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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

 

Με ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 239.989,44€ (κε ην Φ.Π.Α.) πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε κίαο 
νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ ζε πεξηαζηηθέο αθηέο ηνπ Γήκνπ Λέξνπ.  
ηφρνο ηνπ Γήκνπ απνηειεί δηεπθφιπλζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ ζε 4 νξγαλσκέλεο παξαιίεο νη νπνίεο 
βξίζθνληαη κέζα ζην αζηηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ 
ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο αθηέο.  
Σν έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο πνιπζχρλαζηεο θαη νξγαλσκέλεο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Λέξνπ: 

 Αιίληα 

 Γνχξλαο 

 Ξεξφθακπνπ 

 Παληειίνπ 

 
εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ΚΤΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΔΚ 1411/Β/30-04-2012) πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 
1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΔΚ 792/29−4−2009 η.Β΄) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
θαη Δζσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ απ’ επζείαο παξαρψξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 
παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Ο. Σ. Α.) Α΄ Βαζκνχ. Δηδηθφηεξα, νη ζεκαληηθφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ παξνπζηάδνληαη ζην 
Άξζξν 7 «Τπνρξεψζεηο Ο.Σ.Α.» εληφο ηεο νπνίαο νξίδεηαη σο εμήο:  

 «ε (1) ηνπιάρηζηνλ αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα απφ ηνπο παξαρσξεζέληεο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αηγηαινχ, παξαιίαο, θ.ιπ., 
θαζψο θαη φπνπ πθίζηαληαη ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, νη Ο.Σ.Α. ππνρξενύληαη επίζεο, λα 
πξνβνύλ ζηε ηνπνζέηεζε ελόο (1) δηαδξόκνπ, θάζεηα πξνο ηελ αθηνγξακκή, ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην 
λεξό ησλ ρξεζηώλ αλαπεξηθώλ ακαμηδίσλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ εμππεξέηεζε 
Αηόκσλ κε Αλαπεξία (Α.κε.Α.), ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο πην θάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

α)  Να απνηειεί πξνζσξηλή θαηαζθεπή  
β)  Να θαηαζθεπάδεηαη ηζφπεδα κε ην πέξημ έδαθνο ηεο αθηήο  
γ) Να θαηαζθεπάδεηαη απφ κε ηνμηθά πιηθά, θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε, αλζεθηηθά ζε 

νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, πγξαζία, ππεξηψδε αθηηλνβνιία θ.ιπ.  
δ)  Να δηαζέηεη νκαιή, αληηνιηζζεξή θαη ζπλερή επηθάλεηα  
ε)  Να έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κ. θαη ηα φξηα ηνπ λα επηζεκαίλνληαη (επ’ απηνχ) κε ζπλερή θίηξηλε ισξίδα πιάηνπο 10 εθ.  



ζη)  Να θαηαζθεπάδεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε ε κέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε ηνπο λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 8% 
δ)  Να θέξεη ζε επηιεγκέλα ζεκεία θαη ηδηαίηεξα ζηελ αξρή θαη ην ηέινο απηνχ, κε επηδαπέδηα ζήκαλζε, ην Γηεζλέο χκβνιν 

Πξφζβαζεο θαη  
ε)  Να ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηνπο εθηφο αηγηαινχ ρψξνπο εμππεξέηεζεο ησλ Α.κε.Α. 

(ζηάζκεπζεο, ηνπαιέηεο θ.ιπ.).  
 

 Οη Ο.Σ.Α. ππνρξενχληαη επηπιένλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ χπαξμε ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ ρψξνπ πγηεηλήο (W.C.) θαη ελφο (1) 
απνδπηεξίνπ, κε κφληκεο θαηαζθεπήο, κε δηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ πνπ λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπο απφ ηα Α.κε.Α., 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 Οη ρψξνη απηνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο θ.ιπ. θαη λα είλαη 
πξνζβάζηκνη απφ ηνπο δηαδξφκνπο πξφζβαζεο θαη ηνπο ππάξρνληεο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.  

 Δπίζεο νη Ο.Σ.Α. ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίζνπλ, εληφο ηεο εθηφο αηγηαινχ πεξηνρήο ζηάζκεπζεο, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ ρψξν 
ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα Α.κε.Α., ν νπνίνο λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο, θαζψο θαη εηδηθή επηδαπέδηα θαη 
επηζηήιηα ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ, ε πξφηαζε πξνβιέπεη ηελ πινπνίεζε κίαο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζε ε νπνία ζα 
ζηεξίδεηαη ζε θαηλνηφκα ζπζηήκαηα πξφζβαζεο ζηηο παξαιίεο γηα ηα ΑΜΔΑ. Με ηελ πινπνίεζε ηεο παξέκβαζεο αλακέλεηαη 
λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ζηηο παξαιίεο θαη ε είζνδνο-έμνδνο ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ θαη ησλ ΑΜΔΑ πνπ βηψλνπλ 
ζήκεξα πξαθηηθά ζπλζήθεο θαζεζηψηνο απνθιεηζκνχ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο παξαιίεο.  

Η δεκφζηα δαπάλε, γηα ηελ πξνκήζεηα πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 239.989,44 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη  
εληάζζεηαη  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ  έηνπο 2019 κε Κ.Α. 60.7135.0003. 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αλνηθηνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ 
κεηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 

         Η πληάμαζα   Θεσξήζεθε 18/06/2019 

 Ο         Γηεπζπληήο ηεο Σ.Τ. 

 

Γέζπνηλα Ν. Φηιηππίδε 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.                                                               Υξηζηφδνπινο Έιιελαο 

         Πνιηηηθφο Μεραληθφο 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

1.      ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία», θαη ζηνλ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 03 
«Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ηεξεά Διιάδα, Νφηην Αηγαίν)», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη 
απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ν Γήκνο ΛΔΡΟΤ , ππνβάιεη πξφηαζε ζηε ΓΡΑΗ 03-6c-3.5-
13  «Οινθιεξσκέλνο Σνπξηζηηθφο Πξνζβάζηκνο Θαιάζζηνο Πξννξηζκφο» θαη ζηελ Πξφζθιεζε κε ηίηιν «Γεκηνπξγία 
Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Θαιάζζησλ Πξννξηζκψλ». 
 
Η πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Γήκν ΛΔΡΟΤ ζπκβάιιεη ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 
(Πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε πεξηαζηηθψλ αθηψλ, Γηαρείξηζε ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηέο, 
Γηαρείξηζε παξάθηηνπ αζηηθνχ κεηψπνπ, χλδεζε πφιεο θαη αθηήο) θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ 
παξαθνινχζεζεο.  
εκεηψλεηαη φηη ε αλαπεξία, ήπηα ή ζνβαξή, πιήηηεη έλα ζηα έμη άηνκα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δειαδή πεξίπνπ 80 
εθαηνκκχξηα. Δμάιινπ, ην έλα ηξίην θαη πιένλ ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 75 εηψλ εκθαλίδνπλ αλαπεξία πνπ πεξηνξίδεη ζε θάπνην 
βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Λακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζην κέιινλ. ην πιαίζην απηφ, ε ζηξαηεγηθή ε νπνία αλαπηχζζεηαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηβεβαηψλεη εθ λένπ ηε δέζκεπζε πνπ αλέιαβε ε ΔΔ λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ κε 
αλαπεξία ζηελ Δπξψπε. Η ζηξαηεγηθή απηή ζπκπιεξψλεη θαη ζηεξίδεη ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιάβεη ηα θξάηε κέιε, ηα νπνία 
θέξνπλ θαη ηελ θχξηα επζχλε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα πνιηηηθήο. ηφρνο ινηπφλ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ είλαη λα παξάζρεη ζηα 
άηνκα κε αλαπεξία θαη θηλεηηθέο δπζθνιίεο ηα κέζα εθείλα γηα λα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ηζφηηκε 
βάζε κε ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο θαη λα άξεη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 
Δλ θαηαθιείδη, ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ έρεη πιένλ αλαδεηρζεί δηεζλψο ζε ζεκειηψδεο 
δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ην νπνίν ηα Κξάηε ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ. Οη αλάγθεο φισλ ησλ πνιηηψλ είλαη 
ηεο απηήο ζπνπδαηφηεηαο θαη πξέπεη λα απνηεινχλ ηε βάζε νπνηνπδήπνηε ζρεδηαζκνχ 
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2.        ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ 

2.1  Γεληθά 

ην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο δχλαληαη λα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην αληηθείκελν θαη ηνπο 
ζηφρνπο ηεο δξάζεο κε θσδηθφ 03-6c-3.5-13. Η δξάζε «Οινθιεξσκέλνο Σνπξηζηηθφο Πξνζβάζηκνο Θαιάζζηνο 
Πξννξηζκφο» βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ πνπ παξνπζηάδεη ην πινχζην παξαιηαθφ κέησπν 
ηεο ρψξαο θη έρεη σο ζηφρν ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο 
ηεο ρψξαο θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαζψο θαη άιισλ θαηεγνξηψλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ. 
 
ην πιαίζην ηεο δξάζεο ζα ρξεκαηνδνηεζεί ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ειαθξψλ, κε κφληκσλ ππνδνκψλ 
(εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζβάζεσλ) ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ παξαιηψλ θνιχκβεζεο, φζν θαη ζην ρψξν θνιχκβεζεο, γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ΑκεΑ θαη άιισλ θαηεγνξηψλ αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο 
ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο. 
 
Οη ππνδνκέο απηέο ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία Οινθιεξσκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξνζβάζηκσλ Πξννξηζκψλ ζε 
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη ηα έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ επηδηψθεηαη λα ζπκπιεξψλνπλ πθηζηάκελεο 
ππνδνκέο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζε κηα πεξηνρή, νινθιεξψλνληαο ηελ αιπζίδα πξνζβαζηκφηεηαο, κε κηα ζεηξά 
αιιεινεμαξηψκελσλ θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο παξεκβάζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, άλεζε θαη αζθάιεηα ησλ 
ΑκεΑ θαη γεληθφηεξα ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ. 
 
2.3  Σν Πεδίν Δθαξκνγήο 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφζθιεζεο θαιχπηεη ηηο παξαθάησ πεξηνρέο ηεο Διιάδνο:  

1. ηεξεά Διιάδα 

2. Νφηην Αηγαίν 

Δλψ νη θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ είλαη νη Γήκνη θαη ε Δηαηξία Αθηλήησλ Γεκνζίνπ Α.Δ. 

 

 
3.      ΔΙΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΡΓΟΤ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηηο θάησζη Οκάδεο: 

Οκάδα 1: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ, 
εθηηκψκελεο αμίαο 63.000,00 €+ ΦΠΑ 24%. 
Οκάδα 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΑΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ 
ΘΑΛΑΑ, εθηηκψκελεο αμίαο 69.134,80 € +ΦΠΑ 13%. 
Οκάδα 3: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΑκεΑ ΣΗΝ ΑΚΣΗ, εθηηκψκελεο αμίαο 
43.200,00 €+ ΦΠΑ 24%. 

Οκάδα 4: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, εθηηκψκελεο αμίαο 24.338,00 €+ ΦΠΑ 24%. 

 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 239.989,44 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 13% & 24% 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 199.672,80 ΦΠΑ 13%: 8.987,52€ & ΦΠΑ 24%: 31.329,12€). 

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη είηε γηα κία νκάδα είηε γηα πεξηζζφηεξεο νκάδεο είηε γηα ην ζχλνιν απηψλ, γηα ην 
ζχλνιν φκσο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ εθάζηεο νκάδαο. 

 

 

 

 

 

 



ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

α/α ΔΙΓΟ  ΓΑΠΑΝΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗ
ΣΑ 

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.(€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

Οκάδα 1 : 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ 

1.1 ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΓΙΑΣΑΞΗ  
ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ 

    ΣΔΜ.      2     31.500,00 63.000,00 

     ΤΝΟΛΟ 63.000,00 

     ΦΠΑ 24% 15.120,00 

                                                                                                                                                     ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

78.120,00 

Οκάδα 2 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΑΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ 
ΘΑΛΑΑ 

2.1 ΓΙΑΣΑΞΗ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 
ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 
ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

    ΣΔΜ.      2      34.567,40 69.134,80 

    ΤΝΟΛΟ 69.134,80 

    ΦΠΑ 13% 8.987,52 

                                                                                                                                             ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 78.122,32 

Οκάδα 3 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΑκεΑ ΣΗΝ ΑΚΣΗ 

3.1 ΚΙΝΗΣΟ ΓΙΑΓΡΟΜΟ 
ΠΡΟΒΑΗ (Πιάηνπο 1,50 m) 

       
ΣΔΣΡ.ΜΔΣΡΑ 

      200         216,00 43.200,00 

    ΤΝΟΛΟ 43.200,00 

    ΦΠΑ 24% 10.368,00 

                                                                                                                                             ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 53.568,00 

Οκάδα 4: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

4.1 ΥΩΡΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΑκεΑ ΣΔΜ. 4 3.139,50 12.558,00 

4.2 ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΟ ΑκεΑ ΣΔΜ. 4 2.460,00 9.840,00 

4.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΔ ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΣΔΜ. 4 120,00 480,00 

4.4 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΓΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
ΓΙΑ  Α.Μ.Δ.Α 

ΣΔΜ. 4 365,00 1.460,00 

    ΤΝΟΛΟ 24.338,00 

    ΦΠΑ 24% 5.841,12 

                                                                                                                                             ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  30.179,12 

 

ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ (Οκάδαο 1, Οκάδαο 2 & Οκάδαο 3 & Οκάδαο 4)  

ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 
199.672,80 

Φ.Π.Α. 13% 8.987,52 

Φ.Π.Α. 24% 31.329,12 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 239.989,44 



χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ν ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ππνβάιιεηαη γηα 
ρξεκαηνδφηεζε αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ ΓΙΑΚΟΙΩΝ ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΝΙΑ ΥΙΛΙΑΓΩΝ, ΔΝΙΑΚΟΙΩΝ ΟΓΓΟΝΣΑ 
ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ (239.989,44 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, δαπάλε ε νπνία είλαη 
επηιέμηκε απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
2019 ηνπ Γήκνπ. 

ε φηη αθνξά ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη ν πξνζθέξσλ λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα εμήο: 

1. Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πεξί ζπκκφξθσζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2. Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα φιεο ηηο  απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. 

3. Φσηνγξαθίεο θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα  

4. Σερληθή πεξηγξαθή  

 

 

4.      ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

4.1   Ο Καηαζηαηηθόο Υάξηεο ηεο Δπξώπεο  

Η απηφλνκε θαη αζθαιήο δηαθίλεζε ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ1 (πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 50% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ) θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο2 ζηηο παξαιίεο θαη ηηο αθηέο γηα ιφγνπο αλαςπρήο, εκπνδίδεηαη απφ ηελ 
δπζθνιία πνπ έρνπλ θπξίσο ζηελ θίλεζε θαη ηελ πξνζέγγηζε. Δπνκέλσο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο απηφλνκεο 
δηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο αζθαινχο, πξνζβάζηκνπ θαη θηιηθνχ ζηνλ ρξήζηε πεξηβάιινληνο 
πνπ βειηηψλεη ζπλνιηθά ηελ πνηφηεηα δσήο, επηηξέπνληαο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα θηλνχληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ άλεηα 
ηνπο ηφπνπο αλαςπρήο.  

Η έλλνηα ηνπ αζθαινχο, πξνζβάζηκνπ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο, ρσξίο εκπφδηα θαη απνθιεηζκνχο, απνηειεί πηα θνηλφ 
ζηφρν φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Η αλακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κε θξνληίδα απηνχ ηνπ 
πεξηβάιινληνο, απνηειεί ηε λέα πξφθιεζε γηα ηελ ζχγρξνλε δηαξθψο εμειηζζφκελε θνηλσλία θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ λέσλ 
απαηηήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο, ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί θαη ε Διιάδα, σο ηζφηηκν κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (πεγή: ΤΠΔΥΩΓΔ). 

ην πιαίζην απηφ, ν θαηαζηαηηθφο ράξηεο πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ ζηηο 
19 θαη 20 Μαΐνπ 1999 ζηε Βαξζνβία ππνγξακκίδεη ηε πνιηηηθή δέζκεπζε ηεο Δπξψπε, λα δηαζθαιίζεη φηη φιε ε λέα 
ζπγθνηλσληαθή ππνδνκή ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί παίξλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Δηδηθφηεξα, 
θαη ζε φηη αθνξά ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πάλσ ζηα νπνία θαη δηακνξθψζεθαλ νη 
πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, έρνπλ σο εμήο: 

 Ο αξηζκόο ησλ αλαπήξσλ αλζξώπσλ κεγαιώλεη: Σα αλάπεξα άηνκα ζπγθξνηνχλ έλα ζεκαληηθφ θαη απμαλφκελν θνκκάηη 
ηνπ Δπξσπατθνχ πιεζπζκνχ. Μαδί κε ηνλ ειηθησκέλν πιεζπζκφ, απηφο ν αξηζκφο ζα απμεζεί πνιχ ζεκαληηθά ζηα επφκελα 
πελήληα (50) ρξφληα. Μέρξη ην 2020 ζα ππάξρνπλ δηπιάζηνη άλζξσπνη πάλσ απφ 65 εηψλ ζηελ Δπξψπε, απ’ φηη ππήξραλ 
ην 1960.  

 Καζέλαο πξέπεη λα έρεη κία επθαηξία γηα αλεμάξηεηε δσή: Απνηειεί κία θαηεγνξεκαηηθή θαη νκφθσλε πνιηηηθή απφθαζε 
λα δεκηνπξγεζεί κία Δπξψπε, ζηελ νπνία φινη νη πνιίηεο αλεμαξηήησο ειηθίαο ή αλαπεξίαο έρνπλ ηελ επθαηξία γηα 
αλεμάξηεηε δηαβίσζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ηα δεκφζηα θηήξηα, ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη ε ππνδνκή πξέπεη λα είλαη 
αλεκπφδηζηα.  

 Η θαηλνύξγηα ππνδνκή πξέπεη λα πάξεη ππόςε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ κε αλαπεξίεο: Τπάξρνπλ πνιιά λέα 
ζρέδηα κεηαθνξψλ θαη ππνδνκήο, πνπ ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη ζηελ Δπξψπε. Η δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ 
κεηαθνξψλ θαη ππνδνκήο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά καθξά, θαη ηα ζρέδηα πνπ ζεσξνχληαη ηψξα ζα κείλνπλ ζε πιήξε 

                                                 
1 Δκπνδηδόκελα άηνκα είλαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ηα άηνκα κε κεησκέλεο ηθαλφηεηεο, δειαδή ηα άηνκα ηεο ηξiηεο θαη ηέηαξηεο ειηθίαο, νη έγθπεο, ηα 
πξνεθεβηθά άηνκα, ηα άηνκα κε αζπλήζεηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο, νη εζηζκέλνη ζε βιαβεξέο νπζίεο, φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ή νδεγνχλ νηνπδήπνηε ηχπνπ ακαμίδην, φζνη 
κεηαθέξνπλ θνξηία θιπ.  

2 Άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ κφληκεο ή πξνζσξηλέο βιάβεο, αληθαλφηεηεο, αδπλακίεο, αλαπεξίεο ή ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ, πνπ πξνέξρνληαη 
απφ θπζηθή, ςπρηθή ή λνεηηθή αλεπάξθεηα 



ελέξγεηα κέρξη ηελ επφκελε ρηιηεηία. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηα απηά λα είλαη θηηαγκέλα γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
αλάγθεο ησλ αλαπήξσλ αλζξψπσλ. ε θάζε πεξίπησζε βειηηψζεηο ζηελ πξνζβαζηκφηεηα πξνζζέηνπλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ζπλήζσο σθεινχλ φινπο ηνπο ηαμηδηψηεο. 

 Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα εγγπώληαη ηελ πξόζβαζε: Όιεο νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ζαθή επζχλε λα εμαζθαιίδνπλ φηη απηά 
ηα έξγα ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη κε ηηο πςειφηεξεο πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο.  

 Οη αξρέο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη: Οη ζεκειηψδεηο αξρέο, πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε έξγν πξέπεη 
λα πεξηιακβάλνπλ :  

α)  Όια ηα έξγα, πνπ εγθξίλνληαη γηα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε (ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν) πξέπεη, σο πξνυπφζεζε απηήο 
ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, λα ζπκθσλνχλ λα ελζσκαηψλνπλ ηελ πιήξε πξνζβαζηκφηεηα, ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλεο 
πξνδηαγξαθέο ή αλαγλσξηζκέλεο θαιχηεξεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπή.  

β)  Η ζρεδηαζηηθή ζχιιεςε, απφ ηα αξρηθφηεξα ζηάδηα θαη θαζ’ φιε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη 
ιεπηνκεξψο θαη λα εγθξίλεηαη απφ εηδηθνχο ζηελ πξνζβαζηκφηεηα, πεξηιακβαλνκέλσλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη εζληθέο 
θπβεξλήζεηο ζα πξνηείλνπλ θαη ζα εγθξίλνπλ θαηάιιειεο πεγέο ζπκβνπιψλ. Όπνπ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο δελ έρνπλ πεγέο 
ζπκβνπιψλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ ζα ηνπο ηηο πξνκεζεχζεη.  

γ)  Οη απαηηήζεηο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ θαη’ ειάρηζην: 

1. Πιήξε πξφζβαζε γηα ρξήζηεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ (κέρξη θαη πεξηιακβάλνληαο απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθά 
ακαμίδηα κε δηαζηάζεηο πξνδηαγξαθψλ ISO), πεξηιακβάλνληαο φπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν εππξφζηηεο επθνιίεο ηνπαιέηαο θαη 
αλειθπζηήξεο 

2. Υαξαθηεξηζηηθά γηα λα βνεζνχλ ηα άηνκα κε δπζθνιίεο ζην λα πεξπαηνχλ, λα πηαζηνχλ γεξά, λα πιεζηάζνπλ ή λα 
ηζνξξνπήζνπλ (πεξηιακβαλνκέλσλ κε νιηζζεξψλ επηθαλεηψλ, θνππαζηψλ θαη ρεηξνιαβψλ) 

3. Δπθνιίεο, πνπ λα βνεζνχλ ηπθινχο ή κεξηθά βιέπνληεο αλζξψπνπο (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάιιειεο ρξήζεο ρξσκαηηθήο 
αληίζεζεο, ζαθνχο ζήκαλζεο θαη θσηηζκνχ, κε αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, αθνπζηηθέο φζν θαη νπηηθέο αλαγγειίεο θαη 
αθνπζηηθή θαζνδήγεζε θαη πξνεηδνπνηεηηθέο επηθάλεηεο θαη ζπζηήκαηα, (φπνπ αξκφδεη). 
-επθνιίεο γηα αλζξψπνπο, πνπ είλαη θνπθνί ή βαξήθννη (πεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν νπηηθψλ φζν θαη αθνπζηηθψλ αλαγγειηψλ, 
επαγσγηθψλ βξφρσλ θαη ζαθψλ ζεκάησλ).  

 Η δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε ζα παξέρεηαη κε όξνπο: Σα έξγα ζα παξαθνινπζνχληαη γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο. Η ζπλέρηζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζα γίλεη εμαξηψκελε απφ ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο 
πξνφδνπ ζηελ ζπλππνινγηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ πξφζβαζεο. 

. 

 

4.2  Τπάξρνπζα Καηάζηαζε ρεηηθά κε ηε Πξνζβαζηκόηεηα ησλ ΑΜΔΑ ζηελ Διιάδα   

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξί ηνπο 150 ΟΣΑ πνπ δηαζέηνπλ έζησ θαη ηελ ειάρηζηε ππνδνκή εμππεξεηήζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηηο 
παξαιίεο ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη. Δπίζεο, ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο  ππάξρνπλ, γηα ην 2012, ζπλνιηθά 294 
παξαιίεο πνπ έρνπλ βξαβεπζεί κε ηε γαιάδηα ζεκαία3, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχληαη  νη πξνυπνζέζεηο «Αζθαινχο 
δηφδνπ ζηελ αθηή θαη θξνληίδαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο». 

Ωζηφζν έρεη παξαηεξεζεί φηη ε πξφζβαζε ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ θαη ησλ ΑΜΔΑ ζηηο παξαιίεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 
πξνβιήκαηα. ηηο πεξηζζφηεξεο παξαιίεο δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή πξφζβαζε ησλ αηφκσλ απηψλ, είηε ιφγσ έιιεηςεο 
ζηνηρεηψδνπο ππνδνκήο πξφζβαζεο (αθφκε κε ηελ χπαξμε ηνπ ζήκαηνο ηεο γαιάδηαο ζεκαίαο) είηε ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ 
ζπζηεκάησλ πξφζβαζεο. Σα ζπλεζέζηεξα είλαη νη μχιηλνη δηάδξνκνη ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη ηχπνπο, απνηεινχκελνη απφ 
δηαδνρηθά ζηνηρεία.        

Με ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα  πξνβιήκαηα, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Γπζθνιίεο ηελ θίλεζε ησλ ακαμηδίσλ ιφγσ θζνξάο (π.ρ. ζπαζίκαηα ζε δηάθνξα ζεκεία). 

 Οιηζζεξφηεηα δηαδξφκσλ. 

 Μείσζε ηεο αζθάιεηαο κεηαθηλήζεσλ ιφγσ θζνξάο ζε δηάθνξα ζεκεία. 

                                                 
 

3 Η Γαιάδηα εκαία, ζχκβνιν πνηφηεηαο ζε πάλσ απφ 40 ρψξεο ζήκεξα, πνπ δηαξθψο απμάλνληαη, απνλέκεηαη κε απζηεξά θξηηήξηα ζε νξγαλσκέλεο αθηέο θαη καξίλεο 
πνπ δηαρεηξίδνληαη παξάθηηνη Γήκνη, μελνδφρνη θαη άιινη θνξείο 

 



 Αζπλέρεηα ησλ δηαδξφκσλ ιφγσ ηπραίαο κεηαθίλεζεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζηελ άκκν. 

 Αθαηάιιειν πιάηνο φδεπζεο δηαδξφκσλ π.ρ. γηα ηελ αλαζηξνθή ησλ ακαμηδίσλ. 

 Αθαηάιιειν πάρνο δηαδξφκσλ, κε απνηέιεζκα ηε δπζθνιία θαηά ηελ άλνδν- θάζνδν ησλ ακαμηδίσλ ζην δηάδξνκν. 

 Γπζθνιίεο ζηελ απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ιφγσ δηαζηάζεσλ. 

 Φαηλφκελα βαλδαιηζκνχ π.ρ. θαχζε μχισλ ησλ δηαδξφκσλ. 

 Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ ζην λεξφ. 

 

Δπίζεο, δηάθνξα ζπζηήκαηα κε εηδηθέο ξάκπεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ Α.Μ.Δ.Α. ζην 
λεξφ απνδείρζεθαλ ρξνλνβφξα ζηελ θαηαζθεπή θαη αζχκβαηα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία, εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ 
ζηεξέσζεο ησλ κεραληζκψλ απηψλ ζην λεξφ.   

χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, ζηφρνο ηεο πξφηαζεο απνηειεί ε δηεξεχλεζε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, πνπ ζα 
επηηξέςνπλ ζην Γήκν λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο απμεκέλεο λνκνζεηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηεο ππνδνκήο 
Α.Μ.Δ.Α. ησλ παξαιίσλ, κε νξζνινγηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε.   

εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ΚΤΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΔΚ 1411/Β/30-04-2012) πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 
1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΔΚ 792/29−4−2009 η.Β΄) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
θαη Δζσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ απ’ επζείαο παξαρψξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, 
παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Ο. Σ. Α.) Α΄ Βαζκνχ. Δηδηθφηεξα, νη ζεκαληηθφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ παξνπζηάδνληαη ζην 
Άξζξν 7 «Τπνρξεψζεηο Ο.Σ.Α.» εληφο ηεο νπνίαο νξίδεηαη σο εμήο:  

 «ε (1) ηνπιάρηζηνλ αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα απφ ηνπο παξαρσξεζέληεο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο αηγηαινχ, παξαιίαο, θ.ιπ., 
θαζψο θαη φπνπ πθίζηαληαη ινπηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, νη Ο.Σ. Α. ππνρξενύληαη επίζεο, λα 
πξνβνύλ ζηε ηνπνζέηεζε ελόο (1) δηαδξόκνπ, θάζεηα πξνο ηελ αθηνγξακκή, ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην 
λεξό ησλ ρξεζηώλ αλαπεξηθώλ ακαμηδίσλ θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ εμππεξέηεζε 
Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ.), ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο πην θάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο:  

α)  Να απνηειεί πξνζσξηλή θαηαζθεπή  
β)  Να θαηαζθεπάδεηαη ηζφπεδα κε ην πέξημ έδαθνο ηεο αθηήο  
γ) Να θαηαζθεπάδεηαη απφ κε ηνμηθά πιηθά, θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε, αλζεθηηθά ζε 

νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο, πγξαζία, ππεξηψδε αθηηλνβνιία θ.ιπ.  
δ)  Να δηαζέηεη νκαιή, αληηνιηζζεξή θαη ζπλερή επηθάλεηα  
ε)  Να έρεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κ. θαη ηα φξηα ηνπ λα επηζεκαίλνληαη (επ’ απηνχ) κε ζπλερή θίηξηλε ισξίδα πιάηνπο 10 εθ.  
ζη) Να θαηαζθεπάδεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε ε κέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε ηνπο λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 8% 
δ)  Να θέξεη ζε επηιεγκέλα ζεκεία θαη ηδηαίηεξα ζηελ αξρή θαη ην ηέινο απηνχ, κε επηδαπέδηα ζήκαλζε, ην Γηεζλέο χκβνιν 

Πξφζβαζεο θαη  
ε)  Να ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηνπο εθηφο αηγηαινχ ρψξνπο εμππεξέηεζεο ησλ Α.κε.Α. 

(ζηάζκεπζεο, ηνπαιέηεο θ.ιπ.).  
 

 Οη Ο.Σ.Α. ππνρξενχληαη επηπιένλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ χπαξμε ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ ρψξνπ πγηεηλήο (W.C.) θαη ελφο (1) 
απνδπηεξίνπ, κε κφληκεο θαηαζθεπήο, κε δηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ πνπ λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπο απφ ηα Α.κε.Α., 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 Οη ρψξνη απηνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ηνπ αηγηαινχ, παξαιίαο θ.ιπ. θαη λα είλαη 
πξνζβάζηκνη απφ ηνπο δηαδξφκνπο πξφζβαζεο θαη ηνπο ππάξρνληεο ρψξνπο ζηάζκεπζεο.  

 Δπίζεο νη Ο.Σ.Α. ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίζνπλ, εληφο ηεο εθηφο αηγηαινχ πεξηνρήο ζηάζκεπζεο, έλα (1) ηνπιάρηζηνλ ρψξν 
ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ΑκεΑ., ν νπνίνο λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο, θαζψο θαη εηδηθή επηδαπέδηα θαη 
επηζηήιηα ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ θαη ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ράξηε ηεο Δπξψπεο, ε παξνχζα πξφηαζε ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαιήμεη ζε κία νινθιεξσκέλε 
παξέκβαζε ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζε θαηλνηφκα ζπζηήκαηα πξφζβαζεο ζηηο παξαιίεο γηα ηα ΑΜΔΑ. Δπίζεο, ζα πξνβιέπεη 
ηελ αληηθαηάζηαζε πνιιψλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ πξφζβαζεο πνπ θξίζεθαλ σο πξνβιεκαηηθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ 



αλακέλεηαη λα βειηησζεί ε πξφζβαζε ζηηο παξαιίεο θαη ε είζνδνο-έμνδνο ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ θαη ησλ ΑΜΔΑ  πνπ 
βηψλνπλ ζήκεξα πξαθηηθά ζπλζήθεο θαζεζηψηνο απνθιεηζκνχ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο παξαιίεο.  

 

4.3 Παξνπζίαζε Δλαιιαθηηθώλ Λύζεσλ  

Μία ιχζε είλαη ε ζπλέρηζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ μχιηλσλ δηαδξφκσλ ή βειηησκέλσλ θαηαζθεπψλ κε πςειφηεξν θφζηνο. 
Ωζηφζν, ε ιχζε απηή δελ παξαθάκπηεη πνιιά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ μχιηλσλ δηαδξφκσλ φπσο είλαη ε ηξσηφηεηά ηνπο, ε 
αθακςία ηνπ πιηθνχ θαη νη δπζθνιίεο απνζήθεπζεο.    

Μία δεχηεξε ιχζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε δηαδξφκσλ κε ζπλδεδεκέλεο πιαζηηθέο ξάβδνπο. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ 
απηήο είλαη: 

 ελδερφκελε παξνπζίαζε θζνξψλ κεηαμχ ησλ ξάβδσλ 

 νιηζζεξφηεηα ιφγσ θχζεο ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο 

 δπζθνιίεο απνκάθξπλζεο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο εμαηηίαο ηεο ρξνλνβφξνπ απνζχλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

 δεκηνπξγία κεγάινπ φγθνπ πιηθψλ απνζχλδεζεο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δχν πξνεγνχκελεο ιχζεηο δελ πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλε πξφζβαζε ησλ ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα αιιά 
κφλν ζηελ αθηνγξακκή.    

 

4.4 πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Πξνηεηλόκελνπ πζηήκαηνο  

ε ζπλέρεηα ελδειερνχο έξεπλαο, ε παξνχζα πξφηαζε έρεη ζαλ θχξην άμνλα, ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο κε ηε ζπκβνιή 
ελφο επέιηθηνπ θαη θαηλνηφκνπ  εμνπιηζκνχ. Η παξέκβαζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πξνζβαζηκφηεηαο θαη 
ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ΑΜΔΑ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο παξαθάησ παξαιίεο : 

1. ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΙΝΣΑ 

2. ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΟΤΡΝΑ 

3. ΠΑΡΑΛΙΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟ 

4. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΝΣΔΛΙ  

θαη εηδηθφηεξα : 
 

Οη παξαιίεο ΑΛΙΝΣΑ θαη ΠΑΝΣΔΛΙ ζα πεξηιακβάλνπλ: 
Γηάηαμε απηφλνκεο θαζνδήγεζεο, κε ηελ νπνία, ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα εηζέξρνληαη 
ζηε ζάιαζζα θαη λα επηζηξέθνπλ ζηελ ζέζε ηνπο ζηελ παξαιία, κφλα ηνπο, ρσξίο ζπλνδφ. Θα ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζέζε 
θαη γηα ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ηελ παξαιία, ηθαλνπνηψληαο ηελ αίζζεζε ηεο θπζηθήο θαη ςπρνινγηθήο αζθάιεηαο, ηεο 
νηθεηφηεηαο κε ην ρψξν θαη ζα ηνλψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 
Δπίζεο, ζηηο παξαιίεο, ζα αλαπηπρζεί έλα θχξην θαη έλα δεπηεξεπφλησλ δίθηπν θηλεηψλ δηαδξφκσλ, πιάηνπο 1,50 m θαη 
ζπλνιηθνχ κήθνπο  50 m/παξαιία, κε ηνπο νπνίνπο ζα επηηπγράλεηαη ε αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζηα ιεηηνπξγηθά ζεκεία ηεο 
παξάιηαο. Οη δηάδξνκνη ζ’ αλαπηχζζνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ παξέκβαζεο. Σν δίθηπν αμφλσλ ζα 
επηηξέπεη κηα δηαδξνκή πνπ ζα ζπλδέεη φιεο ηηο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ παξάιηα θαη ζα 
παξέρεη εχθνιε πξφζβαζε φρη κφλν ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ζηα εκπνδηδφκελα άηνκα. 
Δπηπιένλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ : κία θηλεηή ηνπαιέηα, έλα απνδπηήξην γηα ΑκεΑ,  κηα πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα θαη έλαο εηδηθφο 
θάδνο απνξξηκκάησλ γηα ρξήζηεο ηξνρήιαησλ αλαπεξηθψλ θαζηζκάησλ. 
 
Οη παξαιίεο ΓΟΤΡΝΑ θαη ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΤ ζα πεξηιακβάλνπλ: 
Γηάηαμε ε νπνία ζα βνεζά ηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη απηφλνκα ζηελ ζάιαζζα.  Ο 
ρξήζηεο, ζα πξνζεγγίδεη ηελ δηάηαμε, κέζσ ησλ δηαδξφκσλ πξφζβαζεο. ηελ δηάηαμε, ζα επηβηβάδεηαη ζην ηξνρήιαην 
θάζηζκα ηεο. Με ηε ρξήζε ηειερεηξηζηεξίνπ ζα ελεξγνπνηεί ηνλ κεραληζκφ θίλεζεο θηλψληαο ην θάζηζκα πξνο ηε ζάιαζζα. 
Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο δηαδξνκήο, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα θχγεη απφ ην θάζηζκα θαη λα θνιπκπήζεη. Η αληίζηξνθε 



δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ έμνδν ζηελ αθηή. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο επαλαθφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ ηεο δηάηαμεο 
απηφλνκεο πξφζβαζεο ζηε ζάιαζζα, ζα θέξεη Φ/Β ζχζηεκα. 
Δπίζεο, ζηηο παξαιίεο, ζα αλαπηπρζεί έλα θχξην θαη έλα δεπηεξεπφλησλ δίθηπν θηλεηψλ δηαδξφκσλ, πιάηνπο 1,50 m θαη 
ζπλνιηθνχ κήθνπο  50m/παξαιία, κε ηνπο νπνίνπο ζα επηηπγράλεηαη ε αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζηα ιεηηνπξγηθά ζεκεία ηεο 
παξάιηαο. Οη δηάδξνκνη ζ’ αλαπηχζζνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ επηκέξνπο πεξηνρψλ παξέκβαζεο. Σν δίθηπν, ζα ζπλδέεη 
φιεο ηηο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ παξαιία. Δπηπιένλ, ν εηδηθφο δηάδξνκνο ζα παξέρεη εχθνιε 
πξφζβαζε φρη κφλν ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ζηα εκπνδηδφκελα άηνκα. 
Δπηπιένλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ αλά παξαιία: κία θηλεηή ηνπαιέηα, έλα απνδπηήξην γηα ΑκεΑ,  κηα πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα θαη 
έλαο θάδνο απνξξηκκάησλ γηα ρξήζηεο ηξνρήιαησλ αλαπεξηθψλ θαζηζκάησλ. 

Με ηελ παξέκβαζε ν Γήκνο ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ, ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ πνπ πιένλ έρεη 
αλαδεηρζεί δηεζλψο ζε ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Οη αλάγθεο φισλ ησλ πνιηηψλ είλαη ηεο απηήο 
ζπνπδαηφηεηαο θαη πξέπεη λα απνηεινχλ ηε βάζε νπνηνπδήπνηε ζρεδηαζκνχ. 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 
33196200-2 Δμνπιηζκόο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ CPV: 34953000-2 ,34928480-6, 24955000-3, 31523200-0, 44211200-4 

5.      ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Σν έξγν ζα πινπνηεζεί εληφο 3 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

6.      ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

α/α ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Οκάδα 1 : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ» 

1.1 Γηάηαμε ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο 

 Σν ζχζηεκα ζα θαζνδεγεί ηα άηνκα κε κεξηθή ή 
θαζφινπ φξαζε ζηελ παξαιία θαη ζα ηνπο επηηξέπεη 
λα εηζέξρνληαη ζηε ζάιαζζα, λα θνιπκπνχλ ειεχζεξα 
θαη λα επηζηξέθνπλ ζηελ ζέζε ηνπο ζηελ παξαιία κε 
αζθάιεηα. Θα ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηελ 
γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε θαηά ηελ θνιχκβεζε, ηελ 
απφζηαζε ηνπ απφ ηελ παξαιία, ην βάζνο ηνπ λεξνχ 
θ.ά. Θα απνηειείηαη απφ : 
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 Πίλαθα ππνδνρήο παξαιίαο 

Οη ρξήζηεο φηαλ βξεζνχλ θνληά ζηνλ πίλαθα, ζα 
ιακβάλνπλ έλα κήλπκα ππνδνρήο θαη ζα 
ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο ζηελ παξαιία. Ο ζθειεηφο 
ηνπ λα είλαη αλνμείδσηνο, θαηά πξνηίκεζε 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ αινπκίλην. Να δηαζέηεη 
εμσηεξηθή θάιπςε Ip67 θαη χςνο 1500 mm πεξίπνπ. 
ηελ επηθάλεηά ηνπ ζα θέξεη επεμεγεκαηηθφ θείκελν 
θαη ινγφηππα πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν. 

Πνζφηεηα : 1 ηεκάρην 
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 Πίλαθα θαζνδήγεζεο παξαιίαο 

Θα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηε δηάηαμε ησλ 
ζεκαδνχξσλ ζηε ζάιαζζα θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε 
ζηελ παξαιία πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα. Θα 
δξαζηεξηνπνηείηαη απφ έλαλ πνκπφ, κε ηνλ νπνίν ζα 
έρνπλ εμνπιηζηεί νη ρξήζηεο. Να δηαζέηεη ζεκεία 
απφζεζεο θαη παξαιαβήο κπαζηνπληνχ θαη πεηζέηαο, 
κε αλαγλψζηκα ζχκβνια φκνηα κε ηα ζχκβνια ησλ 
αηζζεηήξσλ αθήο. Θα ηξνθνδνηείηαη απφ ειηαθφ 
πίλαθα, πνπ ζα εμαζθαιίδεη κε κηα κπαηαξία ηελ 
βέιηηζηε απηνλνκία γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 
ιεηηνπξγίαο/ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο ζθειεηφο ηνπ 
ζα είλαη αλνμείδσηνο, θαηά πξνηίκεζε 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ αινπκίλην. Θα δηαζέηεη 
εμσηεξηθή θάιπςε Ip67 θαη χςνο 1500 mm πεξίπνπ. 
ηελ επηθάλεηά ηνπ ζα θέξεη επεμεγεκαηηθφ θείκελν 
θαη ινγφηππα πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν. 

Πνζφηεηα : 1 ηεκάρην 
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 Αδηάβξνρν ηειερεηξηδόκελν πνκπό 

Θα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πίλαθα 
παξαιίαο θαη ηηο ζεκαδνχξεο ζάιαζζαο, γηα λα 
επηηξέπεη ζην ρξήζε ηνλ εχθνιν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. 
Σν ηειερεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 
ζηεγαλφ, γηα ρξήζε κέζα ζηε ζάιαζζα. 

Σν ηειερεηξηζηήξην λα δηαζέηεη ηξία θνπκπηά, ην 
θαζέλα γηα : 

α) Αίηεκα ηνπνζεζίαο & θαζνδήγεζεο θνιχκβεζεο. 

β) Αίηεκα επηζηξνθήο ζηελ παξαιία. 

γ) Αίηεκα αλαδήηεζεο βνήζεηαο έθηαθηεο αλάγθεο. 

Πνζφηεηα : ηέζζεξα (4) ηεκάρηα. 
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 εκαδνύξεο ζαιάζζεο 

Να δηαζέηνπλ κεραληζκφ ερεηηθψλ ζεκάησλ, 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπκπαγέο πιηθφ Ip67 θαη 
ζηεξίγκαηα κεραληζκνχ απφ αλνμείδσην ράιπβα. Σα 
ερεηηθά ζήκαηα, ζα επηηξέπνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 
ζηα άηνκα κε δπζθνιίεο φξαζεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ 
αδηάβξνρνπ ηειερεηξηζηεξίνπ, ζα ιακβάλνπλ νδεγίεο 
γηα ηελ ειεχζεξε θνιχκβεζε.(Βάζνο ζάιαζζαο, 
αξίζκεζε/ππνινγηζκφο ηεο απφζηαζεο) Ο 
κεραληζκφο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ειηαθφ ζπιιέθηε, 
πνπ ζα εμαζθαιίδεη, ράξε ζε κηα κπαηαξία, ηε 
βέιηηζηε απηνλνκία γηα φιεο ηηο ψξεο ρξήζεο ηνπ 
εμνπιηζκνχ. Ο φγθνο ηεο θάζε ζεκαδνχξαο λα είλαη 
πεξίπνπ 15 ιίηξα, ε δηάκεηξνο ηεο πεξίπνπ 320 mm, 
ην χςνο ηεο πεξίπνπ 800mm θαη ην ρξψκα ηεο λα 
είλαη έληνλν, θαηά πξνηίκεζε πνξηνθαιί ή θφθθηλν. 

Πνζφηεηα : ηέζζεξα (4 ) ηεκάρηα 
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 Κώλνπο ζήκαλζεο ζέζεο 

Θα θαζνξίδνπλ ην ζεκείν ζέζεο γηα ηνπο ρξήζηεο 
ζηελ παξαιία. Να δηαζέηνπλ αηζζεηήξα αθήο απφ 
εχθνια αλαγλψζηκα ζχκβνια, γηα λα επηηξέπεηαη 
ζηνλ ρξήζε ν εχθνινο εληνπηζκφο ηνπ θαη έλδεημε 
θαηεηιεκκέλνπ. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθφ, 
αλζεθηηθφ ζηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. 

Σν χςνο ηνπο ζα είλαη 700 mm θαη ε δηάκεηξφο 200 
mm (πεξίπνπ) θαη ζα δηαζέηνπλ ζηφκην κε πψκα. 
Πνζφηεηα : ηέζζεξα (4 ) ηεκάρηα 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 Φνξεηή κνλάδα ιήςεο ζεκάησλ 

Θα ιακβάλεη ηα ζήκαηα θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε 
θιήζεο απφ έλαλ ρξήζηε. Να είλαη απηφλνκε θαη ζα 
δηαζέηεη κηα επαλαθνξηίζηκε κπαηαξία. Οη δηαζηάζεηο 
ηεο ζα είλαη πεξίπνπ: Ύςνο 100 mm, Μήθνο: 320 mm, 
Πιάηνο: 250 mm θαη ην βάξνο ηεο ζα είλαη πεξίπνπ 
έσο 3 Kgr. 

Πνζφηεηα : 1 ηεκάρην 
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 Σν άηνκν κε κεξηθή ή θαζφινπ φξαζε, θαζνδεγνχκελν 
απφ ηνπο δηάδξνκνπο θπθινθνξίαο ζηελ παξαιία, ζα 
νδεγείηαη ζην ζεκείν επνπηείαο ηεο παξαιίαο, φπνπ 
ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ζα παξαιακβάλεη ην ηειερεηξηδφκελν πνκπφ. 
Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο θαη κέζσ ησλ δηαδξφκσλ 
θπθινθνξίαο ζα πξνζεγγίδεη ηε επηζεκαζκέλε ζέζε 
ηνπ ζηελ παξαιία θαη ηνλ πίλαθα παξαιίαο. Μφιηο ην 
άηνκν εηζέιζεη ζην λεξφ ζα πηέδεη ην πξψην θνπκπί 
ζην ηειερεηξηζηήξην. Ακέζσο, ε πιεζηέζηεξε 
ζεκαδνχξα πξνζαλαηνιηζκνχ ζα δίλεη ρξήζηκεο 
ερεηηθέο πιεξνθνξίεο (βάζνο ζάιαζζαο, 
αξίζκεζε/ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο) εθπέκπνληαο 
έλα ερεηηθφ κήλπκα. Σν άηνκν ζα πξνζαλαηνιίδεηαη 
θαη ζα θνιπκπάεη απφ ηε κία ζεκαδνχξα ζηελ άιιε. 
Παηψληαο ην δεχηεξν θνπκπί, ζα ιακβάλεη  ζήκα πνπ 
ζα ηνπ επηηξέπεη ηελ επηζηξνθή πξνο ηελ παξαιία. 
Σέινο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ζα παηάεη ην ηξίην 
θνπκπί ζην ηειερεηξηζηήξην, ην νπνίν ζα εηδνπνηεί 
άκεζα ηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκφ βνεζεηψλ. 
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Οκάδα 2 : «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΑΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ 

ΘΑΛΑΑ» 

2.1 Πεξηγξαθή πζηήκαηνο 

 Η δηάηαμε, ζα είλαη ελεξγεηαθά αλεμάξηεηε θαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθά, ζην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ, πιηθά. Σν ζχζηεκα πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 
πξννξίδεηαη γηα λα παξέρεη ζε θηλεηηθά αλάπεξνπο ή 
ζε άηνκα ηα νπνία ελ γέλεη είλαη πεξηνξηζκέλεο 
θηλεηηθφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο πξφζβαζεο 
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ζηε ζάιαζζα, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη δπζρεξήο ε 
δηέιεπζε ησλ ππφινηπσλ επηζθεπηψλ – ρξεζηψλ. Γηα 
ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ην πξνο πξνκήζεηα ζχζηεκα 
λα θαηαιακβάλεη ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ρψξν, λα είλαη 
εχθνιν ζηε ρξήζε, ρσξίο λα απαηηείηαη θακία 
ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε αιιά θαη λα 
εμαζθαιίδεη απφιπηε αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο ή θαη 
ηνπο ζπλνδνχο απηψλ. 

 Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζ' απηέο ηηο 
πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ 
πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή ησλ 
επί κέξνπο ζπζηεκάησλ θαη γεληθά φιεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο. 
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 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη φια ηα απαηηνχκελα 
πιηθά γηα ηε ζπγθξφηεζε νινθιεξσκέλεο 
εγθαηάζηαζεο. Η φιε εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζζεί κε 
πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
Δπίζεκνπο Καλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα 
παξαθάησ ξεηά αλαθεξφκελα θαη θάζε άιιν πιηθφ ή 
εμάξηεκα απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή 
θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο, 
αθφκε θαη εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε θάπνηα 
πεξηγξαθή ή πξνδηαγξαθή. 
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα 
ζα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, ζηηβαξήο 
θαηαζθεπήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα 
ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ 
ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ ζπληήξεζε. 
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 Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη 
εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλα 
θαη ζε θαηάζηαζε θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο. 

 
ΝΑΙ 

  

 Ο Αλάδνρνο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην 
φξγαλν ζα θαζνξίζεη ηελ αθξηβή ζέζε φπνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί αλαβάζκηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 
ηεο παξαιίαο ζηελ επηιεγκέλε πεξηνρή.  
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 Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ φπνησλ πξνκεζεηψλ 
ζα ππνβάιιεη πιήξε θαη ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή 
(πίλαθαο πιηθψλ) πνπ ζα θαζνξίδεη αθξηβψο ηα 
ηερληθά ζηνηρεία φισλ ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, 
νξγάλσλ θαη γεληθψο ησλ πιηθψλ (εξγνζηάζην 
θαηαζθεπήο, ηχπνο, πιηθά θαηαζθεπήο, ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θιπ.), θαζψο θαη ζρεηηθά 
ζρεδηαγξάκκαηα εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία/θπιιάδηα / 
prospectus ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη 
πιήξε ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο 
αζθαινχο θξίζεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη 
θαηαιιειφιεηαο ηνπο θαη ηα φπνηα πηζηνπνηεηηθά 
απηνχ λα είλαη δηαζέζηκα πξνο ππνβνιή ζηελ 
Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία εθφζνλ δεηεζνχλ. Σπρφλ 
έγθξηζε πιηθψλ θαη ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ δελ 
απνθιείεη ηελ απνμήισζε ηνπο εθφζνλ κεηέπεηηα 
δηαπηζησζεί αθαηαιιειφηεηά ηνπο γηα δηάθνξνπο 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  



ιφγνπο. 

 Η δηάηαμε ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο βαζηθέο 
απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ, 99/5/ΔC(Σεξκαηηθφο 
ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο θαη ξαδηνεμνπιηζκφο 
(ΠΓ 44/2002)), 2004/108/EK (Ηιεθηξνκαγλεηηθή 
πκβαηφηεηα) θαη 2006/42/ΔΚ (Γεληθή νδεγία ησλ 
κεραλψλ) θαη ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 Πξφθεηηαη γηα κε κφληκε, ζπλαξκνινγνχκελε δηάηαμε 
ε νπνία ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ: 

 

 Πχξγν ειέγρνπ 

 Φσηνβνιηατθφ ζηνηρείν 

 Ηιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ 

 πζζσξεπηή (κπαηαξία) 

 Αξζξσηνί ζηδεξφδξνκνη (ξάγεο) θαη 
παξειθφκελα απηψλ (ληίδεο, θαιχκκαηα  

 θιπ) 

 Κνππαζηή (ρεηξνιηζζήξαο) 

 Φνξείν θίλεζεο 

 Δηδηθά δηακνξθσκέλν θάζηζκα 

 πξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο θίλεζεο 

 Φσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο 

 5 ηειερεηξηζηήξηα 

 Νηνπδηέξα 

 Φσηνζπλαγεξκφ 

 Φσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο 

 
 
 

 
ΝΑΙ 

  

 Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα έρεη ηηο δπλαηφλ κηθξφηεξεο 
δηαζηάζεηο, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφλ κηθξφηεξε 
φριεζε, αιιά θαη ε δπλαηφλ κηθξφηεξε παξέκβαζε 
ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

 

ΝΑΙ 

  

 Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη 
πιήξσο απηφλνκν ελεξγεηαθά, εμαζθαιίδνληαο ηελ 
απαξαίηεηε ελέξγεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ κηαο 
κπαηαξίαο θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ ζα 
θνξηίδεηαη ειεγρφκελα απφ ην Φ/Β ζηνηρείν. Με απηφ 
ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
ιεηηνπξγήζεη ζε θαηαζηάζεηο ρακειήο ειηνθάλεηαο 
ελψ δελ απαηηείηαη θακία ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ 
δίθηπν. 

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 Δληφο ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ ηεο δηάηαμεο ζα 
βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη φινη νη απαξαίηεηνη 
απηνκαηηζκνί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο θαζψο 
θαη ν κεραληζκφο θίλεζεο ηεο δηάηαμεο. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 ε απηφλ ζα ζπλδένληαη κε θαηάιιειν ηξφπν αλά 
ηκήκαηα νη ξάγεο ηεο δηάηαμεο έσο φηνπ απηέο 
θηάζνπλ ζε θαηάιιειν βάζνο εληφο ηεο ζάιαζζαο. 
Δπάλσ ζηηο ξάγεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα εηδηθά 
δηακνξθσκέλν θάζηζκα ην νπνίν ζα νιηζζαίλεη θαηά 
κήθνο ησλ ξαγψλ. 

 

 
ΝΑΙ 

  



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

 
ΝΑΙ 

  

 Η εγθαηάζηαζε ηεο δηάηαμεο ζα γίλεηαη κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζην ζεκείν 
ηεο αθεηεξίαο κε ην ακαμίδηφ ηνπ θαη λα κπνξεί λα 
επηβηβαζηεί ζην εηδηθφ θάζηζκα ηεο δηάηαμεο. 

 
ΝΑΙ 

  

 Ο ρξήζηεο κφιηο επηβηβαζηεί ζην θάζηζκα ζα κπνξεί 
λα ελεξγνπνηήζεη ην κεραληζκφ θίλεζεο κέζσ 
ηειερεηξηζηεξίνπ. Σφηε ην θάζηζκα, κέζσ 
ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 
ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ, ζα θηλείηαη πξνο ηε 
ζάιαζζα. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 ην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ην θάζηζκα ζα 
ζηακαηά απηφκαηα, θαη ζα είλαη δπλαηή ε απνβίβαζε 
ηνπ ρξήζηε εληφο ηεο ζάιαζζαο. 

 

 
ΝΑΙ 

  

 Μεηά ην πέξαο ηεο θνιχκβεζεο ζα αθνινπζείηαη ε 
αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Ο ρξήζηεο ζα επηβηβάδεηαη 
μαλά ζην θάζηζκα, ζα δίλεηαη εληνιή απφ ην 
ηειερεηξηζηήξην, ην θάζηζκα ζα θηλείηαη πξνο ηελ μεξά 
θαη ζα ζηακαηάεη απηφκαηα ζην ζεκείν αθεηεξίαο. 
 

 
ΝΑΙ 

  

 ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα 
είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο θίλεζεο κέζσ ηνπ 
ηειερεηξηζηεξίνπ ή θαη ρεηξνθίλεηα. 
 

 
ΝΑΙ 

  

 Γηα ηελ πεξίπησζε ειεθηξηθήο ή κεραληθήο βιάβεο 
ηεο δηάηαμεο, ζα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ρεηξνθίλεηε 
ιεηηνπξγία κε ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ηνπ ρξήζηε ζην 
ζεκείν αθεηεξίαο. 
 

 
 

ΝΑΙ 

  

 Όια ηα δνκηθά κέξε ηεο δηάηαμεο θαζψο θαη φια ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο, άμνλεο θιπ) 
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα 
θαηάιιειν γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ(πρ AISI 316L, 
AISI 304L, θιπ). Σα ππφινηπα κέξε κπνξνχλ λα είλαη 
απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε (πρ πνιπκεξή 
πιηθά, εκπνηηζκέλε μπιεία θιπ). ε θάζε πεξίπησζε 
ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 
 

 
 
 
 

 
ΝΑΙ 

  

 Σν παξαπάλσ ζχζηεκα ζα παξαδνζεί πιήξεο θαη 
έηνηκν γηα ρξήζε θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδηα 
ρξήζεο, εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη 
απεγθαηάζηαζεο. 
 

 
ΝΑΙ 

  

 Οδεγίεο ρεηξηζκνχ ηεο δηάηαμεο ζα βξίζθνληαη 
αλαξηεκέλεο ζε επδηάθξηην ζεκείν πάλσ ζηελ 
δηάηαμε ψζηε λα κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε 
ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ηα ΑΜΔΑ θαη νη ζπλνδνί ηνπο, 
ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

ΝΑΙ 

  



 Σα βαζηθά ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο θαη 
απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο είλαη: 

 Μέγηζην βάξνο ρξήζηε: ηνπιάρηζηνλ έσο 120 
kg 

 Σχπνο ηξνθνδνζίαο : πλερέο ξεχκα 

 Σξνθνδνζία ειεθηξνθηλεηήξα : 12Vdc 

 Σξνθνδνζία ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα : 24Vdc 

 Σαρχηεηα δηαδξνκήο: απφ 0,10 έσο 0,20m/s 

 Υξήζεηο αλά κέξα: κέγηζην 30 ρξήζεηο 

 Ηκέξεο ιεηηνπξγίαο ρσξίο ειηνθάλεηα: κέγηζην 
3 εκέξεο 

 Ύςνο Καζίζκαηνο ζην ζεκείν αθεηεξίαο : 
πεξίπνπ 50 cm 

 Βάζνο ηεξκαηηθνχ ζεκείνπ : πεξίπνπ 80 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

Οκάδα 3: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΑκεΑ ΣΗΝ ΑΚΣΗ 
 

3.1  Κηλεηνί Γηάδξνκνη Πξόζβαζεο 
 

 Οη δηάδξνκνη πξνζπέιαζεο ζηελ αθηνγξακκή ησλ 
ινπνκέλσλ αιιά θπξίσο ησλ ΑΜΔΑ θαη ησλ 
εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ, πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο 
ηνπιάρηζηνλ 1,50m.  

 

 
       ΝΑΙ 

  

 Να είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, απφ 
αλαθπθισκέλα πιηθά θαη λα είλαη εχθνιν λα 
κεηαθηλεζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ή λα καδεπηνχλ, 
γη΄ απηφ ην βάξνο/m2λα είλαη έσο 1,5 Kgr.  

 
 

ΝΑΙ 

  

 Ο βαζκφο πξνζηαζίαο απφ θινπή ή βαλδαιηζκνχο 
πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφο.  

 
ΝΑΙ 

  

 Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αληηνιηζζεηηθφ 
ηξηζδηάζηαην ζπλζεηηθφ πιέγκα, κε δηάθελα, έηζη 
ψζηε λα κε θαιχπηεηαη απφ ηελ άκκν.  

 
 

ΝΑΙ 

  

 Η θαηαζθεπή ζα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν 
ρηππεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ. 

 
ΝΑΙ 

  

 Θα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ρσξίο εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ ή εμνπιηζκφ θαη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί 
ηδηαίηεξε πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία.  

 
 

ΝΑΙ 

  

 Γελ ζα αιινηψλεηαη απφ ζαιαζζηλφ λεξφ, ρεκηθέο θαη 
αιθαιηθέο νπζίεο ή πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζα πξέπεη 
λα αληέρεη ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαζψο θαη ζηελ 
ειηαθή αθηηλνβνιία.  

 
ΝΑΙ 

  

 Πξέπεη λα απνηειείηαη απφ κνλνθφκκαηα ηκήκαηα 
κήθνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε κέηξσλ, ηα νπνία λα 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά κήθνο κε εηδηθφ θαη 
αζθαιή ηξφπν. Η ζηεξέσζή ηνπο ζην έδαθνο λα 
γίλεηαη κε θαηάιιεινπο γαιβαληζκέλνπο παζζάινπο 
ζρήκαηνο U. 

 
 

 
ΝΑΙ 

  

 Να θαηαηεζνχλ ζρεηηθέο νδεγίεο ζχλδεζεο θαη 
ζηεξέσζεο ζην έδαθνο. 

 
ΝΑΙ 

  



 Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001, ISO 14001 θαη ISO 
18001 ή ηζνδχλακα.  

 

 
ΝΑΙ 

  

 ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα ησλ 
πιηθψλ  γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο θαη ηεο ζηεξέσζήο ηνπο 
ζην έδαθνο. 

 
ΝΑΙ 

  

Οκάδα 4: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

4.1 Δγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο 

 Θα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ (δειαδή ρσξίο νπηηθή επαθή 
ησλ ιπκάησλ απφ ηνλ ρξήζηε).  

 
ΝΑΙ 

  

 Θα πξέπεη λα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε 
απφ πιηθά άθιεθηα θαη αλζεθηηθά ζε πςειέο-ρακειέο 
ζεξκνθξαζίεο, ζε θαθψζεηο θαη βαλδαιηζκνχο.  

 
 

ΝΑΙ 

  

 Σν εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά κε πνξψδε έηζη ψζηε λα 
είλαη εθηθηφο ν γξήγνξνο θαζαξηζκφο θαη ε 
απνιχκαλζε. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. Η νξνθή ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ δηαπγέο ή εκηδηαθαλέο πιηθφ 
ψζηε επηηξέπεηαη ν θπζηθφο θσηηζκφο.  

 
 

ΝΑΙ 

  

 Σα ρξψκαηα ησλ ηνηρσκάησλ δελ ζα πξέπεη λα 
αιινηψλνληαη κε ηνλ θαηξφ αθφκα θαη ζε 
κεηαβαιιφκελεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.  

 
ΝΑΙ 

  

 Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,6m x 
1,6m θαη 2 m (χςνο) θαη λα παξέρεηαη ηθαλφο ρψξνο 
γηα ηνπο ειηγκνχο ελφο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ.  

 
 

ΝΑΙ 

  

 Η εξγνλνκία θαη ην βάξνο ηεο ηνπαιέηαο ζα πξέπεη λα 
επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηεο.  

 
ΝΑΙ 

  

 Θα πξέπεη λα ππάξρεη ραξηί πγείαο ζε εηδηθή ζήθε.  ΝΑΙ   

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο ηνπαιέηαο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη 
ηνλ κέγηζην αξηζκφ ρξήζεσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 
φιεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο ιπκάησλ.  

Η δεμακελή ιπκάησλ πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε 
ζχζηεκα δηαθξάγκαηνο πνπ εκπνδίδεη ηελ νπηηθή 
επαθή κε ηα ιχκαηα.  

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 Θα έρεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ψζηε 
λα επηηξέπεηαη ν εχθνινο θαζαξηζκφο ηεο θαη λα 
δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ πνπ ζα θαηαιήγεη εθηφο 
θακπίλαο.  

 
 

ΝΑΙ 

  

 Κάζε θακπίλα, ζα δηαζέηεη ζχζηεκα απφζκεζεο. Η 
εμνπδεηέξσζε ζα επηηπγράλεηαη κε δηάρπζε ελεξγψλ 
ζπζηαηηθψλ. Σα ελεξγά ζπζηαηηθά λα είλαη θαηά 
πξνηίκεζε ζε αέξηα κνξθή, γηα ηελ απνθπγή 
δεκηνπξγίαο βαθηεξηδίσλ θαη κπθήησλ. Σν πιηθφ 
εμνπδεηέξσζεο, δελ ζα παξνπζηάδεη ηνμηθφηεηα θαη 
δελ ζα πξνθαιεί αιιεξγίεο.  

 
 
 
 

ΝΑΙ 

  



 Σα παξαπάλσ ζα βεβαηψλνληαη απφ ζρεηηθέο 
επηζηνιέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ζα 
απνδεηθλχνληαη απφ ην θχιιν δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν πξντφλ δελ ζα 
απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 
θαη ζα πξνζθέξεη δηάξθεηα θάιπςεο απφ 4έσο 
8εβδνκάδεο. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

4.2 Απνδπηήξην ΑκεΑ 

 Σν απνδπηήξην, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφ ρψξν 
ειηγκψλ ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. 

 
ΝΑΙ 

  

 Η θακπίλα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειάρηζηα 
ραξαθηεξηζηηθά φπσο :  

 Οη δηαζηάζεηο ηεο θακπίλαο ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ  1,6 Υ 1,60 κ θαη χςνο κεηαμχ  
2,20 κε 2,30  κ θαη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ζα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,90 κ.  

 Η επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ είλαη 
αληηνιηζζεηηθή.  

 Μεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 
ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο, δηακέηξνπ 1.5 
κ. ηνπιάρηζηνλ, φπσο πξνβιέπνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ γηα ηελ θίλεζε ησλ  
αλαπεξηθψλ  ακαμηδίσλ. 

 Σα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ (κεληεζέδεο, θνριίεο / 
πεξηθφριηα, πφκνια θιπ.) ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσηα πιηθά 
εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηε ζαιάζζηα δηάβξσζε.  

 Η πφξηα ηνπ ζαιάκνπ λα αλνίγεη πξνο ηα έμσ 
θαη ζα αλαξηάηαη ζε ηζρπξήο θαηαζθεπήο 
κεληεζέδεο ψζηε λα αληέρεη ζηνπο πνιχ 
δπλαηνχο αλέκνπο. Δζσηεξηθά ζα αζθαιίδεη 
κε εχρξεζην κεραληζκφ (πεξηζηξνθηθή 
ρεηξνθίλεηε θιεηδαξηά, ζχξηε θιπ.) ν νπνίνο 
ζα κπνξεί λα μεθιεηδψλεη θαη εμσηεξηθά ζε 
πεξίπησζε αλάγθεο. 

 Καιαζάθη γηα ραξηηά θαη απνξξίκκαηα.  

 Κξεκάζηξεο ξνχρσλ ζε χςνο  πεξίπνπ 1,20κ 
θαη 1,80κ απφ ην δάπεδν. 

 Δπίζεο ζα ππάξρεη ε θαηάιιειε ζήκαλζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

4.3 Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο 

 Οη πιεξνθνξηαθέο /ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ζα 
εμππεξεηνχλ ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο 
παξαιίαο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζεκείν έλαξμεο 
ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  

 

 
 

ΝΑΙ 

  

 Οη πηλαθίδεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 0,45m X 0,45m 
ηνπιάρηζηνλ. 

ΝΑΙ   

 Να ζηεξίδνληαη ζε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο 
θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη λα είλαη αλαξηψκελεο κε 
θαηάιιεια ζπλδεηηθά πιηθά. 

 
ΝΑΙ 

  



 Η ςεθηαθή εθηχπσζε ( κε έληνλν ρξψκα θφληνπ θαη 
γξακκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πνιπκεξηθφ 
απηνθφιιεην κε πιαζηηθνπνίεζε θαη επηθφιιεζή ηνπ 
ζε ιακαξίλα αινπκηλίνπ πάρνπο 3 ,00mm 
ηνπιάρηζηνλ. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 Σν ρξψκα ζην ππφβαζξν λα είλαη κπιε θαη ην ρξψκα 
ζηνπο ραξαθηήξεο θαη ζηα ζχκβνια λα είλαη άζπξν. 

 
ΝΑΙ 

  

 Θα αλαθέξνπλ επηγξαθέο θαη ινγφηππα πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Γήκν. 

ΝΑΙ   

4.4 Δηδηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

 Ο πιαζηηθφο θάδνο κεραληθήο απνθνκηδήο πξέπεη λα 
είλαη ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ. 

 
ΝΑΙ 

  

 Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο, ζχκθσλα κε ηελ 
πξφζθαηε νδεγία ΔΝ 840 θαη λα δηαζέηεη 
δηαπίζηεπζε, απφ αξκφδην αλαγλσξηζκέλν θνξέα, κε 
ηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 Να είλαη ηθαλφο λα δερζεί νηθηαθά απνξξίκκαηα. Να 
είλαη ζε ζέζε λα θέξεη σθέιηκν θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 
400 θηιψλ θαη ν θάζε ηξνρφο ηνπ  λα κπνξεί λα θέξεη 
δπλακηθφ θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 200 θηιψλ. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα έρεη θσληθφ 
ζρήκα ζε κνξθή ηξαπεδίνπ θαη κε ζηξνγγπιεκέλεο 
γσλίεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζε ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ε πιχζε ηνπ.  

Η θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο πξέπεη λα είλαη κε 
παξαγσγή ελ ζεηξά, ρσξίο ζπλδέζεηο θαη ξαθέο, κε 
ζπκπαγή ζε κνλνκπιφθ ρχηεπζε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ. 
Ο θάδνο ζην θπξίσο ζψκα πξέπεη λα θέξεη ηηο 
απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη 
ελίζρπζεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε ηνπ.  

ηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ, λα ππάξρεη νπή γηα ηελ 
εθξνή ησλ πγξψλ. Η κνχθα λα θαιχπηεηαη κε θαπάθη 
θαη λα έρεη ζηεγαλφηεηα.  

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  

 ην εκπξφζζην ηκήκα ζα ππάξρεη εηδηθή νπή κε 
δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 35 cm., ζε χςνο φρη 
κεγαιχηεξν απφ 90 cm απφ ην έδαθνο, ψζηε λα είλαη 
πξνζβάζηκνο γηα ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 Σν θαπάθη λα είλαη επίπεδεο κνξθήο κε εληζρπκέλεο 
αξζξψζεηο θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Θα ζπλδέεηαη 
ζηνλ θνξκφ ηνπ θάδνπ κε ηξφπν ηζρπξήο θαηαζθεπήο, 
ρσξίο λα θεχγεη κε ηε ρξήζε. 

 
 

ΝΑΙ 

  

 Ο θάζε θάδνο πξέπεη λα θέξεη ηέζζεξηο ηξνρνχο 
βαξέσο ηχπνπ απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 
200 mm. Πξέπεη λα έρνπλ ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο 
πεξί θαηαθφξπθν άμνλα θαηά 360ν. Ο θάζε ηξνρφο ζα 
ζηεξίδεηαη ζε δηραισηφ ππνζηήξηγκα κέζσ 
έλζθαηξνπ ηξηβέσο θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θάδν 
κέζσ εηδηθήο βάζεσο θαηάιιεια εληζρπκέλεο θαη 
δηακνξθσκέλεο, ηθαλήο λα δέρεηαη ηα δπλακηθά 
θνξηία θαη  ηηο θξνχζεηο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ θάδνπ. 

 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

  



 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη βάζεη ηνπ λφκνπ 4412/16 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/19, ηνπ 

άξζξνπ 33 ηνπ Ν.4608/19 θαη ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.4609/19.  

 

         Η πληάμαζα   Θεσξήζεθε 18/06/2019 

 Ο         Γηεπζπληήο ηεο Σ.Τ. 

 

Γέζπνηλα Ν. Φηιηππίδε 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.                                                               Υξηζηφδνπινο Έιιελαο 

         Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Θα είλαη θαηάιιεινο γηα αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα νρήκαηα 
πιχζεσο θάδσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιεληθή 
αγνξά. 

 
 
 

ΝΑΙ 

  

 Ο θάζε θάδνο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απφζκεζεο, ην 
νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζπλερφκελα, ρσξίο ηελ αλάγθε 
ρξήζεο κπαηαξηψλ θαη ζα απνηειείηαη απφ ζήθε, 
θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιπαηζπιέλην, κε εκηθπθιηθή 
κνξθή έηζη ψζηε λα ζηεξεψλεηαη κε αζθάιεηα ζηε 
γσλία ηνπ θάδνπ θαη ζα θέξεη νπέο θαη δηακφξθσζε 
κε κεηαηνπηζκέλν θαηά ηνπιάρηζηνλ 1 cm ζθειεηφ, 
έηζη ψζηε λα κελ θξάδνπλ νη νπέο απφ ζαθνχιεο θαη 
απνξξίκκαηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ησλ 
ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ θαη πιηθφ εμνπδεηέξσζεο νζκψλ 
ζε κνξθή ηδει γηα εχθνιε ρξήζε. Θα πξέπεη λα 
θαηαηεζεί ελεκεξσηηθφ θπιιάδην θαη θχιιν 
δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 
ηνπ πιηθνχ.  

Η ηνπνζέηεζε πξέπεη λα είλαη εχθνιε γξήγνξε θαη λα 
κελ απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο.  

Ο θάζε θάδνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιηθφ απφζκεζεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο απφζκεζεο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα 
εβδνκάδσλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 
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ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: Αληηθείκελν πξνκήζεηαο: 

H παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα: «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΣΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΩΝ 
ΑΛΙΝΣΩΝ, ΓΟΤΡΝΑ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝΣΔΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ» 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν:  Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

α. Σν λ. 4412/16 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/19, ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.4608/19 θαη 

ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν.4609/19.  

β. Σνλ Ν. 3463/2006  "Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο".   

γ. Η ΚΤΑ 1052758/1451/Β0010 (ΦΔΚ 1411/Β/30-04-2012) κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 
1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΔΚ 792/29−4−2009 η.Β΄) 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν:  πκβαηηθά ηνηρεία 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 

α)  Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, 

β)  Ο Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο, 

γ)  Ο Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο, 

δ)  Η Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, 

ε)  Η Σερληθή πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 4ν : Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε δεκφζην αλνηρηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κεηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε 
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο,  



κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο. Η αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ ηνπ Γήκνπ ΛΔΡΟΤ. 

 

Άξζξν 5ν : ύκβαζε 

Ο αλάδνρνο ή νη αλάδνρνη ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ θαηά λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα έιζεη 
ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, φρη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ, νχηε κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζπκβάζεσο θαη λα θαηαζέζεη θαηά ην άξζξν 7, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 

 

Άξζξν 6ν : Άξλεζε ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ζπλέπεηα απηήο 

Δάλ ν αλαδεηρζείο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηεο γλσζηνπνίεζεο 
ζ’ απηφλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο επ’ νλφκαηη ηνπ ή δελ θαηαζέζεη ηελ θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν εγγχεζε: 

 Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο  εθπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γήκνπ. 

 Ο Γήκνο κεηά απφ απηφ είλαη ειεχζεξνο λα επηιέμεη νπνηαλδήπνηε απνδεθηέα πξνζθνξά ή λα επαλαιάβεη ηελ δεκνπξαζία ή λα 
εθαξκφζεη ηα νξηδφκελα ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία.. 

 

Άξζξν 7ν : Δγγύεζε θαιήο θαη εκπξόζεζκνπ εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ο αλάδνρνο ζην φλνκα ησλ νπνίνπ θαηαθπξψζεθε ε δεκνπξαζία, ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο κε 
εγγχεζε ίζε κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α., γηα ηελ θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο (Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη 1% επί ηεο ελδεηθηηθά πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α) 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο θαη εκπξφζεζκνπ εθηειέζεσο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληεηαγκέλε θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν γηα ην 
δεκφζην. Δπηπιένλ ε ηξάπεδα ζα δειψλεη ζηελ επηζηνιή ηεο φηη ε παξερφκελε εγγχεζε επξίζθεηαη εληφο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ 
εγγπήζεσο πξνο ην δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη φηη νη ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηελ εγγχεζε ιχλνληαη κφλν δηα ηεο επηζηξνθήο ζε 
απηήλ ηεο Δ.Δ. ή κε έγγξαθε δήισζε (ή νπηζζνγξάθεζε επ’ απηήο) ηνπ Γήκνπ, φηη εμέιεηπε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαηαηέζεθε. 
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ θαζνξίδνπλ δηάξθεηα ηζρχνο ή ρξνλνινγία ιήμεσο δελ γίλνληαη δεθηέο. Δλ πεξηπηψζεη χπαξμεο 
εκεξνκελίαο ιήμεο απηή επί πνηλήο αθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 
παξάδνζεο θαηά δχν κήλεο.  

Η κε πξνζθφκηζε εγγπήζεσο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ απνθιείεη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ππαηηηφηεηαο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ηζνδπλακεί κε άξλεζε απηνχ γηα ηελ ζπλνκνιφγεζε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πνπ ελάγεηαη εηο βάξνο ηνπ ηηο 
λφκηκεο θπξψζεηο, ήηνη ηελ έθπησζε απηνχ θαη ηελ ππέξ ηνπ Γήκνπ θαηάπησζε ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ 
θαηαηεζείζεο εγγπήζεσο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
πξφζθιεζεο πξνο ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά ηνλ ρξφλν νξηζηηθήο παξάδνζεο θαη παξαιακβάλεηαη 
ηδηνρείξσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή εθ’ φζνλ απηφ είλαη αδχλαην, κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θαη κε δηθή ηνπ επηβάξπλζε. 

 

Άξζξν 8ν : Υξόλνο θαη ηξόπνο παξάδνζεο 

Η πξνκήζεηα «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΣΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΩΝ ΑΛΙΝΣΩΝ, ΓΟΤΡΝΑ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΤ ΚΑΙ 
ΠΑΝΣΔΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ» ζα παξαδνζεί πιήξεο θαη έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία ζην Γήκν. Ο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. Ωο εκεξνκελία κεηξήζεσο ηνπ ρξφλνπ, νξίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο 
ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζπκβάζεσο πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 9ν  : Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

1. Γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ππέξβαζεο ηεο ζπλνκνινγνχκελεο πξνζεζκίαο παξαδφζεσο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηνπ δχλαηαη ην Γ.. λα ππνρξεψζεη ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ θαηαβνιή ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο θαη αλαπφδεηθηνπ απνδεκηψζεσο, 
πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 



α)  Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1/2 ηνπ κεγίζηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ 
παξάηαζεο, 2,5 % επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κηζνχ 
ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. 

β)  Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ 1/2 , 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

2. Σα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε πνζνζηά πξνζηίκσλ ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ εθπξφζεζκα παξαδνζέληνο 
ζπζηήκαηνο ρσξίο ην Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα επεξεάδεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηνχ. 

3.  Δθφζνλ κε ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηνχ έθπησηνπ, παξέρεηαη ζ’ απηφλ, ε δπλαηφηεηα λα παξαδψζεη ην ζχζηεκα κέρξη 
ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο εηο βάξνο ηνπ δηαγσληζκνχ, επηβάιιεηαη ζπλνιηθά πξφζηηκν γηα εθπξφζεζκε 
παξάδνζε ίζν κε πνζνζηφ 10 % ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο κέζα ζην παξερφκελν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δάλ ν έθπησηνο 
παξαδψζεη ην ζχζηεκα ν δηαγσληζκφο ή ηα απνηειέζκαηα απηνχ καηαηψλνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. χζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ησλ πιηθψλ. 

4.  Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο κε απφθαζε ηνπ Γ.. χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά πξνκεζεπηνχ θαη 
κεηαηίζεηαη αληίζηνηρα ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνλ θεξχμεη έθπησην ηεο πξνκήζεηαο κε απφθαζε ηνπ Γ.. 

5.   Πξνθαηαβνιή δελ ρνξεγείηαη. 

 

Άξζξν 10ν : Πιεκκειήο θαηαζθεπή - Υξόλνο εγγύεζεο 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ηδηνηήησλ ησλ πσινχκελσλ εηδψλ γεληθψο θαη εγγπάηαη 
ηελ αλππαξμία νηνπδήπνηε θεθξπκκέλνπ ειαηηψκαηνο. 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζπζηήκαηνο εμεηάδνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη νη θαη’ αξρήλ ηδηφηεηεο θαη νη ηπρφλ επειζνχζεο θζνξέο, 
δεκηέο θιπ. ιφγσ πιεκκεινχο θαηαζθεπήο, θαηάζηαζεο, κεηαθνξάο ή θαθήο πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ. 

Υξφλνο εγγχεζεο νξίδεηαη έλα (1) έηνο θαη εληφο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο λα 
αληηθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε πιηθφ πνπ ζα απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ ζα επηζηξαθνχλ θαη ζα πξνζθνκηζηνχλ λέα 
αληαπνθξηλφκελα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ή ζα παξαθξαηεζεί ε αμία ηνπο απφ ηελ εγγχεζε πνπ θαηέζεζε. 

 

Άξζξν 11ν  : Αλαζεώξεζε ηηκώλ πξνζθνξάο 

Οη ηηκέο πξνζθνξάο ζε θακία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 
ακεηάβιεηεο. 

 

Άξζξν 12ν : Γαπάλεο πξνκεζεπηή-Δπζύλε κέρξη παξαδόζεσο 

Όια ηα έμνδα γεληθψο κέρξη ηεο παξαδφζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζην Γήκν, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Δπίζεο ν 
πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα νηηδήπνηε ήζειε ζπκβεί ζηνλ εμνπιηζκφ κέρξη ηεο παξαδφζεσο απηνχ ζην Γήκν. 

 

Άξζξν 13ν : Σξόπνο πιεξσκήο 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ην Γήκν καο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ, κε ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, απηή δε ζα είλαη ηκεκαηηθή ή ζπλνιηθή αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε 
ηνπ πξνκεζεπηνχ. 

 

Άξζξν 14ν  : Παξάδνζε-Παξαιαβή 

Ωο εκέξα παξαδφζεσο ζεσξείηαη ε εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα πξνζθνκίζεη ην ζχζηεκα ζηνλ νξηδφκελν απφ ην Γήκν ρψξν γηα 
ηελ παξάδνζε ηνπο. Ο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ππνγξαθήο ηνπ πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο παξαιαβήο. Μεηά ηελ 
πνζνηηθή παξαιαβή ε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηνχ πεξηνξίδεηαη ζηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζεο. 

Γχλαληαη λα ζπληαρζνχλ πξσηφθνιια πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο θαη εθ’ φζνλ ήζειαλ δηαπηζησζεί θζνξέο, δεκίεο, θιπ. πνπ ζα νθείινληαη ζηελ θαθή πνηφηεηα πιηθψλ ή 
πιεκκειή θαηαζθεπή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επαλνξζψζεη άλεπ νπδεκίαο ακνηβήο, εθ’ φζνλ είλαη δεθηηθέο 



επαλνξζψζεσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, αιιηψο ζα επηζηξαθεί φιε ε πνζφηεηα. Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε 
δηθέο ηνπ δαπάλεο λα αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ ζα απνδεηρζνχλ ειαηησκαηηθά. 

Γηα ηελ πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ ππνρξέσζε ηνπ απηή, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζ’ απηφ ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή παξαθξαηνχκελεο ηεο αμηψζεσο ηνπ πνζνχ απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ επηηξνπή νξηδφκελε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 

Άξζξν 15ν : Αζέηεζε όξσλ ζπκθσλίαο 

Η απφ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ κεηνδφηε αζέηεζε φξνπ ηεο παξνχζεο δηαθεξχμεσο θαη ηεο ζπλνκνινγεζεζνκέλεο ζπκβάζεσο ή ε 
κε πιήξσο ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηνπο φξνπο απηψλ, παξέρεη ζην Γήκν ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην ηεο πξνκήζεηαο κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. 

Η έθπησζε ηνπ πξνκεζεπηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα : 

 Σελ απψιεηα ππέξ ηνπ Γήκνπ ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο ή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο θαηαηεζεηκέλεο εγγχεζεο ή κέξνπο απηήο φπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζεο. 

 Σελ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηνχ λα απνδεκηψζεη ην Γήκν γηα θάζε δεκία ζεηηθή ή απνζεηηθή ηελ νπνία ζα ππνζηεί απφ ηελ κε 
εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο. 

 

Άξζξν 16ν : Δπζύλε πξνκεζεπηή 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπκπεθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ ησλ εηδψλ θαη εγγπάηαη αλππαξμία 
νηνπδήπνηε θεθξπκέλνπ ειαηηψκαηνο. 

Καηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή εμεηάδεηαη θαη δηαπηζηψλνληαη νη θαη’ αξρήλ ηδηφηεηεο θαη νη ηπρφλ επειζνχζαη θζνξαί, δεκίαη 
θ.ι.π. ιφγσ πιεκκεινχο θαηαζθεπήο ή θαθήο πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηεζέλησλ πιηθψλ. 

Υξφλνο εγγχεζεο 24 κήλεο θαη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο εγγπήζεσο θαζψο θαη πξνεγνχκελεο, ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο 
πξνκεζεπηήο λα αληηθαηαζηήζεη  κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε πιηθφ πνπ ζα απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ. 

Δάλ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνβεί ζηελ επηδηφξζσζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ ειαηησκαηηθψλ πιηθψλ, λα επηζηξαθεί απηφ θαη λα 
πξνζθνκηζηεί θαηλνχξην αληαπνθξηλφκελν ζηηο πξνδηαγξαθέο ή λα παξαθξαηεζεί ε αμία ηνπ απφ ηελ εγγχεζε ηνπ θαηέζεζε. 

 

Άξζξν 17ν : Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 
ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 

 

   

 

         Η πληάμαζα   Θεσξήζεθε 18/06/2019 

 Ο         Γηεπζπληήο ηεο Σ.Τ. 

 

Γέζπνηλα Ν. Φηιηππίδε 
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Σν έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο παξαθάησ ηέζζεξηο πνιπζχρλαζηεο θαη νξγαλσκέλεο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Λέξνπ: 

 Αιίληα 

 Γνχξλαο 

 Ξεξφθακπνπ 

 Παληειίνπ 

 

Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά Οκάδα 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζεσξνχληαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία ηεο 
ππεξεζίαο. Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε ηνπιάρηζηνλ, δεθηέο ζα γίλνληαη ηηκέο νη νπνίεο ζα είλαη ίζεο ή κεγαιχηεξεο απφ 
ηελ δεηνχκελε ηηκή. 

Όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ δελ επηηξέπεηαη απφθιηζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε ηνπ 5%. 
 
 

Άξζξν 1ν: Γηάηαμε ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο 

 

Σν ζχζηεκα ζα θαζνδεγεί ηα άηνκα κε κεξηθή ή θαζφινπ φξαζε ζηελ παξαιία θαη ζα ηνπο επηηξέπεη λα εηζέξρνληαη ζηε 
ζάιαζζα, λα θνιπκπνχλ ειεχζεξα θαη λα επηζηξέθνπλ ζηελ ζέζε ηνπο ζηελ παξαιία κε αζθάιεηα. Θα ελεκεξψλεη ηνλ 
ρξήζηε γηα ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε θαηά ηελ θνιχκβεζε, ηελ απφζηαζε ηνπ απφ ηελ παξαιία, ην βάζνο ηνπ λεξνχ θ.ά. Θα 
απνηειείηαη απφ : 

Πίλαθα ππνδνρήο παξαιίαο 

Οη ρξήζηεο φηαλ βξεζνχλ θνληά ζηνλ πίλαθα, ζα ιακβάλνπλ έλα κήλπκα ππνδνρήο θαη ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνδήγεζεο ζηελ παξαιία. Ο ζθειεηφο ηνπ λα είλαη αλνμείδσηνο, θαηά πξνηίκεζε 



θαηαζθεπαζκέλνο απφ αινπκίλην. Να δηαζέηεη εμσηεξηθή θάιπςε Ip67 θαη χςνο 1500 mm πεξίπνπ. ηελ επηθάλεηά ηνπ ζα 
θέξεη επεμεγεκαηηθφ θείκελν θαη ινγφηππα πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν. 
Πνζφηεηα: 1 ηεκάρην 

Πίλαθα θαζνδήγεζεο παξαιίαο 

Θα ελεκεξψλεη ην ρξήζηε γηα ηε δηάηαμε ησλ ζεκαδνχξσλ ζηε ζάιαζζα θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ζηελ παξαιία πνπ παξέρεη 
ην ζχζηεκα. Θα δξαζηεξηνπνηείηαη απφ έλαλ πνκπφ, κε ηνλ νπνίν ζα έρνπλ εμνπιηζηεί νη ρξήζηεο. Να δηαζέηεη ζεκεία 
απφζεζεο θαη παξαιαβήο κπαζηνπληνχ θαη πεηζέηαο, κε αλαγλψζηκα ζχκβνια φκνηα κε ηα ζχκβνια ησλ αηζζεηήξσλ αθήο. 
Θα ηξνθνδνηείηαη απφ ειηαθφ πίλαθα, πνπ ζα εμαζθαιίδεη κε κηα κπαηαξία ηελ βέιηηζηε απηνλνκία γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 
ιεηηνπξγίαο/ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο ζθειεηφο ηνπ ζα είλαη αλνμείδσηνο, θαηά πξνηίκεζε θαηαζθεπαζκέλνο απφ αινπκίλην. 
Θα δηαζέηεη εμσηεξηθή θάιπςε Ip67 θαη χςνο 1500 mm πεξίπνπ. ηελ επηθάλεηά ηνπ ζα θέξεη επεμεγεκαηηθφ θείκελν θαη 
ινγφηππα πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν. 
Πνζφηεηα : 1 ηεκάρην 

Αδηάβξνρν ηειερεηξηδόκελν πνκπό 

Θα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πίλαθα παξαιίαο θαη ηηο ζεκαδνχξεο ζάιαζζαο, γηα λα επηηξέπεη ζην ρξήζε ηνλ 
εχθνιν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Σν ηειερεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζηεγαλφ, γηα ρξήζε κέζα ζηε ζάιαζζα. 

Σν ηειερεηξηζηήξην λα δηαζέηεη ηξία θνπκπηά, ην θαζέλα γηα : 

α) Αίηεκα ηνπνζεζίαο & θαζνδήγεζεο θνιχκβεζεο.  

β) Αίηεκα επηζηξνθήο ζηελ παξαιία. 

γ) Αίηεκα αλαδήηεζεο βνήζεηαο έθηαθηεο αλάγθεο. 
Πνζφηεηα : ηέζζεξα (4 ) ηεκάρηα 

εκαδνύξεο ζαιάζζεο 

Να δηαζέηνπλ κεραληζκφ ερεηηθψλ ζεκάησλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπκπαγέο πιηθφ Ip67 θαη ζηεξίγκαηα κεραληζκνχ απφ 
αλνμείδσην ράιπβα. Σα ερεηηθά ζήκαηα, ζα επηηξέπνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηα άηνκα κε δπζθνιίεο φξαζεο. Με ηε 
βνήζεηα ηνπ αδηάβξνρνπ ηειερεηξηζηεξίνπ, ζα ιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηελ ειεχζεξε θνιχκβεζε, (Βάζνο ζάιαζζαο, 
αξίζκεζε/ππνινγηζκφο ηεο απφζηαζεο). Ο κεραληζκφο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ειηαθφ ζπιιέθηε, πνπ ζα εμαζθαιίδεη, ράξε 
ζε κηα κπαηαξία, ηε βέιηηζηε απηνλνκία γηα φιεο ηηο ψξεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο φγθνο ηεο θάζε ζεκαδνχξαο λα είλαη 
πεξίπνπ 15 ιίηξα, ε δηάκεηξνο ηεο πεξίπνπ 320 mm, ην χςνο ηεο πεξίπνπ 800 mm θαη ην ρξψκα ηεο λα είλαη έληνλν, θαηά 
πξνηίκεζε πνξηνθαιί ή θφθθηλν. 
Πνζφηεηα : ηέζζεξα (4 ) ηεκάρηα 

Κώλνπο ζήκαλζεο ζέζεο 

Θα θαζνξίδνπλ ην ζεκείν ζέζεο γηα ηνπο ρξήζηεο ζηελ παξαιία. Να δηαζέηνπλ αηζζεηήξα αθήο απφ εχθνια αλαγλψζηκα 
ζχκβνια, γηα λα επηηξέπεηαη ζηνλ ρξήζε ν εχθνινο εληνπηζκφο ηνπ θαη έλδεημε θαηεηιεκκέλνπ. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη 
απφ πιηθφ, αλζεθηηθφ ζηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ. 

Σν χςνο ηνπο ζα είλαη 700 mm θαη ε δηάκεηξφο 200 mm (πεξίπνπ) θαη ζα δηαζέηνπλ ζηφκην κε πψκα. 
Πνζφηεηα : ηέζζεξα (4 ) ηεκάρηα 

Φνξεηή κνλάδα ιήςεο ζεκάησλ 

Θα ιακβάλεη ηα ζήκαηα θηλδχλνπ ζε πεξίπησζε θιήζεο απφ έλαλ ρξήζηε. Να είλαη απηφλνκε θαη ζα δηαζέηεη κηα 
επαλαθνξηίζηκε κπαηαξία. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζα είλαη πεξίπνπ: Ύςνο 100 mm, Μήθνο: 320 mm, Πιάηνο: 250 mm θαη ην 
βάξνο ηεο ζα είλαη πεξίπνπ έσο 3 Kgr. 
Πνζφηεηα : 1 ηεκάρην 

 

Σν άηνκν κε κεξηθή ή θαζφινπ φξαζε, θαζνδεγνχκελν απφ ηνπο δηάδξνκνπο θπθινθνξίαο ζηελ παξαιία, ζα νδεγείηαη ζην 
ζεκείν επνπηείαο ηεο παξαιίαο, φπνπ ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα παξαιακβάλεη ην 
ηειερεηξηδφκελν πνκπφ. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο θαη κέζσ ησλ δηαδξφκσλ θπθινθνξίαο ζα πξνζεγγίδεη ηε επηζεκαζκέλε 
ζέζε ηνπ ζηελ παξαιία θαη ηνλ πίλαθα παξαιίαο. Μφιηο ην άηνκν εηζέιζεη ζην λεξφ ζα πηέδεη ην πξψην θνπκπί ζην 
ηειερεηξηζηήξην. Ακέζσο, ε πιεζηέζηεξε ζεκαδνχξα πξνζαλαηνιηζκνχ ζα δίλεη ρξήζηκεο ερεηηθέο πιεξνθνξίεο (βάζνο 
ζάιαζζαο, αξίζκεζε/ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο) εθπέκπνληαο έλα ερεηηθφ κήλπκα. Σν άηνκν ζα πξνζαλαηνιίδεηαη θαη ζα 



θνιπκπάεη απφ ηε κία ζεκαδνχξα ζηελ άιιε. Παηψληαο ην δεχηεξν θνπκπί, ζα ιακβάλεη  ζήκα πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη ηελ 
επηζηξνθή πξνο ηελ παξαιία. Σέινο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ζα παηάεη ην ηξίην θνπκπί ζην ηειερεηξηζηήξην, ην νπνίν ζα 
εηδνπνηεί άκεζα ηνλ πιεζηέζηεξν ζηαζκφ βνεζεηψλ. 
Άξζξν 2ν: Γηάηαμε απηόλνκεο πξόζβαζεο ζηε ζάιαζζα αηόκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 
 
Η δηάηαμε, ζα είλαη ελεξγεηαθά αλεμάξηεηε θαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλζεθηηθά, ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, πιηθά. Σν 
ζχζηεκα πνπ ζα εγθαηαζηαζεί πξννξίδεηαη γηα λα παξέρεη ζε θηλεηηθά αλάπεξνπο ή ζε άηνκα ηα νπνία ελ γέλεη είλαη 
πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο, ηε δπλαηφηεηα απηφλνκεο πξφζβαζεο ζηε ζάιαζζα, ρσξίο φκσο λα γίλεηαη δπζρεξήο ε 
δηέιεπζε ησλ ππφινηπσλ επηζθεπηψλ – ρξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ην πξνο πξνκήζεηα ζχζηεκα λα θαηαιακβάλεη 
ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ρψξν, λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε, ρσξίο λα απαηηείηαη θακία ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε 
αιιά θαη λα εμαζθαιίδεη απφιπηε αζθάιεηα ζηνπο ρξήζηεο ή θαη ηνπο ζπλνδνχο απηψλ. 
Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζ' απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ πξνκήζεηα, θαηαζθεπή, 
εγθαηάζηαζε θαη δνθηκή ησλ επί κέξνπο ζπζηεκάησλ θαη γεληθά φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχζεη θαη εγθαηαζηήζεη φια ηα απαηηνχκελα πιηθά γηα ηε ζπγθξφηεζε 
νινθιεξσκέλεο εγθαηάζηαζεο. Η φιε εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζζεί κε πιηθά αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
Δπίζεκνπο Καλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα παξαθάησ ξεηά αλαθεξφκελα θαη 
θάζε άιιν πιηθφ ή εμάξηεκα απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο, αθφκε θαη 
εάλ δελ απνηππψλεηαη ζε θάπνηα πεξηγξαθή ή πξνδηαγξαθή. 
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη 
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, κε ππνθείκελα ζε ηαρεία θζνξά θαη ηθαλά λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ ειάρηζηε θαηά ην δπλαηφ 
ζπληήξεζε. 
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά, φξγαλα θαη εμαξηήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξσο εγθαηεζηεκέλα θαη ζε θαηάζηαζε 
θαλνληθήο θαη άςνγεο ιεηηνπξγίαο. 
Ο Αλάδνρνο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην φξγαλν ζα θαζνξίζεη ηελ αθξηβή ζέζε φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
αλαβάζκηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηεο παξαιίαο ζηελ επηιεγκέλε πεξηνρή.  
Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ φπνησλ πξνκεζεηψλ ζα ππνβάιιεη πιήξε θαη ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (πίλαθαο πιηθψλ) 
πνπ ζα θαζνξίδεη αθξηβψο ηα ηερληθά ζηνηρεία φισλ ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη γεληθψο ησλ πιηθψλ 
(εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηχπνο, πιηθά θαηαζθεπήο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θιπ.), θαζψο θαη ζρεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα 
εγθαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία/θπιιάδηα / prospectus ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη πιήξε ψζηε λα είλαη 
δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο αζθαινχο θξίζεο γηα ηελ πνηφηεηα θαη θαηαιιειφιεηαο ηνπο θαη ηα φπνηα πηζηνπνηεηηθά απηνχ λα 
είλαη δηαζέζηκα πξνο ππνβνιή ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία εθφζνλ δεηεζνχλ. Σπρφλ έγθξηζε πιηθψλ θαη ελ γέλεη 
εγθαηαζηάζεσλ δελ απνθιείεη ηελ απνμήισζε ηνπο εθφζνλ κεηέπεηηα δηαπηζησζεί αθαηαιιειφηεηά ηνπο γηα δηάθνξνπο 
ιφγνπο. 
Η δηάηαμε ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ, 99/5/ΔC(Σεξκαηηθφο ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο 
θαη ξαδηνεμνπιηζκφο (ΠΓ 44/2002)), 2004/108/EK (Ηιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηφηεηα) θαη 2006/42/ΔΚ (Γεληθή νδεγία ησλ 
κεραλψλ) θαη ζα θέξεη ηε ζήκαλζε CE. 
Πξφθεηηαη γηα κε κφληκε, ζπλαξκνινγνχκελε δηάηαμε ε νπνία ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ: 
 

 Πχξγν ειέγρνπ 

 Φσηνβνιηατθφ ζηνηρείν 

 Ηιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ 

 πζζσξεπηή (κπαηαξία) 

 Αξζξσηνί ζηδεξφδξνκνη (ξάγεο) θαη παξειθφκελα απηψλ (ληίδεο, θαιχκκαηα  
θιπ) 

 Κνππαζηή (ρεηξνιηζζήξαο) 

 Φνξείν θίλεζεο 

 Δηδηθά δηακνξθσκέλν θάζηζκα 

 πξκαηφζρνηλα ή αιπζίδεο θίλεζεο 

 Φσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο 

 5 ηειερεηξηζηήξηα 



 Νηνπδηέξα 

 Φσηνζπλαγεξκφ 

 Φσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο 
Η δηάηαμε ζα πξέπεη λα έρεη ηηο δπλαηφλ κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφλ κηθξφηεξε φριεζε, αιιά θαη ε 
δπλαηφλ κηθξφηεξε παξέκβαζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 
 
Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο απηφλνκν ελεξγεηαθά, εμαζθαιίδνληαο ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ κηαο κπαηαξίαο θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ ζα θνξηίδεηαη ειεγρφκελα απφ ην Φ/Β ζηνηρείν. Με 
απηφ ηνλ ηξφπν ην ζχζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε θαηαζηάζεηο ρακειήο ειηνθάλεηαο ελψ δελ απαηηείηαη 
θακία ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν. 
 
Δληφο ηνπ πχξγνπ ειέγρνπ ηεο δηάηαμεο ζα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη φινη νη απαξαίηεηνη απηνκαηηζκνί γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηεο δηάηαμεο θαζψο θαη ν κεραληζκφο θίλεζεο ηεο δηάηαμεο. 
ε απηφλ ζα ζπλδένληαη κε θαηάιιειν ηξφπν αλά ηκήκαηα νη ξάγεο ηεο δηάηαμεο έσο φηνπ απηέο θηάζνπλ ζε θαηάιιειν 
βάζνο εληφο ηεο ζάιαζζαο. Δπάλσ ζηηο ξάγεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν θάζηζκα ην νπνίν ζα 
νιηζζαίλεη θαηά κήθνο ησλ ξαγψλ. 
ην ηέξκα ηεο δηαδξνκήο ζα ηνπνζεηεζεί ρεηξνιηζζήξαο ν νπνίνο ζα βνεζά ην ρξήζηε ζηελ απνβίβαζε θαη επηβίβαζε εληφο 
ηεο ζάιαζζαο. 
Η εγθαηάζηαζε ηεο δηάηαμεο ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζην ζεκείν ηεο αθεηεξίαο κε ην 
ακαμίδηφ ηνπ θαη λα κπνξεί λα επηβηβαζηεί ζην εηδηθφ θάζηζκα ηεο δηάηαμεο. 
Ο ρξήζηεο κφιηο επηβηβαζηεί ζην θάζηζκα ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ην κεραληζκφ θίλεζεο κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ. Σφηε 
ην θάζηζκα, κέζσ ζπξκαηφζρνηλσλ ή αιπζίδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ, ζα θηλείηαη πξνο ηε 
ζάιαζζα. 
ην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ην θάζηζκα ζα ζηακαηά απηφκαηα, θαη ζα είλαη δπλαηή ε απνβίβαζε ηνπ ρξήζηε εληφο 
ηεο ζάιαζζαο. 
Μεηά ην πέξαο ηεο θνιχκβεζεο ζα αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Ο ρξήζηεο ζα επηβηβάδεηαη μαλά ζην θάζηζκα, ζα 
δίλεηαη εληνιή απφ ην ηειερεηξηζηήξην, ην θάζηζκα ζα θηλείηαη πξνο ηελ μεξά θαη ζα ζηακαηάεη απηφκαηα ζην ζεκείν 
αθεηεξίαο. 
ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε δηαθνπή ηεο θίλεζεο κέζσ ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ ή θαη 
ρεηξνθίλεηα. 
 
Γηα ηελ πεξίπησζε ειεθηξηθήο ή κεραληθήο βιάβεο ηεο δηάηαμεο, ζα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία κε ζθνπφ 
ηελ επαλαθνξά ηνπ ρξήζηε ζην ζεκείν αθεηεξίαο. 
 
Όια ηα δνκηθά κέξε ηεο δηάηαμεο θαζψο θαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο (θνριίεο, άμνλεο θιπ) ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαηάιιειν γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ(πρ AISI 316L, AISI 304L, θιπ). Σα ππφινηπα 
κέξε κπνξνχλ λα είλαη απφ πιηθά αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε (πρ πνιπκεξή πιηθά, εκπνηηζκέλε μπιεία θιπ). ε θάζε 
πεξίπησζε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 
Σν παξαπάλσ ζχζηεκα ζα παξαδνζεί πιήξεο θαη έηνηκν γηα ρξήζε θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ εγρεηξίδηα ρξήζεο, 
εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη απεγθαηάζηαζεο. 
Οδεγίεο ρεηξηζκνχ ηεο δηάηαμεο ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζε επδηάθξηην ζεκείν πάλσ ζηελ δηάηαμε ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ελεκεξσζνχλ γηα ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ηα ΑΜΔΑ θαη νη ζπλνδνί ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
Σα βαζηθά ζηνηρεία δηαζηαζηνιφγεζεο θαη απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο είλαη: 

 

 Μέγηζην βάξνο ρξήζηε: ηνπιάρηζηνλ έσο 120 kg 

 Σχπνο ηξνθνδνζίαο : πλερέο ξεχκα 

 Σξνθνδνζία ειεθηξνθηλεηήξα : 12Vdc 

 Σξνθνδνζία ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα : 24Vdc 

 Σαρχηεηα δηαδξνκήο: απφ 0,10 έσο 0,20m/s 

 Υξήζεηο αλά κέξα: κέγηζην 30 ρξήζεηο 

 Ηκέξεο ιεηηνπξγίαο ρσξίο ειηνθάλεηα: κέγηζην 3 εκέξεο 



 Ύςνο Καζίζκαηνο ζην ζεκείν αθεηεξίαο : πεξίπνπ 50 cm 

 Βάζνο ηεξκαηηθνχ ζεκείνπ : πεξίπνπ 80 cm 

 
Άξζξν 3ν: Κηλεηνί Γηάδξνκνη Πξόζβαζεο 
 

Οη δηάδξνκνη πξνζπέιαζεο ζηελ αθηνγξακκή ησλ ινπνκέλσλ αιιά θπξίσο ησλ ΑΜΔΑ θαη ησλ εκπνδηδφκελσλ αηφκσλ, 
πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1,50m. Να είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, απφ αλαθπθισκέλα πιηθά θαη λα είλαη 
εχθνιν λα κεηαθηλεζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ή λα καδεπηνχλ, γη΄ απηφ ην βάξνο/m2λα είλαη έσο 1,5 Kgr. Ο βαζκφο 
πξνζηαζίαο απφ θινπή ή βαλδαιηζκνχο πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφο. Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αληηνιηζζεηηθφ 
ηξηζδηάζηαην ζπλζεηηθφ πιέγκα, κε δηάθελα, έηζη ψζηε λα κε θαιχπηεηαη απφ ηελ άκκν. Η θαηαζθεπή ζα ειαρηζηνπνηεί ηνλ 
θίλδπλν ρηππεκάησλ θαη ηξαπκαηηζκψλ. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ρσξίο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή εμνπιηζκφ θαη ρσξίο λα 
έρεη πξνεγεζεί ηδηαίηεξε πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία. Γελ ζα αιινηψλεηαη απφ ζαιαζζηλφ λεξφ, ρεκηθέο θαη αιθαιηθέο 
νπζίεο ή πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζα πξέπεη λα αληέρεη ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαζψο θαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Πξέπεη 
λα απνηειείηαη απφ κνλνθφκκαηα ηκήκαηα κήθνπο ηνπιάρηζηνλ πέληε κέηξσλ, ηα νπνία λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά 
κήθνο κε εηδηθφ θαη αζθαιή ηξφπν. Η ζηεξέσζή ηνπο ζην έδαθνο λα γίλεηαη κε θαηάιιεινπο γαιβαληζκέλνπο παζζάινπο 
ζρήκαηνο U.  Να θαηαηεζνχλ ζρεηηθέο νδεγίεο ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο ζην έδαθνο.  Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα θέξεη 
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001, ISO 14001 θαη ISO 18001 ή ηζνδχλακα. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ  γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο θαη ηεο ζηεξέσζήο ηνπο ζην έδαθνο. 

 
 
Άξζξν 4ν: Δγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο 

Θα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ (δειαδή ρσξίο νπηηθή επαθή ησλ ιπκάησλ απφ ηνλ ρξήζηε). Θα πξέπεη λα είλαη εμ νινθιήξνπ 
θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά άθιεθηα θαη αλζεθηηθά ζε πςειέο-ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε θαθψζεηο θαη βαλδαιηζκνχο. Σν 
εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά κε πνξψδε έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν γξήγνξνο 
θαζαξηζκφο θαη ε απνιχκαλζε. Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. Η νξνθή ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ δηαπγέο ή εκηδηαθαλέο πιηθφ ψζηε επηηξέπεηαη ν θπζηθφο θσηηζκφο. Σα ρξψκαηα ησλ 
ηνηρσκάησλ δελ ζα πξέπεη λα αιινηψλνληαη κε ηνλ θαηξφ αθφκα θαη ζε κεηαβαιιφκελεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Οη 
εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,6m x 1,6m θαη 2 m (χςνο) θαη λα παξέρεηαη ηθαλφο ρψξνο γηα ηνπο ειηγκνχο 
ελφο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. Η εξγνλνκία θαη ην βάξνο ηεο ηνπαιέηαο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηεο. 
Θα πξέπεη λα ππάξρεη ραξηί πγείαο ζε εηδηθή ζήθε. Ο ζρεδηαζκφο ηεο ηνπαιέηαο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ 
ρξήζεσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε φιεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο ιπκάησλ. Η δεμακελή ιπκάησλ πξέπεη λα είλαη 
εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα δηαθξάγκαηνο πνπ εκπνδίδεη ηελ νπηηθή επαθή κε ηα ιχκαηα. Θα έρεη εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη 
θαηαζθεπή ψζηε λα επηηξέπεηαη ν εχθνινο θαζαξηζκφο ηεο θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ πνπ ζα θαηαιήγεη εθηφο 
θακπίλαο. Κάζε θακπίλα, ζα δηαζέηεη ζχζηεκα απφζκεζεο. Η εμνπδεηέξσζε ζα επηηπγράλεηαη κε δηάρπζε ελεξγψλ 
ζπζηαηηθψλ. Σα ελεξγά ζπζηαηηθά λα είλαη θαηά πξνηίκεζε ζε αέξηα κνξθή, γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο βαθηεξηδίσλ θαη 
κπθήησλ. Σν πιηθφ εμνπδεηέξσζεο, δελ ζα παξνπζηάδεη ηνμηθφηεηα θαη δελ ζα πξνθαιεί αιιεξγίεο. Σα παξαπάλσ ζα 
βεβαηψλνληαη απφ ζρεηηθέο επηζηνιέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ζα απνδεηθλχνληαη απφ ην θχιιν δεδνκέλσλ 
αζθαιείαο ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Σν πξντφλ δελ ζα απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζα 
πξνζθέξεη δηάξθεηα θάιπςεο απφ 4έσο 8εβδνκάδεο. 
 

Άξζξν 5ν: Απνδπηήξην ΑκεΑ 

 

Σν απνδπηήξην, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφ ρψξν ειηγκψλ ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ. Η θακπίλα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο :  

● Οη δηαζηάζεηο ηεο θακπίλαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ  1,6 Υ 1,60 κ θαη χςνο κεηαμχ  2,20 κε 2,30  κ θαη ην άλνηγκα ηεο πφξηαο 
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,90 κ.  

● Η επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ είλαη αληηνιηζζεηηθή.  

● Μεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο, δηακέηξνπ 1.5 κ. ηνπιάρηζηνλ, φπσο πξνβιέπνπλ 
νη δηαηάμεηο ηνπ ΓΟΚ γηα ηελ θίλεζε ησλ  αλαπεξηθψλ  ακαμηδίσλ. 



● Σα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (κεληεζέδεο, θνριίεο / πεξηθφριηα, πφκνια θιπ.) ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσηα πιηθά εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηε ζαιάζζηα δηάβξσζε.  

● Η πφξηα ηνπ ζαιάκνπ λα αλνίγεη πξνο ηα έμσ θαη ζα αλαξηάηαη ζε ηζρπξήο θαηαζθεπήο κεληεζέδεο ψζηε λα αληέρεη ζηνπο 
πνιχ δπλαηνχο αλέκνπο. Δζσηεξηθά ζα αζθαιίδεη κε εχρξεζην κεραληζκφ (πεξηζηξνθηθή ρεηξνθίλεηε θιεηδαξηά, ζχξηε θιπ.) 
ν νπνίνο ζα κπνξεί λα μεθιεηδψλεη θαη εμσηεξηθά ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

● Καιαζάθη γηα ραξηηά θαη απνξξίκκαηα.  

● Κξεκάζηξεο ξνχρσλ ζε χςνο  πεξίπνπ 1,20κ θαη 1,80κ απφ ην δάπεδν. 

● Δπίζεο ζα ππάξρεη ε θαηάιιειε ζήκαλζε. 
 
Άξζξν 6ν: Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο 
 

Οη πιεξνθνξηαθέο /ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ζα εμππεξεηνχλ ηελ ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ηεο παξαιίαο θαη ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζην ζεκείν έλαξμεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Οη πηλαθίδεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 0,45m X 0,45m 
ηνπιάρηζηνλ. Να ζηεξίδνληαη ζε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη λα είλαη αλαξηψκελεο κε 
θαηάιιεια ζπλδεηηθά πιηθά. Η ςεθηαθή εθηχπσζε ( κε έληνλν ρξψκα θφληνπ θαη γξακκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 
πνιπκεξηθφ απηνθφιιεην κε πιαζηηθνπνίεζε θαη επηθφιιεζή ηνπ ζε ιακαξίλα αινπκηλίνπ πάρνπο 3 ,00mmηνπιάρηζηνλ. 
Σν ρξψκα ζην ππφβαζξν λα είλαη κπιε θαη ην ρξψκα ζηνπο ραξαθηήξεο θαη ζηα ζχκβνια λα είλαη άζπξν. Θα αλαθέξνπλ 
επηγξαθέο θαη ινγφηππα πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Γήκν. 

Άξζξν 7ν: Δηδηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 
 

Ο πιαζηηθφο θάδνο κεραληθήο απνθνκηδήο πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ. Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε νδεγία ΔΝ 840 θαη λα δηαζέηεη δηαπίζηεπζε, απφ αξκφδην αλαγλσξηζκέλν θνξέα, κε ηελ νπνία 
βεβαηψλεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα. Να είλαη ηθαλφο λα δερζεί νηθηαθά απνξξίκκαηα. Να είλαη ζε ζέζε λα θέξεη σθέιηκν θνξηίν 
ηνπιάρηζηνλ 400 θηιψλ θαη ν θάζε ηξνρφο ηνπ  λα κπνξεί λα θέξεη δπλακηθφ θνξηίν ηνπιάρηζηνλ 200θηιψλ.Σν θπξίσο ζψκα 
ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα έρεη θσληθφ ζρήκα ζε κνξθή ηξαπεδίνπ θαη κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 
εθθέλσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε πιχζε ηνπ. Η θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο πξέπεη λα είλαη κε παξαγσγή ελ ζεηξά, 
ρσξίο ζπλδέζεηο θαη ξαθέο, κε ζπκπαγή ζε κνλνκπιφθ ρχηεπζε ηνπ πνιπαηζπιελίνπ. Ο θάδνο ζην θπξίσο ζψκα πξέπεη λα 
θέξεη ηηο απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ελίζρπζεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε ηνπ. ηνλ ππζκέλα ηνπ 
θάδνπ, λα ππάξρεη νπή γηα ηελ εθξνή ησλ πγξψλ. Η κνχθα λα θαιχπηεηαη κε θαπάθη θαη λα έρεη ζηεγαλφηεηα. ην εκπξφζζην 
ηκήκα ζα ππάξρεη εηδηθή νπή κε δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 35 cm., ζε χςνο φρη κεγαιχηεξν απφ 90 cm απφ ην έδαθνο, ψζηε λα 
είλαη πξνζβάζηκνο γηα ρξήζηεο αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ. 

Σν θαπάθη λα είλαη επίπεδεο κνξθήο κε εληζρπκέλεο αξζξψζεηο θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Θα ζπλδέεηαη ζηνλ θνξκφ ηνπ 
θάδνπ κε ηξφπν ηζρπξήο θαηαζθεπήο, ρσξίο λα θεχγεη κε ηε ρξήζε. 

Ο θάζε θάδνο πξέπεη λα θέξεη ηέζζεξηο ηξνρνχο βαξέσο ηχπνπ απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm. Πξέπεη λα 
έρνπλ ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο πεξί θαηαθφξπθν άμνλα θαηά 360ν. Ο θάζε ηξνρφο ζα ζηεξίδεηαη ζε δηραισηφ ππνζηήξηγκα 
κέζσ έλζθαηξνπ ηξηβέσο θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θάδν κέζσ εηδηθήο βάζεσο θαηάιιεια εληζρπκέλεο θαη δηακνξθσκέλεο, 
ηθαλήο λα δέρεηαη ηα δπλακηθά θνξηία θαη  ηηο θξνχζεηο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ θάδνπ. Θα είλαη θαηάιιεινο γηα αλπςσηηθνχο 
κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηα νρήκαηα 
πιχζεσο θάδσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιεληθή αγνξά. Ο θάζε θάδνο λα δηαζέηεη ζχζηεκα απφζκεζεο, ην νπνίν ζα 
ιεηηνπξγεί ζπλερφκελα, ρσξίο ηελ αλάγθε ρξήζεο κπαηαξηψλ θαη ζα απνηειείηαη απφ ζήθε, θαηαζθεπαζκέλε απφ 
πνιπαηζπιέλην, κε εκηθπθιηθή κνξθή έηζη ψζηε λα ζηεξεψλεηαη κε αζθάιεηα ζηε γσλία ηνπ θάδνπ θαη ζα θέξεη νπέο θαη 
δηακφξθσζε κε κεηαηνπηζκέλν θαηά ηνπιάρηζηνλ 1 cm ζθειεηφ, έηζη ψζηε λα κελ θξάδνπλ νη νπέο απφ ζαθνχιεο θαη 
απνξξίκκαηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ησλ ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ θαη πιηθφ εμνπδεηέξσζεο νζκψλ ζε κνξθή ηδει γηα 
εχθνιε ρξήζε. Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί ελεκεξσηηθφ θπιιάδην θαη θχιιν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 
ηνπ πιηθνχ. Η ηνπνζέηεζε πξέπεη λα είλαη εχθνιε γξήγνξε θαη λα κελ απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο. Ο θάζε θάδνο ζα ζπλνδεχεηαη 
απφ πιηθφ απφζκεζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απφζκεζεο ηνπιάρηζηνλ δψδεθα εβδνκάδσλ. 

ε φηη αθνξά ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ζα εθηηκεζεί ηδηαίηεξα: 



α.  Κάζε ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ πξνο πξνκήζεηα πξντφλησλ πνπ ζα αθνξά πνηνηηθή αλαβάζκηζε, ιεηηνπξγηθφηεηα, εξγνλνκία θαη 
αζθάιεηα αιιά θαη νηθνλνκηθφηεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαιχπηνληαη πιήξσο νη απαηηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ.  

β.  Η άξηζηε αηζζεηηθή. 

Άξζξν 8ν: Άιινη Οπζηώδε Όξνη θαη ηνηρεία 

 

Μαδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, λα θαηαηεζνύλ: 

 

• Τπεχζπλε Γήισζε φηη φινο ν εμνπιηζκφο ζα έρεη πςειή πξνζηαζία αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ρξεζηψλ θαη φηη ζα 
ηθαλνπνηεί απφιπηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

• Τπεχζπλε δήισζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε. Σν δηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 
αληαιιαθηηθψλ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 10 εκέξεο. 

• Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην ρεηξηζκφ θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα είλαη κε κφληκνπ ραξαθηήξα. Θα γίλεηαη κε απιή ζηεξέσζε, ρσξίο 
κφληκε ζχλδεζε κε ην έδαθνο θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΓΠ0007378/0454ΒΔΞ2017 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ 
ππνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Φ.Δ.Κ. 1636/Β/12-5-2017) θαη ηνπ Ν. 2971/2001 
(Φ.Δ.Κ. 285/A/19-12-2001). 

Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα απνθιείνληαη. 

 

Άξζξν 9ν: Δθπαίδεπζε  

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπαηδεχζεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζα νξίζεη ν Γήκαξρνο. 

 

Άξζξν 10ν: Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

Να δεισζεί εγγξάθσο φηη ν πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο θαη ζα 
θαιχςεη ηπρφλ βιάβεο. 

 

Άξζξν 11ν: Υξόλνο παξάδνζεο 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο ζα πξέπεη λα δειψλεηαη κε μερσξηζηή δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη νξίδεηαη ζε 90 (ελελήληα) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κε ηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 12ν: Πνηληθέο ξήηξεο – έθπησζε αλαδόρνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηνο ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, επηβάιινληαη 
πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16. 

Γηθαηνινγεκέλε ππέξβαζε ζεσξείηαη φηαλ εγγξάθσο θαη εγθαίξσο απηή δεηεζεί, 5 (πέληε) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαη πάλησο φρη πάλσ απφ ην 50% (+ 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο) ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ έρεη νξηζζεί 
σο ρξφλνο παξάδνζεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  θαη ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16. 

 

 

         Η πληάμαζα   Θεσξήζεθε 18/06/2019 

 Ο         Γηεπζπληήο ηεο Σ.Τ. 

 

Γέζπνηλα Ν. Φηιηππίδε 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.                                                               Υξηζηφδνπινο Έιιελαο 

         Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 



 

            

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  18/06/2019 

ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ   

ΓΗΜΟ ΛΔΡΟΤ    

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ   

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ-ΔΡΓΩΝ   

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ: «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ ΘΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ ΣΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΠΑΡΑΛΙΔ 

ΣΩΝ ΑΛΙΝΣΩΝ, ΓΟΤΡΝΑ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝΣΔΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ 

ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ» 

Αξ. Μειέηεο: 35/2019 

  

Πξνυπνινγηζκφο: 239.989.44€ (κε ην Φ.Π.Α.) 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

α/α ΔΙΓΟ  ΓΑΠΑΝΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.(€) 

ΤΝΟΛΟ (€) 

Οκάδα 1 : 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ 

1.1 ΓΙΑΣΑΞΗ ΑΤΣΟΝΟΜΗ  
ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΟΡΑΗ 

ΣΔΜ. 2   

ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

 

 

Οκάδα 2 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΒΑΗ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ 
ΘΑΛΑΑ 

2.1 ΓΙΑΣΑΞΗ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ 
ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΚΙΝΗΣΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

ΣΔΜ. 2   

ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 13% 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

 

 

Οκάδα 3 : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΑκεΑ ΣΗΝ ΑΚΣΗ 

3.1 ΚΙΝΗΣΟ ΓΙΑΓΡΟΜΟ ΠΡΟΒΑΗ 
(Πιάηνπο 1,50 m) 

ΣΔΣΡ.ΜΔΣΡΑ 200   



ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 

 

 

Οκάδα 4: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

4.1 ΥΩΡΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΑκεΑ ΣΔΜ. 4   

4.2 ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΟ ΑκεΑ ΣΔΜ. 4   

4.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΔ ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΣΔΜ. 4   

4.4 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
ΓΙΑ  Α.Μ.Δ.Α 

ΣΔΜ. 4   

ΤΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 

 

 

 

ΓΔΝ. ΤΝΟΛΟ (Οκάδαο 1, Οκάδαο 2 & Οκάδαο 3 & Οκάδαο 4)  

ΤΝΟΛΟ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 
 

Φ.Π.Α. 13%  

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: 

Η παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε θαη πιήξε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην Γήκν ΛΔΡΟΤ. 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
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