Γηα φια ηα πξντφληα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πηζηνπνηεηηθά αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπµβαηφηεηαο µε φξηα αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ νδεγίεο, θαλνληζµνχο θαη λφξµεο Διιεληθψλ θαη 

δηεζλψλ (Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΗΠΑ) Οξγαληζµψλ (π.ρ. ΔΛΟΣ, ISO, EEC, λφξµεο EN θιπ) ζε ζρέζε µε: 

- Ηιεθηξνµαγλεηηθήο   ζπµβαηφηεηαο   θαη νξίσλ   ρξφλνπ   έθζεζεο

αλζξψπσλ ζε ειεθηξνµαγλεηηθά πεδία. 
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- Δπηδξάζεηο ειεθηξνµαγλεηηθψλ πεδίσλ ζε βεµαηνδφηεο  θαξδηνπαζψλ. 

- Δπηδξάζεηο µαγλεηηθψλ πεδίσλ ζε πιηθφ εγγξαθήο (µαγλεηηθέο θαζέηεο, ηαηλίεο, δηζθέηεο, 

θάξηεο). 

Σν ζχζηεµα πεξηιαµβάλεη ηνλ θεληξηθφ πχξγν ειέγρνπ, µε φια ηα απαξαίηεηα ζπζηήµαηα θαη 

απηνµαηηζµνχο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν µε ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη 

ελζσµαησµέλν ληνπο γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην άθξν ηνπ πιαηψµαηνο 

θαη ην εηδηθφ θάζηζµα µε ηηο αξζξσηέο ξάγεο επάλσ ζηηο νπνίεο ζα θηλείηαη. Οη ξάγεο έρνπλ µήθνο 

17,50µ. θαη νδεγνχλ µέζα ζηελ ζάιαζζα.  

- Σν Φσηνβνιηατθφ ζα δηαζέηεη ζπζζσξεπηέο νη νπνίεο ζα έρνπλ απηνλνκία δχν κέξεο. 

-  Γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν απαηηείηαη  ε πξνκήζεηα  θαη ηνπνζέηεζε ησλ παξαθάησ: 1) 

πζθεπή GSM κε θάξηα SIM , κε ηνπιάρηζηνλ 6 εηζφδνπο θαη 4 εμφδνπο. Η ιεηηνπξγία ηεο ζα 

πεξηιακβάλεη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν, κεζσ SMS ζε θηλεηφ, ηεο παξνρήο ξεχκαηνο, ηνπ θσηηζκνχ, 

ελφο πιήθηξνπ έθηαθηεο αλάγθεο, θαη φηη άιιε κέηξεζε απαηηεζεί ζηελ πνξεία. 2) Πίλαθαο 

ζπλαγεξκνχ κε 7 δψλεο ηνπιάρηζηνλ, κε bluetooth θαη θάξηα SIM. Ο πίλαθαο ζα ζπλδεζεί κε 

θσηνθχηηαξα, αληρλεπηέο, ζεηξήλα θαη παγίδεο γηα πξνζηαζία απφ θινπέο. 3) Ρνχηεξ GSM κε θάξηα 

sim, ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε δχν ηνπιάρηζηνλ θάκεξεο αζθαιείαο θαη έλα θαηαγξαθηθφ. 

     - Σν Σειερεηξηζηήξην ζα πξνβιέπεη πιήθηξν έθηαθηεο αλάγθεο (sos) κέζσ SMS. Θα ζπλδεζεί 

αζχξκαηα κέζσ bluetooth ε ελζχξκαηα κε ηελ   GSM ζπζθεπή απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ, θαη ηνλ 

πίλαθα ζπλαγεξκνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε, εθηφο βεβαίσο ησλ δνθηµψλ πνπ νξίδνπλ νη θαλνληζµνί, ζα γίλνπλ: 

- Βαζηθέο δνθηµέο απφδνζεο γηα θάζε ηχπν θχξηαο ζπζθεπήο. 

- πλήζεηο δνθηµέο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη ζπζθεπέο/εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ζπλαξµνινγεζεί 

ζσζηά θαη ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά απφ ειεθηξνινγηθή θαη µεραλνινγηθή άπνςε. 

- ∆νθηµέο θαη µεηξήζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Σν ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ (αθφµε θαη ν ηξφπνο µεηαθνξάο ή απνµάθξπλζεο πιηθψλ) 

πξέπεη πιένλ φισλ ησλ άιισλ (ηήξεζε ζρεηηθήο λνµνζεζίαο πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θιπ) λα 

εγθξίλεηαη (αλαιφγσο ησλ ζηαδίσλ ηνπ) απφ ηελ αξµφδηα Τπεξεζίαο ηνπ ∆ήµνπ, γηα απνθπγή δπζµελψλ 

επηπηψζεσλ ζε ρξήζηεο ησλ ρψξσλ. 

Οη ζπζθεπέο ηνπ ζπζηήµαηνο ζα είλαη θαηάιιειεο  γηα  ηνπιάρηζηνλ  30  ρξήζεηο εµεξεζίσο, ρσξίο 

λα παξνπζηάδνληαη θαηλφµελα ππεξζέξµαλζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππνµνλάδεο ηνπο. 

Γεληθά ζα παξέρεηαη εγγχεζε δχν εηψλ, φισλ ησλ µεξψλ ηνπ ζπζηήµαηνο, µε ηελ πξφζζεηε 

ππνρξέσζε ηεο ελεµέξσζεο, αλαβάζµηζεο ή θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζµηθνχ ειέγρνπ ησλ δηαηάμεσλ 

µε θάζε λεφηεξε έθδνζε πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή 

3.1.2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Πξφθεηηαη γηα µε µφληµε ζπλαξµνινγνχµελε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνµε πξφζβαζε Α.µ.Δ.Α. ζηε 

ζάιαζζα ε νπνία ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ : 

- Κεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ, πδαηνζηεγή. 

- Φσηνβνιηατθφ ζηνηρείν 
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- πζζσξεπηέο (µπαηαξίεο) 

- Αξζξσηνί ζηδεξφδξνµνη (ξάγεο) θαη παξειθφµελα απηψλ (ληίδεο, θαιχµµαηα θιπ) 

- Κνππαζηή (ρεηξνιηζζήξαο) 

- Φνξείν θίλεζεο 

- Δηδηθά δηαµνξθσµέλν θάζηζµα 

- πξµαηφζρνηλα ή αιπζίδεο θιπ θαη΄ επηινγή ηνπ πξνζθέξνληνο 

- Φσηεηλή ζεµαηνδφηεζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο 

- Αζχξµαηνο ρεηξηζµφο 

- Δλζσµαησµέλν ληνχο, πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ηεο πεξηνρήο. 

- χζηεκα ηειεκεηξίαο  

- Φσηνζπλαγεξκνχ 

 

Κάζε δηάηαμε ζα πξέπεη λα έρεη ηηο δπλαηφλ µηθξφηεξεο δηαζηάζεηο, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφλ 

µηθξφηεξε φριεζε, αιιά θαη ε δπλαηφλ µηθξφηεξε παξέµβαζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

Η νιε δηάηαμε ζα ηξνθνδνηείηαη απφ µπαηαξίεο ε νπνίεο ζα θνξηίδνληαη απφ θσηνβνιηαηθφ  ζηνηρείν ην 

νπνίν ζα είλαη θαηάιιεια πξνζαξµνζµέλν ζηε δηάηαμε. 

Ο θεληξηθφο πχξγνο ειέγρνπ ηνπνζεηείηαη ζην ζεµείν πνπ έρεη επηιεγεί θαη θαίλεηαη ζην ζρέδην 

γεληθήο δηάηαμεο ηεο µειέηεο, θαη µπνξεί λα µεηαθηλείηαη ζε ζπλελλφεζε µε ηελ Τπεξεζία. ην εζσηεξηθφ 

ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ ζα είλαη ηνπνζεηεµέλνο ν µεραληζµφο θίλεζεο θαη ε θεληξηθή µνλάδα ειέγρνπ µε ηα 

ζπζηήµαηα αζθαιείαο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο απηνµαηηζµνχο. ε απηφλ ζα ζπλδένληαη µε θαηάιιειν 

ηξφπν αλά ηµήµαηα νη ζηδεξνηξνρηέο – ξάγεο ηεο δηάηαμεο έσο φηνπ απηέο θηάζνπλ εληφο ηεο ζάιαζζαο 

θαη ζε θαηάιιειν µήθνο εληφο απηήο, φπσο ελδεηθηηθά ζεµεηψλεηαη ζην ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο. Δπάλσ 

ζηηο ξάγεο ζα είλαη ηνπνζεηεµέλν έλα εηδηθά δηαµνξθσµέλν θάζηζµα ην νπνίν µε ηε πξνζαξµνγή 

θαηάιιεινπ θνξείνπ ζα νιηζζαίλεη θαηά ην µήθνο ησλ ξαγψλ. ην ηέξµα ηεο δηαδξνµήο ζα ηνπνζεηεζεί 

ρεηξνιηζζήξαο ν νπνίνο ζα βνεζά ην ρξήζηε ζηελ απνβίβαζε θαη επηβίβαζε εληφο ηεο ζάιαζζαο. 

Η εγθαηάζηαζε ηεο δηάηαμεο ζα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε µε ηελ Τπεξεζία θαη µε ηέηνην ηξφπν νχησο 

ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζην ζεµείν ηεο αθεηεξίαο µε ην αµαμίδηφ ηνπ θαη λα µπνξεί λα 

επηβηβαζηεί ζην εηδηθφ θάζηζµα ηεο δηάηαμεο. 

Ο ρξήζηεο µφιηο επηβηβαζηεί ζην θάζηζµα ζα µπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην µεραληζµφ θίλεζεο µέζσ 

ηειερεηξηζηεξίνπ. Σφηε ην θάζηζµα, µέζσ ζπξµαηφζρνηλσλ, πνπ ζπλδένληαη µε ηνλ ειεθηξνθίλεην 

µεραληζµφ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ εξµαξίνπ ηνπ πχξγνπ, ζα µπνξεί λα νιηζζαίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ζάιαζζαο πάλσ ζε µηα ζηαζεξή ηξνρηά/δηαδξνµή µήθνπο αλάινγνπ µε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαιίαο πνπ 

ηνπνζεηείηαη. 

ην ηεξµαηηθφ ζεµείν ηεο δηαδξνµήο ην θάζηζµα ζα ζηαµαηά απηφµαηα θαη µε ηε βνήζεηα 

ρεηξνιηζζήξα, ν νπνίνο ζα είλαη µέξνο ηεο δηάηαμεο θαη ζα είλαη ηνπνζεηεµέλνο ζε θαηάιιειν ζεµείν, ζα 

είλαη δπλαηή ε απνβίβαζε ηνπ ρξήζηε εληφο ηεο ζάιαζζαο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο θνιχµβεζεο αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

ρεηξνιηζζήξα ν ρξήζηεο ζα επηβηβάδεηαη μαλά ζην θάζηζµα, ζα δίλεηαη εληνιή απφ ην ηειερεηξηζηήξην θαη 

ην θάζηζµα ζα μεθηλάεη θαη ζα ζηαµαηάεη απηφµαηα ζην ζεµείν αθεηεξίαο. 
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ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο θίλεζεο  µέζσ ηνπ 

ηειερεηξηζηεξίνπ ή θαη ρεηξνθίλεηα. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ειεθηξηθήο ή µεραληθήο βιάβεο ηεο δηάηαμεο, ζα ππάξρεη πξφβιεςε  γηα 

ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία µε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ηνπ ρξήζηε ζην ζεµείν επηβίβαζεο ζηελ μεξά (ζεµείν 

αθεηεξίαο), ε νπνία θαη ζα πεξηγξάθεηαη. 

Όια ηα δνµηθά µέξε ηεο δηάηαμεο θαζψο θαη φια ηα πιηθά θαη µηθξνπιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο, 

άμνλεο θιπ) είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 

316L, AISI 304L, θιπ). Σα ππφινηπα µέξε µπνξνχλ λα είλαη απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε (πρ 

πνιπµεξή πιηθά, εµπνηηζµέλε μπιεία). ε θάζε πεξίπησζε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα 

είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Σν µε µφληµν – ζπλαξµνινγνχµελν ζχζηεµα ζα παξαδνζεί πιήξεο θαη ζα ηνπνζεηεζεί έηνηµν γηα 

ρξήζε ζηνλ ρψξν πνπ έρεη επηιεγεί. 

 

3.1.3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΔ 

 

1. ∆ηαζηΪζεηο 

Σα βαζηθά ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο θαη ειαρίζησλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηα 

πξνζθεξφµελα ζπζηήµαηα είλαη: 

- Μέγηζην βάξνο ρξήζηε: ηνπιάρηζηνλ έσο 120 kg 

- πληειεζηήο αζθαιείαο θνξηίσλ ηνπιάρηζηνλ 1,8 

- Σχπνο ηξνθνδνζίαο : πλερέο ξεχµα 

- Σξνθνδνζία ειεθηξνθηλεηήξα : 12Vdc 

- Σξνθνδνζία ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα : 24Vdc 

- Σαρχηεηα δηαδξνµήο: απφ 0,10 έσο 0,20m/s (Αλάινγα µε ην µήθνο ηεο δηάηαμεο) 

- Υξήζεηο αλά µέξα: ηνπιάρηζηνλ 30 ρξήζεηο 

- Υξήζεηο ρσξίο ειηνθάλεηα: 90 

- Ύςνο θαζίζµαηνο ζην ζεµείν αθεηεξίαο : πεξίπνπ 50 cm 

- Βάζνο ηεξµαηηθνχ ζεµείνπ : πεξίπνπ 75 cm 

- Να απνηειεί πξνζσξηλή  θαηαζθεπή 

- Να θαηαζθεπάδεηαη ηζφπεδα κε ην πέξημ έδαθνο ηεο αθηήο 

- Να θαηαζθεπάδεηαη απφ κε ηνμηθά πιηθά, θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

- Να δηαζέηεη νκαιή, αληηνιηζζεηηθή θαη ζπλερή επηθάλεηα 

- Να έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,5κ. θαη ηα φξηα ηνπ λα επηζεκαίλνληαη κε ζπλερή θίηξηλε ισξίδα 

πιάηνπο 10εθ 

- Να θαηαζθεπάδεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε ε κέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε ηνπο λα κελ  είλαη 

κεγαιχηεξε απφ 8% 

- Να θέξεη ζε επηιεγκέλα ζεκεία θαη ηδηαίηεξα ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο απηνχ, κε επηδαπέδηα 
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ζήκαλζε, ην Γηεζλέο χκβνιν Πξφζβαζεο 

- Να ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηνπο εθηφο αηγηαινχ ρψξνπο 

εμππεξέηεζεο ησλ Α.κε.Α .(ρψξνη ζηάζκεπζεο, ηνπαιέηεο θ.ι.π.) 

Η επζχλε γηα ηελ επηηφπηα αθξηβή ιήςε πςνµέηξσλ, δηαζηάζεσλ, επζπγξαµµηψλ θιπ θαη ηηο 

ζπλαθείο παξαγγειίεο πιηθψλ, ξαγψλ θιπ πνπ ζπγθξνηνχλ θάζε δηάηαμε, βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

πξνµεζεπηή ηνπ ζπζηήµαηνο. 

2. ΔξµΪξην Πύξγνπ ειΫγρνπ 

Σν εξµάξην ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ ηεο δηάηαμεο ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα 

θαη ζα είλαη θαηάιιειν γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ. ην εξµάξην ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ ηεο δηάηαμεο ζα 

βξίζθνληαη εγθαηεζηεµέλνη φινη νη απαξαίηεηνη απηνµαηηζµνί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο θαζψο θαη ν 

µεραληζµφο θίλεζεο ηεο δηάηαμεο. 

 

3. Ηιεθηξνληθόο Πέλαθαο θαη εμνπιηζµόο 

Ο θεληξηθφο ειεθηξνληθφο πίλαθαο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεµέλνο ζε ζεµείν ηέηνην ψζηε λα 

γίλεηαη εχθνια ε πξφζβαζε γηα ηελ ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ξχζµηζε ειεθηξνληθψλ 

–  µεραληθψλ µεξψλ ηεο δηάηαμεο. 

Όιεο νη ειεθηξνληθέο πιαθέηεο ζα πξέπεη λα είλαη βπζµαησηνχ ηχπνπ, γηα ηελ άµεζε 

αληηθαηάζηαζε ζε ηπρφλ βιάβεο. Όια δε ηα ειεθηξνληθά εμαξηήµαηα hardware πιαθέηεο, ηξνθνδνηηθά, 

µπαηαξίεο, ζα πξέπεη λα είλαη πξνθπιαγµέλα εληφο εηδηθνχ ζηεγαλνχ θνπηηνχ πνπ ζα θέξεη θιεηδαξηά θαη 

ζα αζθαιίδεη εξµεηηθά, πξνζηαηεπµέλν απφ ηπρφλ πγξαζία. Σν φιν ζχζηεµα ζα ιεηηνπξγεί µε ραµειή 

ηάζε D.C., θαη ζα θαιχπηεη φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

4. Σειερεηξηζηάξην 

Σν ηειερεηξηζηήξην ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ λα είλαη πιήξσο 

ζηεγαλφ θαη γηα ρξήζε εληφο ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα είλαη απιφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ µε ηα 

δπλαηφλ ιηγφηεξα πιήθηξα ρεηξηζµνχ. 

Σα πιήθηξα ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο θαηαζθεπήο θαη θηληξίζµαηνο, εχθνιεο αλαγλσζηµφηεηαο, 

εξγνλνµηθήο ζρεδίαζεο πξνθεηµέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ, ηελ πξνζπέιαζε άµεζα. ε 

θαµία πεξίπησζε ηα πξνζθεξφµελα, δελ ζα πξέπεη λα δεµηνπξγνχλ ζχγρπζε ε αζάθεηεο θαηαλφεζεο 

ρξήζεο ηνπο, αιιά ζα πξέπεη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο λα είλαη άµεζα θαηαλνεηέο θαη ρξεζηηθέο, απφ φινπο ηνπο 

ρξήζηεο, αθφµα θαη απφ ηνπο ειηθησµέλνπο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδξνµήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, µε ην πάηεµα θάπνηνπ 

πιήθηξνπ απηνχ, ην θάζηζµα λα αθηλεηνπνηείηαη αθαξηαία. 

Δπεηδή ππάξρεη ε πεξίπησζε αζηνρίαο ησλ ηειερεηξηζηεξίσλ ή θάπνηνπ άιινπ ειεθηξνληθνχ, 

ειεθηξνινγηθνχ ή µεραληθνχ µέξνπο ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

δηάηαμεο µε ρεηξνθίλεην ηξφπν. Κάζε δηάηαμε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) 

ηειερεηξηζηήξηα. 

5. ηδεξνηξνρηΪ-ΡΪγεο - Φνξεέν 
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Οη ξάγεο ζα είλαη αξζξσηά ηµήµαηα, θαηαζθεπαζµέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα, ζε θαηάιιειν 

µήθνο ηα νπνία ζπλδεφµελα µεηαμχ ηνπο ζα µπνξνχλ λα θηάζνπλ ζην επηζπµεηφ ζπλνιηθφ µήθνο 

(αλάινγα µε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαιίαο πνπ ηνπνζεηείηαη), ψζηε λα θαηαιήγνπλ µέζα ζην πδάηηλν 

ζηνηρείν. ην ηειεπηαίν ηµήµα εληφο ηεο ζάιαζζαο ζα µπνξεί είηε λα πξνζαξµφδεηαη ζε απηφ ε θνππαζηή 

(ρεηξνιηζζήξαο) , ε νπνία θαη απηή ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, είηε απηή ζα είλαη 

ελζσµαησµέλε ζην ηειηθφ ηµήµα ξάγαο. 

Ο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ ηµεµάησλ ζα πξέπεη λα είλαη εχθνινο θαη γξήγνξνο αιιά θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ µεραληζµνχ. 

Οη αξζξσηνί ζηδεξφδξνµνη-ξάγεο πνπ δηαµνξθψλνπλ ηελ ηξνρηά/δηαδξνµή µέρξη ην ηεξµαηηθφ 

ζεµείν ζα πξέπεη, πξνθεηµέλνπ λα πξνζηαηεχνληαη νη ρξήζηεο απφ ηα θηλεηά µέξε, λα θαιχπηνληαη απφ 

θαιχµµαηα θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ. απφ αλνμείδσην ράιπβα, εµπνηηζµέλε 

μπιεία, πνιπµεξή πιηθά, θιπ). Οη ξάγεο ζην άλσ ζεµείν ζα ζπλδένληαη θαηάιιεια θαη µε αζθάιεηα ζηνλ 

πχξγν ηεο δηάηαμεο φπνπ βξίζθεηαη ν µεραληζµφο θίλεζεο ηνπ θνξείνπ. Σν θνξείν, ην νπνίν νιηζζαίλεη 

θαηά µήθνο ησλ ξαγψλ, ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα νη δε ηξνρνί απηνχ ζα είλαη 

θαηάιιειεο αληνρήο θαη θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα ηελ θαιχηεξε νιίζζεζε ρσξίο ηδηαίηεξνπο ζνξχβνπο. 

Σν ζχζηεµα ηεο ζηδεξνηξνρηάο ζα πξέπεη λα πεξηιαµβάλεη θαηάιιεια δηαµνξθσµέλα ηµήµαηα 

ψζηε λα µπνξεί απηή λα πξνζαξµνζηεί ζηηο ελδερφµελεο θιήζεηο ηεο παξαιίαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. 

Γηα ην ζχλνιν ηεο δηάηαμεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί µέξηµλα γηα ηε ζηήξημε ηεο ζην έδαθνο. ε θάζε 

πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιείηαη ε νπνηαδήπνηε αιινίσζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαιίαο θαη 

ζε θάζε πεξίπησζε ν ηξφπνο ζηήξημεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Σα πιηθά ζηεξέσζεο 

ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

6. Φσηνβνιηατθό ζηνηρεέν - Μπαηαξέα 

Σν πξνζθεξφµελν ζχζηεµα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο απηφλνµν ελεξγεηαθά, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

απαξαίηεηε ελέξγεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ µέζσ µηαο µπαηαξίαο θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ ζα θνξηίδεηαη 

ειεγρφµελα απφ ην θ/β ζηνηρείν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεµα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε 

θαηαζηάζεηο ραµειήο ειηνθάλεηαο ελψ δελ απαηηείηαη θαµία ζχλδεζε µε ην ειεθηξηθφ δίθηπν. 

Παξάιιεια ε ρξήζε ραµειήο ηάζεο ζπλερνχο ξεχµαηνο θάλεη ηελ δηάηαμε αζθαιή θαζψο δελ 

ηίζεηαη ζέµα αζθαιείαο ιφγσ ηεο ειεθηξηθήο ηεο ηξνθνδφηεζεο. 

Σν ζχζηεµα ζα είλαη έηζη δηαζηαζηνινγεµέλν, ψζηε λα θαιχπηεη 90 ρξήζεηο ρσξίο ειηνθάλεηα.  

Έσο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξάμεο, ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη απεγθαηάζηαζε   ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ν αλάδνρνο.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ηα αηηνχκελα έγγξαθα ζηαηηθήο 

επαξθείαο ηεο θαηαζθεπήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο απηήο. 

ΞΤΛΙΝΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ – ΞΤΛΙΝΑ ΠΛΑΣΩΜΑΣΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΙΑ Α.Μ.Δ.Α. 

3.1.4. ΓΔΝΙΚΑ 

Οη μχιηλνη δηάδξνµνη θαη ηα μχιηλα πιαηψµαηα, πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ είλαη ζπλαξµνινγνχµελνη 

θαη πξννξίδνληαη γηα λα παξέρνπλ ζε άηνµα µε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή ζε άηνµα ηα νπνία ελ γέλεη είλαη 

πεξηνξηζµέλεο θηλεηηθφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα απηφλνµεο πξφζβαζεο, µε απφιπηε αζθάιεηα, ζηηο ππνδνµέο 
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παξαιηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε Α.µ.Δ.Α. Σαπηφρξνλα δελ ζα πξέπεη λα εµπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ 

ππφινηπσλ ινπφµελσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

νδεγηψλ (ΔΛΟΣ 1349_2013, ΤΠΔΚΑ – ρεδηάδνληαο γηα Όινπο, Όινη ζηελ Άµµν) θαη ηεο νδεγίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη ∆εµνζίσλ Έξγσλ (ΦΔΚ/Β/18/15-01- 2002). 

Οη δηάδξνµνη θαη ηα πιαηψµαηα παξαδίδνληαη πιήξσο εγθαηεζηεµέλα θαη φια ηα πιηθά θαη 

εμαξηήµαηα µε ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη είλαη θαηλνχξηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη 

µε ππνθείµελα ζε ηαρεία θζνξά. 

Σνπνζεηνχληαη ζχµθσλα µε ηα ζρέδηα ηεο γεληθήο δηάηαμεο ηεο µειέηεο θαη αθνχ έρεη 

πξνεγνπµέλσο εμνµαιπλζεί ην έδαθνο ηεο παξαιίαο, ρσξίο ηελ ρξήζε άιινπ πιηθνχ. 

 

3.1.5. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ - ΠΛΑΣΩΜΑΣΩΝ 

 

Πξφθεηηαη γηα µε µφληµνπο – ζπλαξµνινγνχµελνπο μχιηλνπο δηαδξφµνπο θαη πιαηψµαηα  γηα ηελ 

απηφλνµε πξφζβαζε θαη εμππεξέηεζε Α.µ.Δ.Α. ζε ππνδνµέο πνπ απεπζχλνληαη ζε απηά ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν ηεο παξαιίαο. 

Οη δηάδξνµνη θαη ηα πιαηψµαηα ζα πξνζθέξνπλ απηφλνµε πξφζβαζε ζηα Α.µ.Δ.Α. ζε ζρεηηθέο 

ππνδνµέο ηεο παξαιίαο. πγθεθξηµέλα, ζηε µε µφληµε βνεζεηηθή δηάηαμε γηα ηελ απηφλνµε πξφζβαζε 

Α.µ.Δ.Α. ζηε ζάιαζζα, ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο απνδπηεξίσλ θαη ρεµηθήο ηνπαιέηαο, θαζψο θαη ζηνλ 

ρψξν ζθίαζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε Α.µ.Δ.Α. 

Όια ηα δνµηθά µέξε ησλ δηαδξφµσλ θαζψο θαη φια ηα πιηθά θαη µηθξν-πιηθά ζχλδεζεο είλαη 

θαηαζθεπαζµέλα απφ θαηάιιειε μπιεία γηα εμσηεξηθφ ρψξν (ηχπνπ ΑZOBE) ή αλνμείδσηα πιηθά ράιπβα 

θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Oη δηάδξνµνη θαη ηα πιαηψµαηα παξαδίδνληαη πιήξεηο θαη έηνηµνη γηα  ρξήζε, ηνπνζεηεµέλνη ζηηο 

ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ µειέηε ή πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

3.1.6. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΔ 

Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφµσλ µε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζηηο ππνδνµέο ησλ 

παξαιηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε Α.µ.Δ.Α. πξνηείλεηαη ε ρξήζε μχιηλσλ δηαδξφµσλ θαη πιαησµάησλ πνπ ζα 

ελψλνπλ ηηο ππνδνµέο απηέο µεηαμχ ηνπο, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ ζπµβαηά θαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ πιηθά. 

Γηα ηνπο μχιηλνπο δηαδξφµνπο θαη πιαηψµαηα ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη εμήο πξνδηαγξαθέο φπσο 

απηέο νξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο (ΔΛΟΣ 1439_2013, ΤΠΔΚΑ – ρεδηάδνληαο γηα Όινπο θαη Όινη 

ζηελ Άµµν) θαη εηδηθφηεξα θαη ζπγθεθξηµέλα: 

1. Θα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ιπφµελα ηµήµαηα µε µέγηζην µήθνο 2,5 µ. γηα ηελ εχθνιε 

µεηαθνξά θαη θφξησζή ηνπο. 

2. Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ δηαδξφµνπ ζα πξέπεη λα είλαη 1,5µ. ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεµπφδηζηε 

φδεπζε ησλ ρξεζηψλ αλαπεξηθψλ αµαμηδίσλ. 

3. Σα φπνηα δηάθελα ή αλνίγµαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ δηαδξφµνπ - πιαηψµαηνο δελ ζα πξέπεη λα 

μεπεξλνχλ ζε πιάηνο ηα 2 εθ. 
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4. Οη δηάδξνµνη – πιαηψµαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ δηάθελα εγθάξζηα ηεο δηαδξνµήο φδεπζεο γηα 

ηελ απνµάθξπλζε ηεο άµµνπ. Η απφζηαζε µεηαμχ ησλ δηάθελσλ γηα ηελ φδεπζε ηεο άµµνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη µηθξφηεξε ησλ 20 εθ θαη ην πιάηνο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2 εθ. 

5. Με ζθνπφ λα εμαζθαιίδεηαη ε νµαιή θίλεζε ρξεζηψλ αλαπεξηθψλ αµαμηδίσλ πάλσ ζην δηάδξνµν - 

πιάησµα ζα πξέπεη ηα ιπφµελα ηµήµαηά ηνπ λα είλαη άθαµπηα δεµηνπξγψληαο επίπεδεο επηθάλεηεο 

αθφµα θαη φηαλ ην έδαθνο είλαη ηδηαίηεξα ηξαρχ. 

6. Η ζχλδεζε µεηαμχ ησλ ηµεµάησλ ζα πξέπεη λα είλαη αξζξσηή ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εχθνιε 

πξνζαξµνγή ηεο ζρεηηθήο θιίζεο ηνπο, αληηµεησπίδνληαο έηζη ηπρφλ µεηαβνιέο ζηε µνξθνινγία 

ηνπ εδάθνπο. Η πςνµεηξηθή δηαθνξά µεηαμχ ησλ ηµεµάησλ ζηα ζεµεία ζχλδεζήο ηνπο δελ ζα 

πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2 εθ. 

7. Η πςνµεηξηθή δηαθνξά µεηαμχ ηνπ ηµήµαηνο ηνπ δηαδξφµνπ - πιαηψµαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί 

δίπια ζην ζεµείν επηβίβαζεο ηεο µε µφληµεο βνεζεηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ απηφλνµε πξφζβαζε 

Α.µ.Δ.Α. ζηε ζάιαζζα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζµαηνο απηήο ζα πξέπεη λα είλαη 40-50εθ. 

8. Οη δηάδξνµνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζµέλνη απφ θαηάιιειε μπιεία γηα εμσηεξηθφ ρψξν 

(ηχπνπ ΑZOBE) ή αλνμείδσηα πιηθά ράιπβα θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ.. 

9. Δπεηδή νη δηάδξνµν θαη ηα πιαηψµαηα ζα ρξεζηµνπνηνχληαη θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ινπφµελνπο 

είλαη απαξαίηεην λα έρεη ιεία επηθάλεηα θαη λα είλαη δηαβαηφο µε γπµλά πφδηα. 

10. Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα µπνξνχλ λα απεγθαηαζηαζνχλ ζην ηέινο ηεο θαινθαηξηλήο 

πεξηφδνπ αθήλνληαο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αλέπαθν. 

3.2. ΥΩΡΟ ΣΑΘΜΔΤΗ ΓΙΑ Α.Μ.Δ.Α. 

3.2.1. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΔ 

ε φιεο ηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ καο φπνπ πξνηείλεηε  ε εμαζθάιηζε ηεο  πξνζβαζηµφηεηαο 

αλζξψπσλ µε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή µε πεξηνξηζµέλε θηλεηηθφηεηα  ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν ζέζεηο 

ζηάζµεπζεο γηα Α.µ.Δ.Α.. 

Γηα ην ρψξν ζηάζµεπζεο πνπ ζα δεµηνπξγεζεί ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο ζρεηηθέο νδεγίεο (ΔΛΟΣ 1439_2013, ΤΠΔΚΑ – ρεδηάδνληαο γηα Όινπο, Όινη 

ζηελ Άµµν) θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηµαηηθήο Αιιαγήο 

(52907/2009 – Φ.Δ.Κ. 2621/Β/31-12-2009) θαη εηδηθφηεξα : 

1. Οη ζέζεηο ζηάζµεπζεο πνπ δηαµνξθψλνληαη είλαη θάζεηεο ζην δξφµν, γηα δηεπθφιπλζε ηεο 

απνµάθξπλζεο ησλ ΑΜΔΑ απφ ην απηνθίλεην. 

2. Οη δηαζηάζεηο ηεο θάζε ζέζεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 3,50x5,00µ. 

3. Η ζηάζµε ηνπ ρψξνπ ζηάζµεπζεο θαη ηνπ παξαθείµελνπ ρψξνπ είλαη ζε ηζνζηαζµία 

4. Η θάζε ζέζε ζα θέξεη ηελ θαηάιιειε ζήµαλζε, θαζψο θαη ην ∆ηεζλέο  χµβνιν  Πξφζβαζεο 

Αλαπήξσλ, ηφζν επίζηπιε ζε εµθαλέο ζεµείν (πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα), φζν θαη επηδαπέδηα. ε 

απηή ηελ ζέζε ζα απαγνξεχεηαη ε ζηάζµεπζε άιισλ απηνθηλήησλ. 

3.4. ΜΗ ΜΟΝΙΜΑ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΑΠΟ∆ΤΣΗΡΙΑ ΓΙΑ Α.Μ.Δ.Α. 

3.4.1. ΓΔΝΙΚΑ 

Σα απνδπηήξηα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ άηνµα µε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο ή απφ άηνµα ηα νπνία ελ γέλεη είλαη πεξηνξηζµέλεο θηλεηηθφηεηαο. Σα απνδπηήξηα ζα πξέπεη λα 

είλαη µε µφληµα – ζπλαξµνινγνχµελα, ε µε θαηάιιειε θαηαζθεπή θαη ιαβέο, ψζηε λα µπνξνχλ λα 

απνµαθξχλνληαη θαη ζα θαηαιαµβάλνπλ ηνλ θαηά ην δπλαηφλ µηθξφηεξν ρψξν, λα είλαη εχθνια ζηε ρξήζε 

θαη λα εμαζθαιίδνπλ απφιπηε αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπλνδνχο απηψλ. 



40 
 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

νδεγηψλ (ΔΛΟΣ 1349_2013, ΤΠΔΚΑ – ρεδηάδνληαο γηα Όινπο, Όινη ζηελ Άµµν) θαη ηεο νδεγίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο. θαη ∆εµνζίσλ Έξγσλ (ΦΔΚ/Β/18/15-01- 2002). 

Η φιε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπάδεηαη µε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχµθσλα µε ηνπο επίζεµνπο 

θαλνληζµνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, θαη φια ηα πιηθά θαη εμαξηήµαηα ζα είλαη θαηλνχξηα, ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, θαηάιιεια γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ, µε ππνθείµελα ζε ηαρεία 

θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ µε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε. 

3.4.2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Πξφθεηηαη γηα µε µφληµν, ζπλαξµνινγνχµελν απνδπηήξην δηαζηάζεσλ 1,60x2,40µ. γηα άηνµα µε 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή άηνµα ηα νπνία ελ γέλεη είλαη πεξηνξηζµέλεο θηλεηηθφηεηαο πνπ απνηειείηαη απφ : 

- Αληηνιηζζεξφ ∆άπεδν 

- Οξνθή 

- Σνηρψκαηα ζπλαξµνινγνχµελα µε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηήξημήο ηνπο 

- Θχξα 

- Πάγθν 

- Κξεµάζηξεο 

- Υεηξνιαβέο 

- ήµαλζε 

- Όια ηα δνµηθά µέξε ηνπ απνδπηεξίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ αλζεθηηθά πιηθά 

θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Όια ηα άιια πιηθά θαη ηα πιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο θιπ) 

είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 

316L, AISI 304L, θιπ). 

ε θάζε πεξίπησζε ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Σν απνδπηήξην ζα παξαδνζεί πιήξεο θαη έηνηµν γηα ρξήζε, ηνπνζεηεµέλν ζηε ζέζε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ γεληθή δηάηαμε ηεο µειέηεο, ή πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία, ε νπνία ζα 

πξνεηνηµαζηεί θαηάιιεια ψζηε λα είλαη επίπεδε. 

- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΔ 

1. ∆ηαζηΪζεηο ρώξνπ 

Ο ειάρηζηνο απαηηνχµελνο ειεχζεξνο ρψξνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ απνδπηεξίνπ γηα λα µπνξεί λα 

πεξηζηξαθεί ην αλαπεξηθφ αµαμίδην ζα πξέπεη λα είλαη 1,50Υ1,50µ ηνπιάρηζηνλ. 

2. ∆Ϊπεδν 

Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζπλαξµνινγνχµελα µέξε γηα ηελ εχθνιε µεηαθνξά θαη 

θφξησζή ηνπ. Η επηθάλεηά ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη νµαιή. ηα ζεµεία έλσζεο ησλ επηµέξνπο 

µεξψλ ηνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε µε δεµηνπξγία απιαθηψλ µε χςνο αλψηεξν ησλ 0.5 εθ. θαη πιάηνο 

αλψηεξν ησλ 2 εθ. 

3. Σνηρώµαηα 

Σα ηνηρψµαηα ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ ζπλαξµνινγνχµελα µέξε γηα ηελ εχθνιε µεηαθνξά 

θαη θφξησζή ηνπο. Γηα λα δηαθπιάζζεηαη ε ηδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδεηαη 
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ηθαλνπνηεηηθφο θπζηθφο θσηηζµφο ζα πξέπεη λα έρνπλ απφζηαζή απφ ην δάπεδν 20- 30εθ. θαη ηειηθφ χςνο 

180-200 εθ. 

4. Οξνθά 

Η νξνθή ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζπλαξµνινγνχµελα µέξε γηα ηελ εχθνιε  µεηαθνξά θαη 

θφξησζή ηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε θεθιηµέλε ζέζε ψζηε λα µελ επηηξέπεη ηελ παξαµνλή 

πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζηνηρείσλ ζηελ επηθάλεηά ηεο. 

5. Θύξα 

Η ζχξα ζα πξέπεη λα έρεη σθέιηµν πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,90µ. θαη ειεχζεξν χςνο 2,20µ. Πξέπεη λα 

είλαη ζπξφµελε ή αλνηγφµελε µε θξέλν ψζηε λα µελ ηελ παξαζχξεη ν αέξαο. ∆ε ζα πξέπεη λα απαηηείηαη 

µεγάιε δχλαµε ρεηξηζµνχ θαη δελ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη µεραληζµφ απηφµαηνπ θιεηζίµαηνο. Δπίζεο, είλαη 

απαξαίηεην λα δηαζέηεη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρεηξνιαβή ζηα 90εθ. απφ ην δάπεδν. 

6. ΠΪγθνο 

Σν απνδπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πάγθν πξνθεηµέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηα Α.µ.Δ.Α. ζηελ αιιαγή 

ξνχρσλ ζε μαπισηή ζέζε. Ο πάγθνο ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφο, µε βάζνο 70 εθ., ειάρηζην πιάηνο 1,50µ. 

θαη απφζηαζε 50εθ. απφ ην έδαθνο. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πάγθνπ ζα πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηνο 

ράιπβαο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ζαιάζζηα δηάβξσζε θαη λα µελ επλνεί ηελ αλάπηπμε 

µηθξννξγαληζµψλ. Οη αθµέο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαµπχιεο γηα ηελ απνθπγή ηξαπµαηηζµψλ. 

7. Λνηπόο εμνπιηζµόο (θξεµΪζηξεο, ρεηξνιαβΫο θ.α.). 

Σν απνδπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ρεηξνιαβέο ζηξνγγπιήο δηαηνµήο πνπ λα αληέρνπλ ζε θφξηηζε 

100ργξ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη απφ µία ρεηξνιαβή ηνπνζεηεµέλε θαηαθφξπθα εθαηέξσζελ ηνπ πάγθνπ ε 

νπνία λα εθηείλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηα 80 έσο ηα 120εθ απφ ην δάπεδν. Δπίζεο, απαηηείηαη ε χπαξμε 

µίαο ρεηξνιαβήο ηνπνζεηεµέλεο ζε νξηδφληηα ζέζε θεληξηθά ηνπ ηνηρψµαηνο φπηζζελ ηνπ πάγθνπ. Η 

ρεηξνιαβή απηή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεµέλε ζε απφζηαζε µεηαμχ 90 θαη 120εθ. απφ ην δάπεδν θαη λα 

έρεη ειάρηζην µήθνο 60εθ. Αθφµα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρεηξνιαβή ζηνλ ηνίρν δίπια ζηελ ζχξα 

ηνπνζεηεµέλε θαηαθφξπθα ε νπνία λα εθηείλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηα 90 έσο ηα 120εθ απφ ην δάπεδν. 

Σέινο, ην απνδπηήξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θξεµάζηξεο θπθιηθήο δηαηνµήο (γηα ηελ απνθπγή 

ηξαπµαηηζµψλ) ηνπνζεηεµέλεο ζε χςε 1,20 θαη 1,80µ. εθαηέξσζελ ηνπ πάγθνπ. 

8. άµαλζε. 

χµβνια, πηθηνγξάµµαηα, ζρέδηα, θείµελα θ.ιπ. πνπ απνηεινχλ ηελ ζήµαλζε είλαη ηππνπνηεµέλα, 

απιά, επδηάθξηηα, ζε έληνλε ρξσµαηηθή αληίζεζε µε ην ππφβαζξφ ηνπο, ηνπνζεηεµέλα ζε ζέζεηο αλάινγα 

µε ην µέγεζφο ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

9. ∆πλαηόηεηα απνµΪθξπλζεο 

Σν απνδπηήξην ζα πξέπεη λα µπνξεί λα απεγθαηαζηαζεί ζην ηέινο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ 

αθήλνληαο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ αλέπαθν. 

3.5. ΜΗ ΜΟΝΙΜΗ ΥΗΜΙΚΗ ΣΟΤΑΛΔΣΑ ΓΙΑ Α.Μ.Δ.Α. 

 

3.5.1. ΓΔΝΙΚΑ 
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Η ρεµηθή ηνπαιέηα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε απφ άηνµα µε 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή απφ άηνµα ηα νπνία ελ γέλεη είλαη πεξηνξηζµέλεο θηλεηηθφηεηαο. Η ρεµηθή ηνπαιέηα 

ζα πξέπεη λα είλαη µε µφληµε µε θαηάιιειε θαηαζθεπή θαη ιαβέο, ψζηε λα µπνξεί λα απνµαθξχλεηαη θαη 

ζα θαηαιαµβάλεη ηνλ θαηά ην δπλαηφλ µηθξφηεξν ρψξν, λα είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε θαη λα εμαζθαιίδεη 

απφιπηε αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο. 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

νδεγηψλ (ΔΛΟΣ 1349_2013, ΤΠΔΚΑ – ρεδηάδνληαο γηα Όινπο, Όινη ζηελ Άµµν) θαη ηεο νδεγίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο. θαη ∆εµνζίσλ Έξγσλ (ΦΔΚ/Β/18/15-01- 2002). 

Η φιε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπάδεηαη µε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχµθσλα µε ηνπο επίζεµνπο 

θαλνληζµνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, θαη φια ηα πιηθά θαη εμαξηήµαηα ζα είλαη θαηλνχξηα, ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, θαηάιιεια γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ, µε ππνθείµελα ζε ηαρεία 

θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ µε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε. 

3.5.2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Πξφθεηηαη γηα µε µφληµε, ζπλαξµνινγνχµελε θαµπίλα δηαζηάζεσλ 1,90x2,40µ. µε ρεµηθή 

ηνπαιέηα γηα άηνµα µε θηλεηηθέο αλαπεξίεο ή άηνµα ηα νπνία ελ γέλεη είλαη πεξηνξηζµέλεο θηλεηηθφηεηαο 

πνπ απνηειείηαη απφ : 

- ∆άπεδν 

- Οξνθή 

- Σνίρψµαηα ζπλαξµνινγνχµελα µε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ζηήξημήο ηνπο 

- Θχξα θαη αλνίγµαηα εμαεξηζµνχ 

- Λεθάλε θιεηζηνχ ηχπνπ 

- Θήθεο γηα ραξηί πγείαο θαη ραξηνµάληεια θιπ εμνπιηζµφ 

- Δζσηεξηθέο µπάξεο - Υεηξνιαβέο 

- ∆εμαµελή ιπµάησλ 

- ήµαλζε 

Όια ηα δνµηθά µέξε ηεο ρεµηθήο ηνπαιέηαο ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ αλζεθηηθά πιηθά 

θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Όια ηα άιια πιηθά θαη ηα πιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο θιπ) 

ζα είλαη θαηαζθεπαζµέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ (πρ AISI 

316L, AISI 304L, θιπ).). 

 

3.5.3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Η χπαξμε ρεµηθήο ηνπαιέηαο γηα Α.µ.Δ.Α. απνηειεί ζεµαληηθφ ζηνηρείν ηεο αιπζίδαο 

πξνζβαζηµφηεηαο ζε µία παξαιία θαη ζπµπιεξψλεη ηελ ππνδνµή ηνπ ζπζηήµαηνο απηφλνµεο πξφζβαζεο 

ζηελ ζάιαζζα. 

Η ρεµηθή ηνπαιέηα γηα Α.µ.Δ.Α. ζα πξέπεη ηεξεί ηηο απαηηνχµελεο πξνδηαγξαθέο ζχµθσλα µε ην 

πξφηππν EN 16194:2012 θαη ζπγθεθξηµέλα :: 
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1. Ο εζσηεξηθφο  ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,60εθ. ζε βάζνο θαη πιάηνο ψζηε  λα 

παξέρεηαη ηθαλφο ρψξνο γηα ηνπο ειηγµνχο ελφο αλαπεξηθνχ αµαμηδίνπ. 

2. Σν ειάρηζην χςνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,00µ. ζην ςειφηεξν ζεµείν ηεο θαµπίλαο. 

3. Σν ειεχζεξν πιάηνο ηεο ζχξαο ζα πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 90εθ. 

4. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη εζσηεξηθέο µπάξεο ζηήξημεο πεξηµεηξηθά. 

5. Η ιεθάλε ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ µε θιαπέην. 

6. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη δνρείν γηα ραξηνµάληηια, εηδηθή ζπζθεπή απνιχµαλζεο ρεξηψλ θαη εηδηθή 

ζήθε γηα ραξηί πγείαο. 

7. Η ζχξα ζα πξέπεη λα έρεη µεραληζµφ θιεηζίµαηνο µε ειαηήξην θαη έλδεημε θαηεηιεµµέλνπ. Θα 

πξέπεη επίζεο λα έρεη ζχξηε θιεηδψµαηνο απφ µέζα θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα αλνίγεη απφ έμσ 

µε εηδηθφ θιεηδί. 

8. Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. 

9. Η νξνθή ή µέξνο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζµέλε απφ δηαπγέο ή εµηδηαθαλέο  πιηθφ ψζηε 

λα επηηξέπεηαη ν θπζηθφο θσηηζµφο. 

10.Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαξθή αλνίγµαηα γηα πνιχ θαιφ εμαεξηζµφ. 

11.Θα πξέπεη  λα είλαη εξγνλνµηθά  ζρεδηαζµέλε έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε µεηαθίλεζή ηεο  µε 

πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ ή παιεηνθφξν θαζψο θαη ε άλεηε ηνπνζέηεζή ηεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

θαζνξηζµέλεο πεξηνρέο. 

12.Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη άθιεθηα θαη αλζεθηηθά ζε πςειέο θαη ραµειέο 

ζεξµνθξαζίεο. 

13.Σν εζσηεξηθφ ηεο θαµπίλαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζµέλν απφ µε πνξψδε πιηθά ψζηε λα 

θαζίζηαηαη εθηθηφο ν γξήγνξνο θαζαξηζµφο θαη ε απνιχµαλζε. 

14.Ο ζρεδηαζµφο ηεο ηνπαιέηαο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ µέγηζην αξηζµφ  πιήξσλ  ρξήζεσλ θαη ηελ 

εθµεηάιιεπζε φιεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμαµελήο ιπµάησλ. 

15.Η δεμαµελή ιπµάησλ ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζµέλε µε ζχζηεµα δηαθξάγµαηνο θαη ζχζηεµα 

θαζαξηζµνχ θαη απνιχµαλζεο. ν εχθνινο θαζαξηζµφο ηεο. Σέινο, ζα Δπίζεο είλαη απαξαίηεην λα 

έρεη εξγνλνµηθφ ζρεδηαζµφ θαη θαηαζθεπή ψζηε λα επηηξέπεηαη πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεµα 

εμαεξηζµνχ (πνπ λα θαηαιήγεη εθηφο θαµπίλαο) θαη λα πεξηέρεη ην απαξαίηεην ρεµηθφ πγξφ γηα ηελ 

εμνπδεηέξσζε ησλ νζµψλ ελψ ηαπηφρξνλα ζα εμαζθαιίδεηαη θαη ε απνιχµαλζε. 

16.Η ζήµαλζε, είλαη αληίζηνηρε απηήο ησλ απνδπηεξίσλ θαη πεξηιαµβάλεη : ζχµβνια, πηθηνγξάµµαηα, 

ζρέδηα, θείµελα θ.ιπ. πνπ είλαη ηππνπνηεµέλα, απιά, επδηάθξηηα, ζε έληνλε ρξσµαηηθή αληίζεζε µε ην 

ππφβαζξφ ηνπο, ηνπνζεηεµέλα ζε ζέζεηο αλάινγα µε ην µέγεζφο ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

3.6. ΗΜΑΝΗ 

3.6.1. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ε θάζε πεξηνρή πνπ ζα πινπνηεζνχλ νη πξνηεηλφµελεο παξεµβάζεηο λα εγθαηαζηαζνχλ νη 

θαηάιιειεο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο. πγθεθξηµέλα πιεζηάδνληαο ζηελ αθηή ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη 

ην ζεµείν ηεο παξαιίαο πνπ είλαη πξνζβάζηµν γηα Α.µ.Δ.Α. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πηλαθίδεο γηα ηηο ζέζεηο ζηάζµεπζεο, ηελ ηνπαιέηα, ηα απνδπηήξηα. 
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Οη πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ 

ζρεηηθψλ ηερληθψλ νδεγηψλ θαη πξνδηαγξαθψλ (Νφµνο 2696/1999 - ΦΔΚ 57/Α/23-3- 

1999, αξ. ∆ΜΔΟ/ε/νηθ/1102. ΦΔΚ 953/B’/24-10-1997, ∆ΜΔΟ ε/νηθ/720/13-11-92, ΦΔΚ 954/Β’/31- 

12-1986, ΦΔΚ 1061/Β’/13-10-1980). 

 πγθεθξηµέλα: 

5. Θα πξέπεη λα είλαη πιήξσο αληαλαθιαζηηθέο πςειήο αληαλαθιαζηηθφηεηαο ηχπνπ ΙΙ. 

6. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 600x400ρηι. 

7. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επίπεδν θχιιν θξάµαηνο αινπµηλίνπ ηχπνπ AlMg2 

θαη πάρνπο 3mm. 

8. Οη ζηχινη ζηήξημεο ησλ πηλαθίδσλ ζα πξέπεη λα είλαη απφ γαιβαληζµέλν ζηδεξνζσιήλα δηαµέηξνπ 

48 ρηι. µε πάρνο ηνηρσµάησλ 2 ρηι. θαη χςνο 3 µ. 

9. Σν χςνο ηεο ραµειφηεξεο αθµήο ηεο πηλαθίδαο πάλσ απφ ηε µέζε γξαµµή ηνπ νδνζηξψµαηνο 

(ειεχζεξν χςνο) δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2,2 µ. 

 

Δπηγξαθή ζήκαλζεο (Δλεκεξσηηθή  πηλαθίδα ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ)  

 

ε θάζε παξαιία πνπ ζα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο ζα πξέπεη  λα εγθαηαζηαζνχλ  δχν θαηάιιειεο 

πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο,  πνπ δηέπνληαη απφ ηηο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο πιεξνθνξηαθψλ  

πηλαθίδσλ Ρ72  ζήκαλζεο   

 

 

 
Δπηγξαθή ζήκαλζεο (ελεκεξσηηθέο  πηλαθίδεο)  

ε θάζε παξαιία πνπ ζα πινπνηεζνχλ νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο ζα πξέπεη  λα εγθαηαζηαζνχλ  θαηάιιειεο 

πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ,  πνπ δηέπνληαη απφ ηηο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο πιεξνθνξηαθψλ  

.  

Δλδεηθηηθέο δηαζηάζεηο πηλαθίδσλ :  

 Πηλαθίδα γηα ηε δηάηαμε απηφλνκεο πξφζβαζεο ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα (60x40 εθ.) 

 Πηλαθίδα ζπγρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔπΑλεΚ ΔΠΑ κε αλαθνξά θαη ζην φλνκα ηνπ Γηθαηνχρνπ (60x40 

εθ.) 

 

3.7  ΠΑΚΔΣΟ ΣΗΛΔΜΔΣΡΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΧΝ  

3.7.1  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
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          Οη άλζξσπνη κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θάπνηεο θνξέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ 

παξαιία ή κε θπκαηηζκφ. Σηο ζπλζήθεο απηέο δπζηπρψο ηηο δηαπηζηψλνπλ αθνχ θηάζνπλ ζηελ αθηή. πλεπψο 

έρνπλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηνπ λα θνιπκπήζνπλ κε ηηο ζπλζήθεο απηέο ή λα κεηαθηλεζνχλ ζε κηα άιιε παξαιία. 

    Δίλαη πνιχ βνιηθφ γηα ηα άηνκα απηά λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ ην ζπίηη ηνπο λα βιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζηελ αθηή θαζψο θαη λα έρνπλ κεξηθέο επηπιένλ πιεξνθνξίεο φπσο ζεξκνθξαζία αέξα θαη λεξνχ. 

Απηή ηελ ζηηγκή δελ ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο λα πιεξνθνξεζεί θάπνηνο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ζεκείν 

πνπ ζέιεη λα επηζθεθζεί. 

   Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο παθέηνπ ηειεκεηξίαο ζηελ παξαιία , ην νπνίν λα 

θαιχπηεη ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη λα παξέρεη επηπιένλ δηεπθνιχλζεηο. Σν παθέην ηειεκεηξίαο ζα 

ηνπνζεηεζεί πάλσ ζηε κε κφληκε ζπλαξκνινγνχκελε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα. 

  πγθεθξηκέλα ε θάζε δηάηαμε ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ζπλδεκέλε κε ην δηαδίθηπν κε απνηέιεζκα λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηνπ Internet Of Things ψζηε λα παξέρεηζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ρξήζηε. Δπηπιένλ , κέζσ ηεο ηειεκεηξίαο ζα  παξαθνινπζνχληαη δηάθνξεο 

παξάκεηξνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο κε κφληκεο ζπλαξκνινγνχκελεο δηάηαμεο γηα ηελ 

απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα. Η κε κφληκε ζπλαξκνινγνχκελε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε 

ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθηά ηελ ηθαλφηεηα απηφ-δηάγλσζεο δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

εηαηξία πνπ ζα ηελ πξνκεζεχζεη λα έρεη πιήξε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε ζπζθεπή . Έηζη ν 

ηειηθφο ρξήζηεο ζα απνιακβάλεη κηα αμηφπηζηε θαη αζθαιή ππεξεζία. 

Σν θάζε ζπζηεκα ηειεκεηξίαο ζα απνηειείηαη απφ ηα θάησζη κέξε :  

- Κάκεξα παξαθνινχζεζεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ ειάρηζησλ δπλαηνηήησλ 2,8 -12mm , ιεηηνπξγίαο 

εκέξαο / λχρηαο θαη κε θαθφ ηνπιάρηζηνλ 2,8 -12mm 

- Μνλάδα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξεζεο 4 θακεξψλ ελδεηθηηθά HD-TVI θαη Analog , κε ζχξεο 

ηνπιάρηζηνλ κηα VGA, κηα HDMI , Γχν USB θαη κηα ENTHERNET.  

- Γίζθν απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ 100GB 

- Γξνκνιφγεηή δεδνκέλσλ (router) , κε ραξαθηεξηζηηθά 3 – port LAN, 1- port WAN, WLAN, 

ζπλδέζεηο θεξαηαο 2*SMA γηα 3G , 2*RP-SMA γηα WI-FI 

Γηα ηνλ εμνπιηζκφ εθαξκνγήο ηειεκεηξίαο απαηηνχληαη : 

 Φπιιάδην  Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Οίθνπ ή ηνπ Αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα  

 Δγγχεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ γηα δχν (2)  έηε , απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ 

Διιάδα γηα πέληε (5) έηε   

 

3.8 ΦΧΣΟΤΝΑΓΔΡΜΟ  

 

Η κε κφληκε ζπλαξκνινγνχκελε δηάηαμε γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θσηνζπλαγεξκφ . Η ηνπνζέηεζε θσηνζπλαγεξκνχ απνζθνπεί ζηελ απνηξνπή θαθφβνπισλ 

ελεξγεηψλ θαη ρξήζεσλ ηηο λπρηεξηλέο ψξεο. 

Σν ζπζηεκα ζπλαγεξκνχ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα θάησζη: 

- Αληρλεπηήο θίλεζεο κε παζεηηθφ αληρλεπηή ππεξχζξσλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπιάρηζηνλ 12 κ. επξείαο 

θνπξηίλαο (20κ. κε θνπξηίλα) κε ξπζκηδφκελε επαηζζεζία θαη αηξσζία ζε δψα. 

- Πίλαθα αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 8~32  δσλψλ , 6~30 εμφδσλ , 32 αζχξκαησλ δσλψλ θαη κε έιεγρν πξφζβαζεο 

έσο 4 ζπξψλ (4 θαξηαλαλψζηεο κέγηζην ), 32 ρξεζηψλ , κε Ethernet. 

- Πιεθηξνιφγην ελδεηθηηθά 2 *16 ραξαθηήξσλ  

- Μαγλεηηθή ζχξα κε ηνπιάρηζηνλ 1,59cm (NC), κε θαπάθη γηα Απφθξπςε ζπλδέζεσλ θαη βηδψλ  
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 - Μπαηαξία Φ/Β ζπζηήκαηνο γηα ηελ θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο 

Γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ απαηηνχληαη :  

 Φπιιάδην  Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ Οίθνπ ή ηνπ Αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ Διιάδα  

 Δγγχεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ γηα δχν (2)  έηε , απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ζηελ 

Διιάδα γηα πέληε (5) έηε   

 

3.9 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ  

 

ηελ παξνχζα δξάζε ζα αλαπηπρζεί έλαο δηαδηθηπαθφο  ηφπνο, φπνπ ζα αλαξηεζνχλ: 

Σα πιήξε  ζηνηρεία ηεο πξάμεο -  ζχληνκε πεξηγξαθή, αλάινγεο κε ην επίπεδν ηεο ζηήξημεο, ζηφρνη θαη 

απνηειέζκαηα, επηζεκαίλνληαο ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε απφ ηελ Έλσζε. 

Φσηνγξαθηθφ θαη άιιν πνιπκεζηθφ πιηθφ απφ ηελ παξαιία ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα πξφζβαζεο  

Οδεγίεο πξφζβαζεο ζηελ παξαιία 

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ππνρξεσηηθά ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ πθηζηάκελν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ 

πνπ αθνξά ηελ παξνρή Σνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

Δπηπιένλ ππνρξεσηηθά ζα  παξέρεηαη ςεθηαθφο νδεγφο – ράξηεο πνπ ζα πξνβάιινληαη φιεο νη ηνπνζεζίεο πνπ 

είλαη πξνζβάζηκεο γηα ΑΜΔΑ ζηελ παξαιία αιιά θαη πέξημ απηήο.  

Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο  ζα απνηειεί ην βαζηθφ κέζν αλάδεημεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ. 

Σν πιηθφ ζα παξνπζηάδεηαη ζε δηαθξηηέο ελφηεηεο,. Όζνλ αθνξά ηελ πινήγεζε ζην πεξηερφκελν απηή ζα 

δνκείηαη ζε θαηεγνξίεο πιηθνχ, πνπ ζα πξνβάιινληαη κε ηελ επηινγή ηνπο πάλσ ζε ράξηε κε δηαθξηηφ ζεκείν 

θάζε θνξά. 

Όζνλ αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ 

ηνπιάρηζηνλ απαηηήζεηο: 

Διθπζηηθφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ ελαξκνληζκέλν κε ηελ αηζζεηηθή θαη ην πεξηερφκελν απηνχ πνπ παξνπζηάδεη. 

Δχρξεζηνπο θαη θαηαλνεηνχο κεραληζκνχο πινήγεζεο γηα ηελ πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ζηηο ζειίδεο. 

Θα ππνζηεξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν γιψζζεο (Διιεληθά, Αγγιηθά).  

Πξφζβαζε γηα ΑΜΔΑ: Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηνπ «ρεδηάδνληαο γηα Όινπο», εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε 

ΣΠΔ γηα άηνκα κε αλαπεξία βαζηδφκελεο ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο, ηηο νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο 

W3C θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). 

 

4. ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΤΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί ππνινγίδεηαη  ζπλνπηηθά  ν  εθηηµψµελνο  Πξνυπνινγηζµφο  γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ πξνηεηλφµελσλ ππνδνµψλ –  εγθαηαζηάζεσλ,  αλά  παξαιία  θαη ζπλνιηθά. 

 Γηα ηνλ Πξνυπνινγηζµφ ηνπ θφζηνπο  ειήθζεζαλ  ππ΄φςε  νη  ηζρχνπζεο  ηηµέο εµπνξίνπ, γηα ηηο 

ζπγθεθξηµέλεο µε µφληµεο – ζπλαξµνινγνχµελεο ππνδνµέο – εγθαηαζηάζεηο. 

ηηο ηηµέο απηέο ππνινγίδνληαη θαη φιεο  νη  ινηπέο  εξγαζίεο  πνπ  πηζαλφλ  ζα  απαηηεζνχλ, φπσο 

θαη νη µηθξήο θιίµαθαο ρσµαηνπξγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ δηαµφξθσζε ηνπ εδάθνπο, ηφζν ζηηο ζέζεηο 

ζηάζµεπζεο, φζν θαη ζηελ παξαιία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νµαιή θαη ζηαζεξή θιίζε ηνπ εδάθνπο, ηδίσο 

ζηηο ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο ζα δηέξρεηαη ν δηάδξνµνο θαζψο θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη 

ππνδνµέο. 
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζµφο ησλ έξγσλ, φπσο ππνινγίζζεθε ζην ζπλνιηθφ πνζφλ ησλ 227.794,20 

€ θαη µε ηνλ Φ.Π.Α. 24% ζην πνζφλ ησλ 282.646,81 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ΘΔΧΡΔΙΣΑΙ 

Αίγην,  29  Ινπλίνπ 2021 Αίγην,  29   Ινπλίνπ  2021 Αίγην, 29   Ινπλίνπ  2021 

Η πληάμαζα Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. 

   

   

   

Αηθαηεξίλε Λαιηψηε Κσλζηαληίλνο 

Γηακαληφπνπινο 

Λεσλίδαο Καξάκπειαο  

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

 

Κσλζηαληίλνο ππξφπνπινο  

Μsc. Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Σ.Δ 

 

 

 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.  Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ 
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

Άξζξν 1ν- αληηθεέκελν ηεο πξνκάζεηαο 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γηα ηελ πξφζβαζε ΑκεΑ ζηελ ζάιαζζα θαη πεξηιακβάλεη 

απηφλνκε δηάηαμε πξφζβαζεο, ακθίβην ακαμίδην, δηαδξφκνπο θίλεζεο, wc ΑκεΑ, απνδπηήξην ΑκεΑ, ρψξνπο 

ζθίαζεο πηλαθίδεο θαη εθαξκνγέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ΑκεΑ, εθαξκνγή Σειεκεηξίαο, ζπλαγεξκφ, ζην 

πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθψλ απαηηήζεσλ αιιά θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο. 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ιάβεη γλψζε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο θαη ζηελ ηηκή πνπ ζα πξνζθέξεη ζα πεξηιακβάλνληαη ε εγθαηάζηαζε, νη ξπζκίζεηο, ε ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία.Γηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ κειέηε ηεο Σ.Τ. θαη φπσο επηβάιινληαη απφ νδεγίεο, θαλνληζκνχο θαη λφξκεο Διιεληθψλ 

θαη δηεζλψλ (Δπξσπατθήο Έλσζεο, ΗΠΑ) Οξγαληζκψλ (π.ρ ΔΛΟΣ,ISO,EEC,λφξκεο ΔΝ θιπ). 

Γηα φια ηα πξνο πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη ηερληθά εγρεηξίδηα θαη νδεγίεο ειέγρνπ, ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο 

ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα. 

Άξζξν 2ν – ΓηαηΪμεηο πνπ ηζρύνπλ 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζή ηεο πξνκήζεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: α) Σνλ 

Ν.4782/2021,  Ν.4412/2016 β) Σνπ ελ ηζρχεη Γ.Κ.Κ. Σνλ Ν. 3852/2010 

Άξζξν 3ν – πκβαηηθΪ ηεύρε 

πκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: α) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ β) Η ππ’ αξηζκφ κειέηε ηεο Σ.Τ γ) 

Η εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ δ) Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ε) Σα ηερληθά ζηνηρεία 

(ηερληθή πεξηγξαθή) ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξζξν 4ν – Σξόπνο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΗΓΗ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ε εθηέιεζε πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο πνπ έρεη εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 Πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή είηε γηα ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ είηε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ νκάδσλ ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα δηαηξεηά είδε. Σν ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο κειέηεο θαη ηζρχνπλ απφιπηα ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θαη φιεο νη απαηηήζεηο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη 

Άξζξν 5ν – ύκβαζε 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη 

ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά 

ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 

Άξζξν 6ν – Δγγπάζεηο 

Α. Δγγύεζε ζπκκεηνράο ζηελ  δεκνπξαζέα 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/21 θαη Ν. 4412/2016 πξνβιέπεηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο 2% επί 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο , γηα ην ζχλνιν ή ηκεκαηηθφ  πνζφ ηεο ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α. 

Β. Δγγύεζε εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ 

ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΧΝ -

ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ, 

ΚΣΗΡΙΑΚΧΝ, YΓΡΑΤΛΙΚΧΝ & 

ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΧΣΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

  

 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: 

 

 

 

 

 

 

 

"ΑλαβΪζκηζε  ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο γηα Ϊηνκα κε 

θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα ζε 

παξαιέεο ηνπ Γάκνπ 

Αηγηαιεέαο" 
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Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο 

Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/21  θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ 

θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 

Άξζξν 7ν –Υξόλνο Δγγύεζεο 

Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο (δχν κήλεο) θαηά έλα (1) κήλα. 

Άξζξν 8ν –Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

Η απφθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ρξφλνπο εγγχεζεο απφ ηνλ αλάδνρν κπνξνχλ λα ηνλ θεξχμνπλ 

έθπησην. Δθφζνλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ή ν 

αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ηνπ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 9ν –Υξόλνο παξΪδνζεο 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο. 

Άξζξν 10ν –Πιεκκειάο θαηαζθεπά 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο πξνκήζεηαο δελ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή 

εκθαλίδεη ειαηηψκαηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ή βειηηψζεη απηά, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο. 

Άξζξν 11ν –Φόξνη, ηΫιε, θξαηάζεηο 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, θαη θξαηήζεηο, πνπ ζα ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

Άξζξν 12ν –Πξνζσξηλά θαη νξηζηηθά παξαιαβά 

Η πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη απφ ηελ νηθεία επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. Δάλ θαηά 

ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί 

λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ παξαιακβαλνκέλνπ είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ απηνχ. Δθφζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο σο άλσ πξνηάζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ηδίαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε 

απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ  

 πξνζθνξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγχεζε ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγγπήζεσο, ελεξγείηαη 

βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

 

 

  ΘΔΧΡΔΙΣΑΙ 

Αίγην,  29  Ινπλίνπ 2021 Αίγην,  29   Ινπλίνπ  2021 Αίγην, 29   Ινπλίνπ  2021 

Η πληάμαζα Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ. 
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