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Αντικείμενο - Σκοπόσ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελεί θ εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ανκρϊπων με κινθτικζσ
αναπθρίεσ ι με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα ςε χϊρουσ πολιτιςτικοφ και φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ του
Διμου Βόλβθσ.
Ρερίπου το 15% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ (πάνω από ζνα διςεκατομμφριο άνκρωποι) αντιμετωπίηουν
κάποιο πρόβλθμα αναπθρίασ (World Health Organization, WHO). Στθν Ευρωπαϊκι ιπειρο υπολογίηεται ότι
υπάρχουν περίπου 138,6 εκατομμφρια άνκρωποι με ανάγκεσ προςβαςιμότθτασ, ενϊ ο αρικμόσ τουσ
υπολογίηεται ότι κα φτάςει τα 156,4 εκατομμφρια μζχρι το 2020.
Το 70% αυτϊν των ανκρϊπων εκτιμάται ότι ζχει τθν οικονομικι και φυςικι δυνατότθτα να ταξιδζψει
(Eurostat, 2005a) αναηθτϊντασ προςβάςιμουσ προοριςμοφσ με κατάλλθλεσ υποδομζσ. Ζρευνεσ ζχουν
δείξει ότι θ πλειονότθτα των ατόμων αυτϊν ταξιδεφει με ςυνοδό και ξοδεφει περιςςότερα από τθν μζςθ
δαπάνθ ανά άτομο και ανά ταξίδι αναψυχισ.
Το δικαίωμα των ατόμων με αναπθρίεσ ςτθν πρόςβαςθ, δεν εξαντλείται μόνο ςτθ δυνατότθτα να
κυκλοφοροφν ανεμπόδιςτα μζςα ςτθν πόλθ οφτε ςτθ χριςθ των δθμόςιων κτιρίων με τθν παροχι μιασ
ςειράσ διευκολφνςεων. Τα άτομα με αναπθρία ζχουν κάκε δικαίωμα και ςτθ χριςθ των εγκαταςτάςεων,
που ςχετίηονται με τθν ψυχαγωγία, τον ακλθτιςμό, τον τουριςμό και γενικότερα με τθν αναψυχι, τα οποία
προςφζρονται ςε όλουσ μασ, ανεμπόδιςτα και χωρίσ κανζναν απολφτωσ περιοριςμό. Ζνασ ςθμαντικόσ
χϊροσ από τον οποίο αποκλείονται τα ΑμεΑ είναι οι χϊροι πολιτιςτικοφ και φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ
και τα καλάςςια λουτρά, που αποδεδειγμζνα ζχουν ευεργετικζσ επιδράςεισ ςτθν υγεία και ςτθν βελτίωςθ
των ςυνκθκϊν διαβίωςισ τουσ. Θ φπαρξθ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν προςβαςιμότθτα καλφπτει ςυνικωσ
τα κτίρια αλλά δεν επεκτείνεται ςε χϊρουσ όπωσ θ παραλία, θ κάλαςςα και το βουνό.
Θ πράξθ «Μονοπάτια Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ (Pathways of Accessible
Heritage Tourism)», με ακρωνφμιο «Access2Heritage» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ
Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»,
ςτοχεφει ςτον ςχεδιαςμό μιασ ςειράσ δράςεων βελτίωςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και των τουριςτικϊν
υπθρεςιϊν και των δφο περιοχϊν Ελλάδασ και Βουλγαρίασ, με κοινό ςκοπό τθν αειφορία τθσ
διαςυνοριακισ περιοχισ. Οι δράςεισ αυτζσ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ ςε χϊρουσ, αγακά και
υπθρεςίεσ ςτοχεφουν ςτθν προςζλκυςθ ενόσ νζου τμιματοσ τουριςτϊν για τθ διαςυνοριακι περιοχι, τουσ
τουρίςτεσ με αναπθρία και δυςκολίεσ ςτθν πρόςβαςθ, οι οποίοι κα μποροφν να απολαφςουν μια
ολοκλθρωμζνθ και αξιομνθμόνευτθ τουριςτικι εμπειρία.
Οι ςτόχοι τθσ Ρράξθσ ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:
 Εξαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ προςπζλαςθσ ςτισ κζςεισ φυςικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ και ςτθν
κάλαςςα, για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.
 Αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και λοιπϊν
εμποδιηόμενων ατόμων, κατοίκων αλλά και επιςκεπτϊν.
 Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ.
 Αναβάκμιςθ του επιπζδου διαβίωςθσ άμεςα, των χρθςτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ και ζμμεςα των
οικογενειϊν αυτϊν.
 Δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ κατά το ςτάδιο υλοποίθςθσ του προτεινόμενου ζργου.
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 Ανάπτυξθ του Τουριςμοφ των ατόμων με αναπθρία και προςζλκυςθ τουριςτϊν αυτισ τθσ κοινωνικισ
ομάδασ.
 Ραροχι νζων δυνατοτιτων για ψυχαγωγία και άκλθςθ ατόμων με κινθτικζσ αναπθρίεσ ι
περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ (θλικιωμζνοι, εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ, άτομα με μειωμζνθ όραςθ κλπ).
 Αξιοποίθςθ των αναπτυξιακϊν προοπτικϊν που παρουςιάηουν οι επιλεγμζνοι τόποι.
Ο κφριοσ ςτόχοσ του προτεινόμενου ζργου είναι θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του τουριςμοφ και τθσ
προςβαςιμότθτασ ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι του προγράμματοσ, και θ προβολι τθσ περιοχισ ωσ ζνα
μοναδικό και ενιαίο, προοριςμό για προςβάςιμο τουριςμό, ςυμπεριλαμβανομζνων των θλικιωμζνων, των
ατόμων με αναπθρίεσ, των ατόμων με χρόνιεσ πακιςεισ και γενικότερα των ατόμων με μειωμζνθ
κινθτικότθτα τόςο για τουσ ίδιουσ όςο και για τισ οικογζνειζσ τουσ
Ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ δεν είναι ζνασ επιπλζον τφποσ τουριςμοφ, οφτε μια εναλλακτικι πρόταςθ,
κεματικοφ ι ειδικοφ τουριςμό. Ρρόκειται για μια γενικι πλατφόρμα θ οποία διζπει όλα τα είδθ τουριςμοφ
(ςυμβατικοφ και εναλλακτικοφ ι κεματικοφ), ςυμπεριλαμβανομζνου του πολιτιςτικοφ και φυςιολατρικοφ
τουριςμοφ, ςτο πλαίςιο μιασ βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και μιασ κοινωνίασ που κα επικεντρϊνεται
ςτουσ ανκρϊπουσ.
Αυτι θ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, κα αναδείξει το πλοφςιο υπόβακρο των πολιτιςτικϊν και
φυςικϊν πόρων τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, και κα αποτελζςει όχθμα για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων ι
διαφορετικϊν τφπων τουριςτϊν, αλλά κα ςυμβάλλει και ςτθν διεφρυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου
(αντιμετϊπιςθ τθσ εποχικότθτασ τθσ χερςαίασ και παράκτιασ ηιτθςθσ του τουριςμοφ) και ςτθ δθμιουργία
περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ για τθν οικονομία τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ.
Το πρόγραμμα Access2Heritage κα επιδιϊξει να προωκιςει τθν προςαρμογι των πόρων πολιτιςτικοφ και
φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ ςτισ ανάγκεσ τόςο των κατοίκων όςο και των επιςκεπτϊν με μειωμζνθ
κινθτικότθτα και διαφορετικϊν αναγκϊν πρόςβαςθσ, κακιερϊνοντασ τθν διαςυνοριακι περιοχι ωσ
εξαιρετικό προοριςμό πολιτιςτικοφ και φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ για νζεσ αναδυόμενεσ αγορζσ.
Οι άμεςα ωφελοφμενοι τθσ Ρράξθσ είναι άτομα με κινθτικζσ αναπθρίεσ ι περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ
(θλικιωμζνοι, εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ, άτομα με μειωμζνθ όραςθ κλπ) του Διμου και τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ και όλοι οι κάτοικοι και επιςκζπτεσ του Διμου.
Ο Διμοσ Βόλβθσ που αποτελεί ζνα καταξιωμζνο τουριςτικό πόλο, λόγω του αξιόλογου παραλιακοφ
μετϊπου, με ςτόχο τθν διεφρυνςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ζχει ιδθ πραγματοποιιςει ζργα ςε κζςεισ
με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ι πολιτιςτικό ενδιαφζρον με ςτόχο τθν ανάδειξθ του αξιόλογου φυςικοφ και
πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ. Τα υλοποιθμζνα ζργα, μεταξφ άλλων, αφοροφν ςτθν
δθμιουργία Μουςείου Θάλαςςασ ςτθν Αςπροβάλτα, ςτθν λειτουργία Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ ςτον
Σταυρό, ςε διαμορφϊςεισ παραλίμνιων κζςεων κζαςθσ ςτα βόρεια και νότια τθσ Λίμνθσ Βόλβθσ, ςτθν
διαμόρφωςθ χϊρων υπαίκριασ αναψυχισ ςτο Ρλατανόδαςοσ Σταυροφ, ςτθν τουριςτικι ανάδειξθ του
φυςικοφ μνθμείου των Νφμφόπετρων και ςε διαμορφϊςεισ χϊρων υπαίκριασ αναψυχισ και λουτρικϊν
εγκαταςτάςεων ςτθν παραλία Μθλιζσ.
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποτελεί θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν προςπελαςιμότθτασ και θ
εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτισ ιδθ αξιοποιθμζνεσ ανωτζρω κζςεισ τουριςτικοφ, πολιτιςτικοφ και
φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ του Διμου Βόλβθσ, καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ επιςκεπτϊν με κινθτικζσ
αναπθρίεσ ι περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ, ςτα πλαίςια του δόγματοσ Τουριςμόσ για όλουσ.
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Οι παρεμβάςεισ που προτείνονται αφοροφν τόςο ςε διαμορφϊςεισ και εξοπλιςμό των χϊρων, που κα
εξαςφαλίηουν τθν άνετθ προςπζλαςθ και χριςθ τουσ από άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα, όςο και ςτθν
δυνατότθτα πρόςβαςθσ όλων των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςτθν πλθροφορία και τθν υπαίκρια
αναψυχι.
Θ εν λόγω μελζτθ προβλζπει τθν προμικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν με κφριο ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ
ποιότθτασ του τουριςμοφ, τθν βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι και τελικϊσ τθν
προβολι τθσ περιοχισ ωσ ζνα μοναδικό και ενιαίο προοριςμό για προςβάςιμο τουριςμό για όλουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων με κινθτικζσ αναπθρίεσ ι περιοριςμζνθ κινθτικότθτα, των θλικιωμζνων
και των ατόμων με χρόνιεσ πακιςεισ, τόςο των ίδιων όςο και των οικογενειϊν τουσ, ςυνειςφζροντασ ςτθν
εξυπθρζτθςθ αλλά και ςτθν άρςθ τθσ περικωριοποίθςισ τουσ από το κοινωνικό ςφνολο.
Ριο ςυγκεκριμζνα, προτείνονται πιλοτικά και καλισ πρακτικισ ζργα υποδομισ, για τθ βελτίωςθ τθσ
προςβαςιμότθτασ ςε τόπουσ πολιτιςτικοφ και φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ (Δραςτθριότθτεσ 3.1 και 3.2)
τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, ενϊ θ Δραςτθριότθτα 3.4 είναι αφιερωμζνθ ςε προπαραςκευαςτικζσ μελζτεσ
που απαιτοφνται κακϊσ και τθν παροχι ειδικοφ εξοπλιςμοφ προςβαςιμότθτασ για τθν αναβάκμιςθ των
επιλεγμζνων χϊρων.
Το Ρρόγραμμα Access2Heritage, εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ Τουριςτικισ Ρροςβάςιμθσ Φφςθσ για όλουσ, με
δράςεισ για τθν βελτίωςθ και ευκολία πρόςβαςθσ αλλά και για τθν παροχι προςβάςιμων πθγϊν
πλθροφόρθςθσ και κακοδιγθςθσ που κα διατίκενται ςτισ επιλεγμζνεσ περιοχζσ του Στρυμονικοφ κόλπου
και τθσ λίμνθσ Βόλβθσ.
Οι παρεμβάςεισ που προτείνονται αφοροφν τόςο ςε διαμορφϊςεισ και εξοπλιςμό των χϊρων, που κα
εξαςφαλίηουν τθν άνετθ προςπζλαςθ και χριςθ τουσ από άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα, όςο και ςτθν
δυνατότθτα πρόςβαςθσ όλων των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ ςτθν πλθροφορία και τθν υπαίκρια αναψυχι.
Οι επιλεγμζνεσ κζςεισ παρζμβαςθσ ςτισ οποίεσ κα υλοποιθκοφν τα πιλοτικά ζργα αναβάκμιςθσ τθσ
προςβαςιμότθτασ των τουριςτικϊν πόρων πολιτιςτικοφ ι φυςιολατρικοφ ενδιαφζροντοσ του Στρυμονικοφ
κόλπου και τθσ λίμνθσ Βόλβθσ αφοροφν ειδικότερα:

Δραςτθριότθτεσ 3.3.1: Εργαςίεσ ςε επιλεγμζνουσ Ρολιτιςτικοφσ Ρόρουσ
1. Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ για τθν Ραράκτια Ηϊνθ του Στρυμονικοφ Κόλπου και του Κόλπου τθσ
Ιεριςςοφ (Μουςείο Θάλαςςασ) (Ρροχπολογιςμόσ 9.154,92 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Δθμιουργία ράμπασ ςε όλθ τθν πορεία από τον εξωτερικό κοινόχρθςτο χϊρο ζωσ τθν είςοδο του
κτιρίου και τοποκζτθςθ ανοξείδωτων χειρολαβϊν (χειρολιςκιρων)
 Τοποκζτθςθ ειδικϊν κακιςτικϊν πάγκων
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ,
ταμπζλα με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Τοποκζτθςθ ςτα εκκζματα του Κζντρου ταμπελϊν με γραφι Braille
 Εγκατάςταςθ Wi-Fi (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
 Εγκατάςταςθ θχείου με woofer (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ προβολισ (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ εςωτερικοφ χϊρου για υποδοχι infokiosk
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2. Τουριςτικό Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Σταυροφ (Ρροχπολογιςμόσ 4.292,28 € ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α.)
 Δθμιουργία ράμπασ για τθν πρόςβαςθ ςτο κτίςμα του Τουριςτικοφ Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ και
τοποκζτθςθ ανοξείδωτθσ χειρολαβισ (χειρολιςκιρα)
 Τοποκζτθςθ ειδικϊν κακιςτικϊν πάγκων
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ /πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ,
ταμπζλα με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ εξωτερικοφ χϊρου για υποδοχι infokiosk

Δραςτθριότθτεσ 3.3.2: Εργαςίεσ ςε επιλεγμζνουσ Φυςικοφσ Ρόρουσ
3. Σθμείο Θζαςθσ 1 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ – Βόρεια Πχκθ (Ρροχπολογιςμόσ 13.268,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α.)
 Καταςκευι, οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και
οριηόντια ςιμανςθ με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ επιφάνειασ για τθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α.
 Τοποκζτθςθ ξφλινου διαδρόμου/ράμπασ για τθν κυκλοφορία των αμαξιδίων που κα ςυνδζει τθν
πλακοςτρωμζνθ επιφάνεια με το υφιςτάμενο κιόςκι και τοποκζτθςθ ανοξείδωτθσ χειρολαβισ
(χειρολιςκιρα)
 Δθμιουργία ξφλινθσ πλατφόρμασ ςτο επίπεδο του δαπζδου του υπάρχοντοσ περιπτζρου, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ και χριςθ του από Α.Μ.Ε.Α.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ καμπίνασ και χθμικισ τουαλζτασ για Α.Μ.Ε.Α.
 Τοποκζτθςθ ειδικϊν κακιςτικϊν πάγκων
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ,
ταμπζλα με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ξφλινων υφιςτάμενων καταςκευϊν
4. Σθμείο Θζαςθσ 2 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ – Νότια Πχκθ (Ρροχπολογιςμόσ 6.095,84 € ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ επιφάνειασ για τθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α.
 Τοποκζτθςθ ξφλινου διαδρόμου/ράμπασ για τθν κυκλοφορία των αμαξιδίων που κα ςυνδζει τθν
πλακοςτρωμζνθ επιφάνεια με τουλάχιςτον ζνα κακιςτικό
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ,
ταμπζλα με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των ξφλινων υφιςτάμενων καταςκευϊν
5. Νυμφόπετρεσ (Ρροχπολογιςμόσ 7.626,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
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 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ επιφάνειασ ι διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ του εδάφουσ για τθν
πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. και ςτο χϊρο υγιεινισ (χθμικι τουαλζτα για Α.Μ.Ε.Α.)
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ,
ταμπζλα με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ καμπίνασ και χθμικισ τουαλζτασ για Α.Μ.Ε.Α.
6. Αρχαίο Ρλατανόδαςοσ ςτο κζντρο του Σταυροφ (Ρροχπολογιςμόσ 13.129,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ διαδρομισ ςφνδεςθσ των χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. με το κτίριο
των υφιςτάμενων WC.
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ,
ταμπζλα με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Διαμόρφωςθ ράμπασ και πλατφςκαλου για τθν κυκλοφορία των αμαξιδίων που κα ςυνδζει τθν
πλακοςτρωμζνθ επιφάνεια με το κτίριο των υφιςτάμενων WC και τοποκζτθςθ ανοξείδωτθσ
χειρολαβισ (χειρολιςκιρα)
 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του κτιρίου των υφιςτάμενων WC και αντικατάςταςθ ειδϊν υγιεινισ με
κατάλλθλα για Α.Μ.Ε.Α.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ξφλινου τραπεηοπάγκου ςτον υπαίκριο χϊρο.
7. Ραραλία Μθλιζσ (Ρροχπολογιςμόσ 15.934,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.)
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ δφο (2) χϊρων ςτάκμευςθσ Α.Μ.Ε.Α. (κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ
με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ)
 Διαμόρφωςθ πλακοςτρωμζνθσ επιφάνειασ για τθν πρόςβαςθ από τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ
Α.Μ.Ε.Α. ζωσ τον παραλιακό πλακοςτρωμζνο πεηόδρομο
 Τοποκζτθςθ κινθτοφ ξφλινου διαδρόμου παραλίασ για τθν κυκλοφορία των αμαξιδίων που κα
ςυνδζει τθν πλακοςτρωμζνθ επιφάνεια με τισ εγκαταςτάςεισ για Α.Μ.Ε.Α. (καμπίνα αποδυτθρίου
και λουτρικϊν εγκαταςτάςεων και καμπίνα χθμικισ τουαλζτασ)
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ ςυναρμολογοφμενθσ καμπίνασ αποδυτθρίου και λουτρικϊν
εγκαταςτάςεων για Α.Μ.Ε.Α.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ καμπίνασ και χθμικισ τουαλζτασ για Α.Μ.Ε.Α.
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ/πλθροφόρθςθσ
 Τοποκζτθςθ ειδικισ ενθμερωτικισ πινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (ανάγλυφοσ χάρτθσ,
ταμπζλα με γραφι Braille, QR codes, κλπ.)
 Ρρομικεια ςυναρμολογοφμενου/πτυςςόμενου αμφίβιου αμαξίδιου άμμου για Α.Μ.Ε.Α

Δραςτθριότθτεσ 3.3.4: Ρροπαραςκευαςτικζσ μελζτεσ και εξοπλιςμόσ
 Ρροπαραςκευαςτικζσ μελζτεσ κακϊσ και παροχι ειδικοφ εξοπλιςμοφ προςβαςιμότθτασ για τθν
αναβάκμιςθ των επιλεγμζνων χϊρων όπωσ αναλυτικά αναφζρονται ανωτζρω ανά κζςθ κζαςθσ.
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Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 33196200-2 *Εξοπλιςμόσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ+.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 69.500,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
(24%): (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.: 56.048,42 € πλζον Φ.Ρ.Α. (24%): 13.451,62 €).
Στον ανωτζρω προχπολογιςμό περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ των μόνιμα
τοποκετθμζνων υλικϊν, εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ των μθ μόνιμα τοποκετθμζνων υλικϊν, οι
ρυκμίςεισ, θ κζςθ ςε λειτουργία κακϊσ και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου ςτθν όλθ
διαδικαςία εγκατάςταςθσ-απεγκατάςταςθσ.
Θ παροφςα προμικεια περιλαμβάνεται ςτο Ζργο: «Μονοπάτια Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ
Κλθρονομιάσ (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνφμιο «Access2Heritage» θ οποία ζχει
ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»
«Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» με βάςθ τθν υπ’ αρικμ. Β2.6c.06/15-12-2017 Σφμβαςθ
Επιχοριγθςθσ (Subsidy Contract) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και ζχει λάβει κωδικό MIS 5018890. Θ
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται κατά 85 % από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και κατά 15 % από εκνικοφσ πόρουσ μζςω πιςτϊςεων του Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΣΑΕ 2018ΕΡ20860007, ΣΑΕΡ 2086). Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα
καλυφκεί από ανάλογεσ πιςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ του Οικονομικοφ Ζτουσ 2020 του Διμου Βόλβθσ
και κα βαρφνει τθν με Κ.Α. εξόδων 02.61.7425.0001 «Δαπάνεσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
Access2Heritage INTERREG GR - BG» ςχετικι πίςτωςθ, μζςω χρθματοδότθςθσ.
Θ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ με
τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ και τθν παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει
τιμισ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των ειδϊν προσ προμικεια.

Θζςθ Ραρζμβαςθσ 1: «Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ για τθν Ραράκτια Ηϊνθ του
Στρυμονικοφ Κόλπου και του Κόλπου τθσ Ιεριςςοφ» (Μουςείο Θάλαςςασ)
1.1 Αντικείμενο – Σκοπόσ
Το "Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ για τθν Ραράκτια Ηϊνθ του Στρυμονικοφ Κόλπου και του Κόλπου τθσ Ιεριςςοφ"
ιδρφκθκε το 1998 ςτο πλαίςιο του ζργου LIFE "Συντονιςμζνεσ δράςεισ για τθ διαχείριςθ τθσ παράκτιασ
ηϊνθσ του Στρυμονικοφ Κόλπου". Το Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ (ΚΡ) παραχωρικθκε ςτο Διμο Αγίου Γεωργίου
(Κεντρικι Μακεδονία) και ςυνεχίηει τθ λειτουργία του.
Ο κφριοσ ρόλοσ του Κζντρου είναι να ςυνειςφζρει ςτθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ
για κζματα ςχετικά με τισ λειτουργίεσ και τισ αξίεσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ χρθςιμοποιϊντασ ωσ
παραδείγματα τον Στρυμονικό Κόλπο και τον Κόλπο τθσ Ιεριςςοφ, των οποίων θ ποικιλότθτα τθσ
παράκτιασ ηϊνθσ είναι χαρακτθριςτικι τθσ Ελλάδασ. Ρρόκειται για το πρϊτο ΚΡ ςτθν Ελλάδα το οποίο
αςχολείται αποκλειςτικά με κζματα που ςχετίηονται με τθν παράκτια ηϊνθ.
Τα Κζντρα Ρλθροφόρθςθσ ι Ερμθνείασ Ρεριβάλλοντοσ ςυνειςφζρουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ
και ςτθν εκπαίδευςθ αυτϊν που επιςκζπτονται μια προςτατευόμενθ περιοχι, κακϊσ τουσ παρουςιάηουν
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τισ λειτουργίεσ και τισ αξίεσ τθσ περιοχισ και τουσ εξθγοφν το πϊσ κα πρζπει να ςυμπεριφζρονται κατά τθ
διάρκεια τθσ επίςκεψισ τουσ ςε μια περιβαλλοντικά ευαίςκθτθ περιοχι.
Οι παρεμβάςεισ ςτουσ χϊρουσ του κζντρου ζχουν ωσ ςτόχο να αναβακμίςουν τθν προςβαςιμότθτα του
Κζντρου ϊςτε να μπορεί να υποδεχκεί επιςκζπτεσ όλων των ειδϊν, χωρίσ να προβάλει εμπόδια ι
δυςκολίεσ πρόςβαςθσ ςε άτομα γ’ θλικίασ, ςε άτομα με αναπθρίεσ και εν γζνει ςε άτομα με μειωμζνθ
κινθτικότθτα.

1.2

Ρεριοχι Ζργου

To Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ για τθν Ραράκτια Ηϊνθ του Στρυμονικοφ Κόλπου και του Κόλπου τθσ Ιεριςςοφ»
(Μουςείο Θάλαςςασ) βρίςκεται ςτθν παραλιακι οδό τθσ Αςπροβάλτασ ςε δθμοτικι ιδιοκτθςία. Αφορά ςε
κτίριο εμβαδοφ 120 τμ. περίπου, με θμιυπαίκριο και αφλειο χϊρο. Θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο γίνεται από
αςφαλτοςτρωμζνθ οδό. Θ ευρφτερθ περιοχι είναι περιοχι κατοικίασ κυρίωσ παρακεριςτικισ. Σε όμορο
οικόπεδο ςτεγάηεται εκπαιδευτικι μονάδα.

Εικόνα 1.1 &1.2 Θζςθ Μουςείου Θάλαςςασ

1.3. Αυτοψία (Ζλεγχοσ προςπελαςιμότθτασ& προςβαςιμότθτασ)
Το Μουςείο Θάλαςςασ ζχει ανεγερκεί ςε παραλιακό οικόπεδο του οικιςμοφ Αςπροβάλτασ. Διακζτει
πλακοςτρωμζνο αφλειο χϊρο και κάποιεσ υποδομζσ για τθν προςπζλαςι του χωρίσ να πλθροφνται οι
ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για ΑΜΕΑ.
Ειδικότερα καταγράφθκαν τα εξισ εμπόδια προςπζλαςθσ:
α. Θ ράμπα ειςόδου ςτο αφλειο χϊρο από τον διαμορφωμζνο κοινόχρθςτο χϊρο (αςφαλτοςτρωμζνθ
οδόσ) ζχει κλίςθ 35%, χωρίσ χειρολιςκιρα,
β. Θ ράμπα πρόςβαςθσ ςτον υπόςτυλο θμιυπαίκριο χϊρο με μικοσ 3,0 μ. και πλάτοσ άνω των 0,90μ. ζχει
κλίςθ 8,3% και ςτερείται χειρολιςκιρα και προςτατευτικοφ κράςπεδου,
γ. Δεν υπάρχει διαμορφωμζνθ ράμπα για τθν γεφφρωςθ υφιςτάμενθ υψομετρικισ διαφοράσ (1 ςκαλί
φψουσ 0,13 μ.) για τθν είςοδο ςτο κτίριο του Μουςείου.
δ. Δεν υπάρχουν οριοκετθμζνεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ,

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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ε. Δεν υπάρχουν πινακίδεσ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ.

Εικόνα 1.3 Σκαρίφθμα του αφλειου χϊρου του

Εικόνα 1.4 Άποψθ του Κζντρου από τον δρόμο

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνεσ 1.5& 1.6 Διαμόρφωςθ υπαίκριου και θμιυαίκριου χϊρου

Εικόνεσ 1.7, 1.8, 1.9 & 1.10 Υφιςτάμενεσ διαμορφϊςεισ προςβάςεων

1.4 Ρροτεινόμενεσ Καταςκευζσ-Υποδομζσ
1.4.1 Γενικά
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των υποδομϊν κα πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ και οι απαιτιςεισ των
ςχετικϊν οδθγιϊν (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΡΕΚΑ – Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, και τθσ απόφαςθσ του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ Χωρ. και Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).

1.4.2 Τεχνικι Ρεριγραφι
Οι παρεμβάςεισ αφοροφν τθν βελτίωςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ και προςβαςιμότθτασ του κτιρίου για
άτομα ΑΜΕΑ:

Α. Βελτίωςθ τθσ προςπζλαςθσ:
 Οριοκζτθςθ και ςιμανςθ 2 χϊρων ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ (Κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ)

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν

12

20REQ007812597 2020-12-10

Ο χϊροσ ςτάκμευςθσ για τα ΑμεΑ πρζπει να διακζτει τισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ που κα
διευκολφνουν το ΑμεΑ, χριςτθ αναπθρικοφ τροχοκακίςματοσ ι άλλον επιβάτθ ΑμεΑ, να ειςζρχεται /
εξζρχεται με άνεςθ του οχιματόσ του και ωσ εκ τοφτου απαγορεφεται ςε μθ δικαιοφχουσ να
ςτακμεφουν ι να οικειοποιοφνται τουσ χϊρουσ αυτοφσ.
Για τον ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτάκμευςθσ ΑμεΑ κα πρζπει να ιςχφουν οι προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ
ορίηονται από τισ ςχετικζσ οδθγίεσ (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΡΕΚΑ – Σχεδιάηοντασ για Πλουσ) και τθν απόφαςθ
του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωρ. και Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).
Συγκεκριμζνα:
- Οι διαςτάςεισ των κζςεων ςτάκμευςθσ κα πρζπει να είναι 3,50μΧ 5,00μ θ κάκε μία.
- Μία από τισ κζςεισ ςτάκμευςθσ κα πρζπει να ζχει διαςτάςεισ 4,50μ Χ 6,60μ για να ικανοποιεί
απαιτιςεισ ςτάκμευςθσ αναπθρικϊν οχθμάτων τφπου VAN ι πρόςβαςθσ ςε όχθμα από το πίςω
μζροσ.
- Θ ςτάκμθ των χϊρων ςτάκμευςθσ να ςυνδζεται απαραίτθτα με τθν είςοδο με κεκλιμζνο επίπεδο
ελάχιςτου πλάτουσ 1,20m.
- Ο χϊροσ ςτάκμευςθσ φζρει κάκετθ πινακίδα ςιμανςθσ κακϊσ επίςθσ και επιδαπζδια ςιμανςθ με
το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ.
 Δθμιουργία ράμπασ ειςόδου από τον κοινόχρθςτο δρόμο ςτθν αυλι του Κζντρου και εξοπλιςμόσ με
ανοξείδωτεσ χειρολαβζσ (υψομετρικι διαφορά 0,40, κλίςθ 6%, μικοσ 6,40μ)
Αφορά ςε εργαςία υποβάκμιςθσ υπάρχοντοσ πλακοςτρωμζνου τμιματοσ τθσ αυλισ για τθν καταςκευι τθσ
ράμπασ ςε επιφάνεια 6,40 τμ. (πλάτοσ 1,00μ και μικοσ 6,40 μ) ςε επαφι με τθν είςοδο του αφλειου χϊρου.
Ρεριλαμβάνει εργαςίεσ αποξφλωςθσ τθσ πλακόςτρωςθσ και του υπόβακροφ τθσ και καταςκευι
κεκλιμζνου επιπζδου εξ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ και επίςτρωςθ με λικόπλακεσ χωρίσ αρμοφσ, ι
πλάκεσ πεηοδρομίου αντιολιοςκθτικζσ.
Στθν αριςτερι πλευρά τθσ ράμπασ κα τοποκετθκεί ανοξείδωτοσ χειρολιςκιρασ
 Δθμιουργία ράμπασ ςτθν κεντρικι είςοδο και εξοπλιςμόσ με ανοξείδωτουσ χειρολιςκιρεσ (υψομετρικι
διαφορά 0,13, κλίςθ 6%, μικοσ 2,10 μ).
Αφορά ςτθν διαμόρφωςθ ράμπασ ανατολικά του πλατφςκαλου επιφάνειασ 4,30 τμ. (πλάτοσ 2,03μ.
μικοσ 2,10μ)
 Τοποκζτθςθ ανοξείδωτου χειρολιςκιρα ςε υφιςτάμενθ ράμπα ςτθν είςοδο του υπόςτυλου χϊρου του
Κζντρου, μικουσ 3,30μ.

 Τοποκζτθςθ ειδικϊν κακιςτικϊν πάγκων
 Τοποκζτθςθ πινακίδων κατεφκυνςθσ /πλθροφόρθςθσ
Ρρομικεια πινακίδων ςιμανςθσ θ καταςκευι των οποίων διζπεται από τισ πρότυπεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ καταςκευισ πλθροφοριακϊν πινακίδων (Ρ1-Ρ94) και πρόςκετων πινακίδων
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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(Ρρ1-Ρρ18β) Αντανακλαςτικότθτασ Ρινακίδων Σιμανςθσ με ενδεικτικό χρθςιμοποιοφμενο τφπο
μεμβράνθσ Τφπου Ι και επίπεδο φφλλου αλουμινίου κράματοσ AlMg2 πάχουσ 2-3’’.
Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ πινακίδων :
- Ρινακίδα για το χϊρο ςτάκμευςθσ (60x40 εκ.)
- Ρινακίδα κατεφκυνςθσ (60x40 εκ.)
- Ρινακίδα ςυγχρθματοδότθςθσ με αναφορά και ςτο όνομα του Δικαιοφχου (60x40 εκ.)
Τοποκετοφνται πάντα εκτόσ ελεφκερου πλάτουσ και φψουσ τθσ ηϊνθσ όδευςθσ, ςε φψοσ 1.40 - 1.60μ
και φζρουν το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ. Οι πινακίδεσ κα ςτθρίηονται ςε ςτφλουσ οι οποίοι
είναι μεμονωμζνοι απλοί ςωλθνωτοί ορκοςτάτεσ κυκλικισ διατομισ 2’’ φψουσ 1,40-1,60 μ. Είναι
φζροντα ςτοιχεία επί των οποίων ςτθρίηονται οι ςχετικά μικροφ μεγζκουσ πινακίδεσ (< 2m2).
O ςτφλοσ κα ζχει ειδικι διαμόρφωςθ ςτο κάτω άκρο με διάνοιξθ οπισ απ’ όπου κα περνά χαλφβδινθ
ράβδοσ Φ12mm για τθν πάκτωςθ εντόσ του ςκυροδζματοσ όταν κα γίνει θ τοποκζτθςθ. Επίςθσ κα
φζρει θλεκτροςυγκολλθμζνθ κυκλικι ςτεφάνθ ςτζψθσ για τθν ςτερζωςθ τθσ πινακίδασ, με
προδιατρθμζνεσ οπζσ Φ12mm για κοχλίεσ Φ9,5mm ςε αποςτάςεισ 0,15 – 0,45 – 0,65 – 0,95m από το
άκρο τθσ κεφαλισ του, και οπι ςτο κάτω άκρο για τθν διζλευςθ χαλφβδινθσ γαλβανιςμζνθσ ράβδου
Φ14mm μικουσ 40cm ι, εναλλακτικά, χαλφβδινθ θλεκτροςυγκολθμμζνθ λάμα 10x20cm, για τθν
ςτακεροποίθςθ του ςτφλου ζναντι ςυςτροφισ (περιλαμβάνεται θ ράβδοσ ι θ λάμα).

Β. Ραροχι ςφγχρονθσ ενθμζρωςθσ προςβάςιμθσ από ΑΜΕΑ.
 Τοποκζτθςθ Ενθμερωτικισ Ρινακίδασ με προςβάςιμθ πλθροφορία (Ανάγλυφοσ χάρτθσ, Ταμπζλα με
γραφι Braille, QR codes, κ.λπ διαςτάςεων 2,8 Χ 1,5 μ.) που κα πρζπει να επιτρζπουν τθν ανεμπόδιςτθ
προςζγγιςι τουσ απόάτομα ςε αμαξίδιο.
Θ ειδικι ενθμερωτικι πινακίδα κα παρζχει με πλιρωσ προςβάςιμο τρόπο
(α) πλθροφορίεσ για το Κζντρο
(β) χριςιμεσ τουριςτικζσ πλθροφορίεσ για εμβλθματικά (προςβάςιμα ςε ΑμεΑ) ςθμεία ενδιαφζροντοσ
ςτθν γφρω περιοχι και
(γ) πλθροφορίεσ κζςθσ ςτο χάρτθ και κατεφκυνςθσ ςε άλλα κοντινά ςθμεία ενδιαφζροντοσ.
Θ πινακίδα πλθροφόρθςθσ κα τοποκετθκεί εξωτερικά τθσ ειςόδου του Κζντρου. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ κα
επιτρζπει τθν ανεμπόδιςτθ προςζγγιςι τθσ από άτομα ςε αμαξίδιο και κα ζχουν γφρω τθσ αρκετό χϊρο
για τθν κίνθςθ του αμαξιδίου.
Θ πινακίδα πλθροφόρθςθσ κα πρζπει να είναι ςε κατάλλθλο φψοσ για άτομα όρκια αλλά και κακιμενα
ςε αμαξίδιο.
Θ ενθμερωτικι πινακίδα κα πρζπει να ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά:
- Ανκεκτικόσ ταμπλάσ από ανκεκτικό ξφλο
- Υλικά: αδιάβροχα, ανοξείδωτα, ανκεκτικά ςε ακτίνεσ UV
- Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ (Ρ: 2,8μ., Υ: 1,5μ )
- Επεξεργαςία για υποδοχζσ για (α) ανάγλυφο χάρτθ, (β) plexiglass με ζγχρωμθ εκτφπωςθ με
πλθροφορίεσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, QR codes, κ.λπ.), (γ) υποδοχι μεταλλικισ προςκικθσ με
braille.
- Ρινακίδα plexiglass ενδεικτικϊν διαςτάςεων 70 x 130 εκ, με ζγχρωμθ εκτφπωςθ με πλθροφορίεσ
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, QR codes, κ.λπ.
- Επεξεργαςία για υψθλι αντοχι (παντόσ καιροφ και ζκκεςθ ςτον ιλιο).
- Μεταλλικι προςκικθ με ανάγλυφθ γραφι Braille (20 x 80 εκ) - Επεξεργαςία για υψθλι αντοχι
(παντόσ καιροφ)
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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- Σχεδίαςθ – παραγωγι ανάγλυφου χάρτθ (50 χ 80 εκ) και περιεχομζνου για το plexiglass
Τοποκζτθςθ ςτα εκκζματα του Κζντρου, ταμπελϊν με γραφι braille
Θα τοποκετθκοφν 20 ταμπελάκια ςε επιλεγμζνα εκκζματα.
Εγκατάςταςθ Wi-Fi (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
- Τφποσ: Wireless Router
- Υποςτθριηόμενθ μζγιςτθ ταχφτθτα wireless: 1900 Mbps ι μεγαλφτερθ
- Υποςτθριηόμενθ μζγιςτθ ταχφτθτα LAN:1000 Mbps ι μεγαλφτερθ
- Απαιτείται να υποςτθρίηεται ςυνδεςιμότθτα USB 3.0 ι 3.1 και EthernetLAN (τουλάχιςτον 4)
Εγκατάςταςθ Θχείου με woofer (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
- Θχείο 2way μεγάλου εφρουσ διαςποράσ (τουλάχιςτον 150ο Θ Χ 150οV)
- Ιςχφσ 75WRms -300Wpeak ι καλφτερθ
- Ευαιςκθςία 88dB ι καλφτερθ
- Μζγιςτθ SPL ι καλφτερθ
- Διαςτάςεισ: 400 x 400 x 300χιλ το μζγιςτο
- Απαιτείται να περιλαμβάνεται θ βάςθ ςτιριξθσ
Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ προβολισ (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
- Ρροβολζασ (Projector)
o Τεχνολογία Ρροβολισ: DLP,
o Φυςικι Ανάλυςθ: 1920 x 1200τουλάχιςτον
o Αντίκεςθ: 100000:1 ι καλφτερο
o Φωτεινότθτα: 2000AnsiLumens κατϋ ελάχιςτον
o Μζγεκοσ Εικόνασ: 31 ζωσ 300" ι ευρφτερο
o Θόρυβοσ: 30dB ι κατϊτερο
- Βάςθ ςτιριξθσ
o τφπου οροφισ
o περιςτρεφόμενθ (360ο)
o ελάχιςτο εφροσ γωνίασ κλιςθσ +/-45ο
- Οκόνθ προβολισ με projector
o Τφπου θλεκτρικι (με τθλεχειριςτιριο)
o Τοίχου-Οροφισ
o 2,5μ x 1,5mι μεγαλφτερθ
o Γωνία κζαςθσ 160ο ι καλφτερθ
o Χρϊμα πανιοφ: Άςπρο ματ
Θλεκτρικι εγκατάςταςθ για Υποδοχι infokiosk

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 1.11 Προτάςεισ παρεμβάςεων

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Θζςθ Ραρζμβαςθσ 2: «Τουριςτικό Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Σταυροφ»
2.1 Αντικείμενο – Σκοπόσ
Στο κζντρο του Σταυροφ υπάρχει το κεντρικό Ρερίπτερο πλθροφόρθςθσ για τουσ επιςκζπτεσ του
Διμου το οποίο ενθμερϊνει τουσ επιςκζπτεσ, μεταξφ άλλων, και για ςθμεία ενδιαφζροντοσ εντόσ
του Διμου. Δυςτυχϊσ ο ςχεδιαςμόσ του δεν επιτρζπει τθν ανεμπόδιςτθ προςζλευςθ και
εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία (π.χ., τυφλοί, άτομα με αναπθρικό αμαξίδιο)
Στθν επικράτεια του Διμου Βόλβθσ, ζχουν ανακθρυχκεί 59 ακίνθτα μνθμεία μεγαλφτερθσ ι
μικρότερθσ αξίασ αλλά και φυςικοί τόποι αναγνωριςμζνθσ αξίασ. Μζροσ αυτϊν είναι:
 Το Κάςτρο τθσ εντίνασ, (βυηαντινό οχυρό, περιτείχιςτοσ οικιςμόσ ενιςχυμζνοσ με πφργουσ και
προβόλουσ Στθν κορυφι του λόφου βρίςκεται θ ακρόπολθ και ςτο υψθλότερο ςθμείο τθσ
τρίκλιτθ ξυλόςτεγθ βαςιλικι του 10ου αιϊνα χτιςμζνθ πάνω ςε κινςτζρνα)
 Οι Nυμφόπετρεσ ςτον οικιςμό Νυμφόπετρα αποτελοφν μία ςυςτάδα βράχων, αποτζλεςμα των
ζντονων γεωλογικϊν φαινομζνων τθσ περιοχισ, που χαρακτθρίηονται ωσ "μικρά Μετζωρα".
 Δφο υπεραιωνόβιοι πλάτανοι, που ανακθρφχκθκαν διατθρθτζο μνθμείο τθσ φφςθσ το 1975 και
ορκϊνονται επιβλθτικοί ςτθ μζςθ τθσ πεδιάδασ του Σχολαρίου και που ςτα κλαδιά τουσ
υπάρχουν 120 φωλιζσ ςταχτοτςικνιάδων και ερωδιϊν.
 Το ςπιλαιο των Βραςνϊν Δρακότρυπα είναι ζνα μικρό ςε μζγεκοσ ςπιλαιο, που αποτελείται
από τρεισ καλάμουσ, οι οποίοι επικοινωνοφν μεταξφ τουσ ςτα οποία εντοπίηονται και αποικίεσ
ειδϊν πανίδασ προσ
 Στα Βραςνά, βρίςκεται ο Βυηαντινόσ Ρφργοσ Βραςνϊν, ο οποίοσ χρονολογείται από τισ αρχζσ
του 15ου αιϊνα.
 Στθν Απολλωνία υπάρχει ςφμπλεγμα μνθμείων διαφόρων εποχϊν και υπεραιωνόβιοσ
πλάτανοσ, που αποτελεί μνθμείο τθσ φφςθσ ανακθρυγμζνο το 1985 που ςκιάηει το Βιμα του
Αποςτόλου Ραφλου,
 Το Οκωμανικό Λουτρό Νζασ Απολλωνίασ εξαίρετθσ τζχνθσ οκταγωνικό οκωμανικό λουτρό
μεταξφ των ετϊν 1566-1574.
 Θ Μονι του Αγίου Γεωργίου ςτισ δαςόφυτεσ πλαγιζσ των Κερδυλίων, κοντά ςτον οικιςμό τθσ
Αςπροβάλτασ, του 16ου αιϊνα.

2.2 Ρεριοχι Ζργου
Το Ρερίπτερο πλθροφόρθςθσ του Σταυροφ βρίςκεται πλθςίον του παραλιακοφ μετϊπου ςε
γωνιακι κζςθ επί τθσ κεντρικισ οδοφ (επαρχιακι οδόσ) που διαςχίηει τον οικιςμό ενταγμζνο ςε
μια ευρφτερθ περιοχι πραςίνου.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 2.1 &2.2 Θζςθ Περιπτζρου Πλθροφόρθςθσ

2.3 Αυτοψία (Ζλεγχοσ προςπελαςιμότθτασ& προςβαςιμότθτασ)
Το Κζντρο πλθροφόρθςθσ αφορά ςε κτίςμα επιφάνειασ 17,50 τμ που εδράηεται ςε
πλακοςτρωμζνο επίπεδο εμβαδοφ 120 τμ. υπερυψωμζνο κατά 15εκ από το περιβάλλον αυτό,
πλακοςτρωμζνο πεηοδρόμιο. Το υπερυψωμζνο επίπεδο δεν ςυνδζεται με ράμπα με τον
περιβάλλων αυτό πεηοδρόμιο, οπότε δεν εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτο Κιόςκι.
Ρεριμετρικά του περιπτζρου υπάρχει πάγκοσ εξυπθρζτθςθσ ςε φψοσ 1,05 μ. Δεν υπάρχουν
Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ οφτε ενθμζρωςθσ. Δεν υπάρχουν οριοκετθμζνεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ
για ΑΜΕΑ. Το περιμετρικό πεηοδρόμιο είναι πλάτουσ 2,0 μ.

Εικόνα 2.4 Άποψθ Κζντρου πλθροφόρθςθσ από τθν επαρχιακι οδό

Εικόνα 2.3 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ Κζντρου πλθροφόρθςθσ

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 2.5 Άποψθ Κζντρου πλθροφόρθςθσ από ανατολικά

Εικόνα 2.6 Άποψθ Κζντρου πλθροφόρθςθσ από δυτικά

2.4 Ρροτεινόμενεσ Καταςκευζσ-Υποδομζσ
2.4.1 Γενικά
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των υποδομϊν κα πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ και οι
απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΡΕΚΑ – Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, και τθσ
απόφαςθσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωρ. και Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 - ΦΕΚ
2621/Β/31-12-2009).

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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2.4.2 Τεχνικι Ρεριγραφι
Α. Βελτίωςθ τθσ προςπζλαςθσ:
 Καταςκευι άμπασ πλάτουσ 1,0μ. και μικουσ 4,0μ για τθ πρόςβαςθ ςτο χϊρο του
περιπτζρου. Θ εργαςία αφορά ςε αποξφλωςθ τμιματοσ του υπερυψωμζνου δαπζδου και
δθμιουργία κεκλιμζνου επιπζδου με κλίςθ 4% που και επίςτρωςθ με χυτό δάπεδο. Θ ράμπα
κα τοποκετθκεί ςτο δυτικό όριο του υπερυψωμζνου επιπζδου όπωσ αποτυπϊνεται ςτο
ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.
 Τοποκζτθςθ χειρολαβισ κατά μικοσ τθσ δθμιουργοφμενθσ ράμπασ μικουσ 4,0 μ.
 Ρινακίδεσ ςιμανςθσ όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2. του παρόντοσ. Θ κζςθ των
πινακίδων αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.
 Εξοπλιςμόσ και τοποκζτθςθ δυο κακιςτικϊν ςτο χϊρο δυτικά του περιπτζρου.

Β. Ραροχι ςφγχρονθσ ενθμζρωςθσ προςβάςιμθσ από ΑΜΕΑ.
 Ενθμερωτικι πινακίδα (Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ με QR codes) όπωσ περιγράφεται ςτθν
παράγραφο 1.4.2. του παρόντοσ. Θ κζςθ τθσ Ρινακίδασ αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο
ςκαρίφθμα ςε ειδικά διαμορφωμζνθ εςοχι ςτο πεηοδρόμιο τθσ κεντρικισ οδοφ.
 Θλεκτρολογικι υποδομι για τθν υποδοχι infokiosk, παραπλεφρωσ του γκιςζ ενθμζρωςθσ
ΑΜΕΑ, ςτθν κζςθ που αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 2.7 Προτάςεισ παρεμβάςεων

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Θζςθ Ραρζμβαςθσ 3: «Σθμείο κζαςθσ 1 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ»
3.1 Αντικείμενο – Σκοπόσ
Θ παρζμβαςθ αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ιδθ διαμορφωμζνο ςθμείο κζαςθσ ςτθ Λίμνθ
Βόλβθ, που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο προθγοφμενου ΕΡ Μακεδονίασ –Θράκθσ και που είναι εξοπλιςμζνο
με ξφλινο κιόςκι, παγκάκι, Ρινακίδα πλθροφόρθςθσ κλπ, χωρίσ όμωσ να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ
πρόςβαςθ ςε άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα.

3.2 Ρεριοχι Ζργου
Θ κζςθ του ζργου βρίςκεται νοτιοανατολικά του οικιςμοφ Μεγάλθσ Βόλβθσ και ςυνδζεται με το οδικό
επαρχιακό δίκτυο μζςω αςφαλτοςτρωμζνθσ οδοφ του οικιςμοφ.

Εικόνα 3.1 &3.2 Σθμείο Θζασ ςτθν βόρεια όχκθ τθσ Λίμνθσ Βόλβθσ

3.3 Αυτοψία-(Ζλεγχοσ προςπελαςιμότθτασ & προςβαςιμότθτασ)
Θ υπάρχουςα εγκατάςταςθ αφορά ςε παραλίμνια ζκταςθ ςτθν οποία ζχει τοποκετθκεί ξφλινο κιόςκι και
διαμορφωκεί πλακοςτρωμζνθ πρόςβαςθ από τθν παρόχκια οδό προσ τουσ καλαμιϊνεσ που
αναπτφςςονται ςτθν όχκθ τθσ λίμνθσ. Υπάρχει πινακίδα με ενθμερωτικό υλικό για τον υγροβιότοπο ςε
καλι κατάςταςθ και παγκάκι ςε κακι κατάςταςθ. Επίςθσ υπάρχει υποτυπϊδεισ φωτιςμόσ ςτα όρια τθσ
οδοφ πρόςβαςθσ.
Δεν υπάρχουν οριοκετθμζνοι χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ, οφτε χϊροι υγιεινισ για το κοινό.
Θ πλακόςτρωςθ των διαδρόμων είναι ςε μζτρια κατάςταςθ και δεν καλφπτει τθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ
αναπθρικοφ αμαξιδίου.

Εικόνα 3.3 Η ευρφτερθ περιοχι - Πρόςβαςθ ςτο διαμορφωμζνο ςθμείο κζασ.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 3.4 Άποψθ τθσ ζκταςθσ από δυτικά

Εικόνα 3.5 Το υφιςτάμενο κιόςκι και θ διαμορφωμζνθ πρόςβαςθ

Εικόνα 3.6 Άποψθ τθσ ζκταςθσ από νότια

Εικόνα 3.7 Υφιςτάμενθ Ενθμερωτικι Πινακίδα
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν

23

20REQ007812597 2020-12-10

3.4 Ρροτεινόμενεσ Καταςκευζσ-Υποδομζσ
3.4.1 Γενικά
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των υποδομϊν κα πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ και οι απαιτιςεισ των
ςχετικϊν οδθγιϊν (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΡΕΚΑ – Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, και τθσ απόφαςθσ του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ Χωρ. και Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).

3.4.2 Τεχνικι Ρεριγραφι
Α. Βελτίωςθ τθσ προςπζλαςθσ:
 Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ
Δθμιουργία και ςιμανςθ 2 χϊρων ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ (Κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ) Οι χϊροι
ςτάκμευςθσ για τα ΑμεΑ οριοκετοφνται ςε εςοχι που καταςκευάηεται παράλλθλα με το
αςφαλτοςτρωμζνο οδόςτρωμα τθσ παραλίμνιασ οδοφ και διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ 3,50
Χ 6,60μ. Ρροβλζπεται θ πλακόςτρωςθ μικρισ επιφάνειασ 30,0 τμ με λικόπλακεσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται
θ πρόςβαςθ των αναπθρικϊν αμαξιδίων όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου και καταςκευι ράμπασ ΑΜΕΑ.
Κατά λοιπά κα τθροφνται οι προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2 του παρόντοσ.
 Ρινακίδεσ ςιμανςθσ όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2. του παρόντοσ. Θ κζςθ των πινακίδων
αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.
 Τοποκζτθςθ ξφλινου διαδρόμου/ράμπασ (με κλίςθ 4% περίπου) που ςυνδζει τθν πλακοςτρωμζνθ
επιφάνεια με το υφιςτάμενο κιόςκι πλάτουσ 1,0 μ και μικουσ 13,40μ.
 Τοποκζτθςθ χειρολαβισ κατά μικοσ τθσ δθμιουργοφμενθσ ράμπασ μικουσ 13,50μ.
 Δθμιουργία ξφλινθσ πλατφόρμασ ελάχιςτου πλάτουσ 1,5 μ. και επιφάνειασ 7,60 τμ., ςτο επίπεδο του
δαπζδου του υπάρχοντοσ περιπτζρου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ και χριςθ
τουαπό ΑΜΕΑ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.
 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του περιπτζρου (ξυλουργικζσ, τρίψιμο, βάψιμο)
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ καμπίνασ και χθμικισ Τουαλζτασ για ΑμεΑ καταςκευαςμζνθσ κατά
το πρότυπο UNIEN 16194 και με εγγφθςθ υλικϊν 2 ζτθ και εγγφθςθ διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν για
10 ζτθ. Θ μονάδα κα πρζπει να καλφπτει τουσ κανονιςμοφσ για πρόςβαςθ από άτομα με δυςκολίεσ
κίνθςθσ, να παρζχει ςτουσ χριςτεσ εργονομικά και φιλικά χαρακτθριςτικά και με πλιρθ επαρκι
ποςότθτα κατάλλθλου χθμικοφ υγροφ διάλυςθσ λυμάτων και ςφςτθμα απόςμθςθσ.
Θ χωρθτικότθτα του καλάμου κα είναι επαρκισ και χωρίσ εμπόδια ϊςτε να επιτρζπεται θ άνετθ κίνθςθ
ενόσ ατόμου με αναπθρικό αμαξίδιο με τον ςυνοδό του και τθν πλιρθ περιςτροφι του (360ο).
Οι διαςτάςεισ τθσ κινθτισ τουαλζτασ πρζπει να είναι οι μικρότερεσ δυνατζσ ζτςι ϊςτε αφενόσ να
αφινει επαρκι χϊρο για τθν άνετθ κίνθςθ του αμαξιδίου και αφετζρου ο χϊροσ που κα καταλαμβάνει
να είναι μικρόσ. Θ κζςθ τθσ αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 3.8 Ενδεικτικζσ διαςτάςεισ χθμικισ τουαλζτασ ΑΜΕΑ
Το δάπεδο κα είναι αντιολιςκθτικό και μετά τθν εγκατάςταςθ του κα βρίςκεται ςτο ίδιο φψοσ με το
ζδαφοσ. Θ καμπίνα πρζπει να καταςκευαςμζνθ από υψθλισ αντοχισ πάνελ πολυαικυλενίου ϊςτε να
είναι ανκεκτικι ςε αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ όπωσ υγρό περιβάλλον και θλιακι ακτινοβολία, να
αποτελείται από τοιχϊματα (πάνελ) λεία με μθ πορϊδθ επιφάνεια για τθν αποφυγι ςυςςϊρευςθσ
μικροβίων και για ςωςτό κακαριςμό. Τα τοιχϊματα (πάνελ) να είναι ςυναρμολογοφμενα με τζτοιο
τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθ ςτεγανότθτα του χϊρου και να είναι ανκεκτικά ςτισ κακϊςεισ και ςτισ
μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ. Θ καμπίνα να διακζτει περιμετρικά παράκυρα ςτακεροφ τφπου με
περςίδεσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο φωτιςμόσ και ο εξαεριςμόσ τθσ.
Τα μεταλλικά εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν (μεντεςζδεσ, κοχλίεσ / περικόχλια, πόμολα κλπ.) να
είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτα υλικά εξαιρετικισ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ (ανοξείδωτοσ
χάλυβασ, κράματα αλουμινίου κλπ.). Το βάροσ τθσ (άδεια) να μθν ξεπερνά τα 120 κιλά.
Θ πόρτα του καλάμου να αναρτάται ςε ιςχυρισ καταςκευισ μεντεςζδεσ ϊςτε να αντζχει ςτουσ πολφ
δυνατοφσ ανζμουσ. Εςωτερικά να αςφαλίηει με εφχρθςτο μθχανιςμό (περιςτροφικι χειροκίνθτθ
κλειδαριά, ςφρτθ κλπ.) ο οποίοσ να μπορεί να ξεκλειδϊνει και εξωτερικά ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.
Θ καμπίνα εςωτερικά κα περιλαμβάνει :
 Λεκάνθ, καταςκευαςμζνθ από ανκεκτικό υλικό με ςκζπαςμα και άνετο κάκιςμα (Θ λεκάνθ ακόμθ και με
ανοικτό ςκζπαςτρο πρζπει να διακζτει ειδικό μθχανιςμό ο οποίοσ κα τθν κλείνει ζτςι ϊςτε να μθν είναι
εμφανι τα απόβλθτα. Επίςθσ να διακζτει αντλία χειρόσ για τον ψεκαςμό υγροφ για τον κακαριςμό τθσ
λεκάνθσ. Το φψοσ τθσ λεκάνθσ να είναι 483 χιλ. και να καλφπτει όλα τα διεκνι πρότυπα)
 Δεξαμενι αποβλιτων χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 130 λίτρων. Θ δεξαμενι κα διακζτει ςφςτθμα
εξαεριςμοφ. Στθν δεξαμενι κα ειςζρχεται το απαραίτθτο χθμικό υγρό, για το οποίο υπάρχει
κατάλλθλο δοχείο χωρθτικότθτασ τουλάχιςτο δεκαπζντε λίτρων, το οποίο κα εξαςφαλίηει τθ
διάλυςθ και τθν τζλεια κάλυψθ των αποβλιτων που επαρκεί για τουλάχιςτον 200 χριςεισ. Θ
δεξαμενι κα είναι απολφτωσ ςτεγανι με διάταξθ εξαεριςμοφ θ οποία καταλιγει εκτόσ καλάμου. Θ
διάλυςθ και κάλυψθ των λυμάτων κα γίνεται με ζγχυςθ κατάλλθλου χθμικοφ διαλφματοσ.
Ραράλλθλα κα γίνεται και θ απολφμανςθ. Με αυτό τον τρόπο κα εξαςφαλίηεται θ διάλυςθ και
αποδόμθςθ των αποβλιτων)
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Θικθ για χαρτί υγείασ
Καλακάκι για χαρτιά και απορρίμματα
Φωτιςτικό ςϊμα οικονομικοφ τφπου και ςυςςωρευτι επαναφορτιηόμενο με θλιακι ενζργεια
Σφςτθμα εξουδετζρωςθσ οςμϊν και ςυςκευι απόςμθςθ με πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ΙSO 9001:2015
και 14001:2009. (με αναλϊςιμο υλικό για (6) τουλάχιςτον μινεσ)
 Νιπτιρα με δεξαμενι νεροφ χωρθτικότθτασ 50 λίτρων.
H τοποκζτθςθ από το ςθμείο εγκατάςταςθσ και θ ςτακεροποίθςθ τθσ κα γίνεται με ειδικοφσ ιλουσ ςε
οποιοδιποτε ζδαφοσ αποκλείοντασ τθν πικανότθτα ανατροπισ από φυςιολογικζσ αιτίεσ. Θ τοποκζτθςθ
κα γίνει από τον Ανάδοχο.
Τα χαρακτθριςτικά τθσ Τουαλζτασ ΑμεΑ κα τεκμθριϊνονται με πιςτοποιθτικά καταςκευισ βάςθ του
προτφπου, κα καλφπτονται με εγγφθςθ υλικϊν για 2 ζτθ, με εγγφθςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για 10
ζτθ, κα υπάρχουν φυλλάδιο τεχνικϊν προδιαγραφϊν και βεβαίωςθ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και
διακεςιμότθτασ του προμθκευτι.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ δυο κακιςτικϊν (παγκάκια) κατά μικοσ τθσ ράμπασ πρόςβαςθσ.

Β. Ραροχι ςφγχρονθσ ενθμζρωςθσ προςβάςιμθσ από ΑΜΕΑ
 Ενθμερωτικι πινακίδα (Ρινακίδα πλθροφόρθςθσ με QR codes) όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο
1.4.2. του παρόντοσ. Θ κζςθ τθσ Ρινακίδασ αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα δίπλα ςτο χϊρο
ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 3.9 Προτάςεισ παρεμβάςεων

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Θζςθ Ραρζμβαςθσ 4: «Σθμείο κζαςθσ 2 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ»
4.1 Αντικείμενο – Σκοπόσ
Θ παρζμβαςθ αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ιδθ διαμορφωμζνο ςθμείο κζαςθσ ςτθ Λίμνθ
Βόλβθ, που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο προθγοφμενου ΕΡ Μακεδονίασ – Θράκθσ και που είναι εξοπλιςμζνο
με παγκάκια, Ρινακίδα πλθροφόρθςθσ κλπ, χωρίσ όμωσ να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςε
άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα.

4.2 Ρεριοχι Ζργου
Θ κζςθ του ζργου βρίςκεται ςε παρόχκια κζςθ ςτθν νότια πλευρά τθσ Λίμνθσ Βόλβθσ και βόρεια του
οικιςμοφ τθσ Νζασ Μαδφτου. Συνδζεται με τθν παλιά Εκνικι Οδό Θεςςαλονίκθσ - Καβάλασ μζςω
χωματόδρομου, που είναι ςε μζτρια κατάςταςθ.

Εικόνα 4.1 &4.2 Σθμείο Θζασ ςτθν νότια όχκθ τθσ Λίμνθσ Βόλβθσ

4.3 Αυτοψία-(Ζλεγχοσ προςπελαςιμότθτασ & προςβαςιμότθτασ)
Θ υπάρχουςα εγκατάςταςθ αφορά ςε παραλίμνια ζκταςθ ςτθν οποία υπάρχει υποτυπϊδθσ διαμόρφωςθ
με διάςπαρτα παγκάκια με κζα τθν λίμνθ και Ρινακίδα Ενθμζρωςθσ για το βιότοπο ςε πολφ καλι
κατάςταςθ
Το δάπεδο είναι χωμάτινο με αρκετζσ ανωμαλίεσ και δεν υπάρχουν οριοκετθμζνεσ διαδρομζσ, οπότε θ
πρόςβαςθ ΑΜΕΑ είναι ςχεδόν απαγορευτικι.

Εικόνα 4.3 Άποψθ του ςθμείου κζασ από βορά

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 4.4 Άποψθ του ςθμείου κζασ με προςανατολιςμό προσ τθν λίμνθ.

Εικόνα 4.5Άποψθ του ςθμείου κζασ προσ τα δυτικά

Εικόνα 4.6Ενδεικτικι κατάςταςθ του εδάφουσ και του υπάρχοντοσ αςτικοφ εξοπλιςμοφ

Εικόνα 4.7 & 4.8 Υπάρχουςα Ενθμερωτικι Πινακίδα
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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4.4 Ρροτεινόμενεσ Καταςκευζσ-Υποδομζσ
4.4.1 Γενικά
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των υποδομϊν κα πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ και οι απαιτιςεισ των
ςχετικϊν οδθγιϊν (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΡΕΚΑ – Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, και τθσ απόφαςθσ του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ Χωρ. και Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).

4.4.2 Τεχνικι Ρεριγραφι
Α. Βελτίωςθ τθσ προςπζλαςθσ:
 Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ
Δθμιουργία και ςιμανςθ 2 χϊρων ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ (Κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ) Οι χϊροι
ςτάκμευςθσ για τα ΑμεΑ οριοκετοφντα ιςτο νοτιοδυτικό τμιμα τθσ ζκταςθσ και διακζτουν τισ
απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ 3,50 Χ 5,00. Ρροβλζπεται θ πλακόςτρωςθ μικρισ επιφάνειασ 16,0 τμ με
λικόπλακεσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των αναπθρικϊν αμαξιδίων όλεσ τισ εποχζσ του
χρόνου Κατά λοιπά κα τθροφνται οι προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2 του
παρόντοσ.
 Ρινακίδεσ ςιμανςθσ όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2. του παρόντοσ. Θ κζςθ των πινακίδων
αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.
 Τοποκζτθςθ ξφλινου διαδρόμου/ράμπασ πακτωμζνου ςτο ζδαφοσ ϊςτε που ςυνδζει τθν κζςθ του
χϊρου ςτάκμευςθσ με τουλάχιςτον ζνα κακιςτικό, πλάτουσ 1,5 μ. και μικουσ 29,50 μ..
 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των κακιςτικϊν (ξυλουργικζσ εργαςίεσ, τρίψιμο, βάψιμο)

Β. Ραροχι ςφγχρονθσ ενθμζρωςθσ προςβάςιμθσ από ΑΜΕΑ
 Ενθμερωτικι πινακίδα (Ρινακίδα πλθροφόρθςθσ με QR codes) όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο
1.4.2. του παρόντοσ. Θ κζςθ τθσ Ρινακίδασ αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα δίπλα ςτο χϊρο
ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 4.9 Προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Θζςθ Ραρζμβαςθσ 5: «Νυμφόπετρεσ»
5.1 Αντικείμενο – Σκοπόσ
Οι «Nυμφόπετρεσ» πλθςίον του οικιςμοφ Νυμφόπετρα αποτελοφν μία ςυςτάδα βράχων, αποτζλεςμα των
ζντονων γεωλογικϊν φαινομζνων τθσ περιοχισ, που κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν "Μικρά Μετζωρα" με
πολλζσ παραδόςεισ να μυκοποιοφν τθν προζλευςι τουσ. Ο χϊροσ ζχει διαμορφωκεί ςτο πλαίςιο
προθγοφμενου προγράμματοσ Leader + 2007 -2013 και ςιμερα ωσ χϊροσ μνθμείου τθσ φφςθσ χρθςιμοποιείται
για επιςκζψεισ ςχολείων εκδρομζσ ακόμα και φωτογραφιςεισ γάμων. Δεν ζχει λθφκεί μζριμνα για τθν
εξυπθρζτθςθ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ.

5.2 Ρεριοχι Ζργου
Θ κζςθ του ζργου εμπίπτει εντόσ περιφραγμζνθσ δθμοτικισ ιδιοκτθςίασ. Θ κζςθ του ζργου βρίςκεται επί
τθσ επαρχιακισ οδοφ Λαγκαδά – Μικρισ Βόλβθσ, 1.500μ. δυτικά του οικιςμοφ Νυμφόπετρα.

Εικόνα 5.1 Θζςθ του ςθμείου «Νυμφόπετρεσ»

5.3 Αυτοψία-Ζλεγχοσ προςπελαςιμότθτασ & προςβαςιμότθτασ
Θ υπάρχουςα εγκατάςταςθ αφορά ςε χϊρο ζκταςθσ 6,0 ςτρ. περίπου περιφραγμζνο με χαμθλι λικοδομι
και πλιρωσ διαμορφωμζνο με πλακόςτρωτεσ διαδρομζσ ανάμεςα ςτουσ βράχουσ. Στθν ανατολικι πλευρά
τθσ ζκταςθσ ζχει διαμορφωκεί πλακόςτρωτθ πλατεία με κεραμοςκεπι ςτζγαςτρα με κακιςτικά και βρφςθ.
Θ είςοδοσ ςτον χϊρο πραγματοποιείται από τζςςερα κζςεισ. Δφο επί τθσ επαρχιακισ οδοφ, (μία με
κλίμακα και θ άλλθ ιςόπεδθ), μία ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ περίφραξθσ (όπου και θ πλατεία) και θ τρίτθ
ςτο βορειοδυτικό όριο τθσ ζκταςθσ. Οι τρείσ είςοδοι είναι προςπελάςιμοι από ΑΜΕΑ.
Οι διαμορφωμζνεσ πλακόςτρωτεσ διαδρομζσ καλφπτουν ςτθν πλειονότθτά τουσ τισ απαιτιςεισ των
κλίςεων (<6%) για χριςθ από αναπθρικό αμαξίδιο, με ςθμειακζσ εξαιρζςεισ. Θ πλακόςτρωςθ των
διαδρόμων είναι ςε καλι κατάςταςθ.
Ο αςτικόσ εξοπλιςμόσ (καλάκια αχριςτων κλπ ) είναι ξφλινοσ και ςε καλι κατάςταςθ.
Θ υπάρχουςα Ενθμερωτικι Ρινακίδα είναι ςε κακι κατάςταςθ.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Δεν υπάρχουν οριοκετθμζνοι χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ. Δεν υπάρχουν υποδομζσ για κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ υγιεινισ για ΑΜΕΑ.Ο φωτιςμόσ του χϊρου γίνεται με προβολείσ περιμετρικά τθσ περίφραξθσ.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 5.2 Η διαμορφωμζνθ ζκταςθ «Νυμφόπετρεσ»

Εικόνα 5.3 και 5.4 Απόψεισ τθσ ζκταςθσ για τον κινοφμενο επί τθσ επαρχιακισ οδοφ.

Εικόνα 5.5, 5.6 και 5.7 Οι τρείσ είςοδοι προςπελάςιμεσ από ΑΜΕΑ

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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5.4 Ρροτεινόμενεσ Καταςκευζσ-Υποδομζσ
5.4.1 Γενικά
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των υποδομϊν κα πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ και οι απαιτιςεισ των
ςχετικϊν οδθγιϊν (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΡΕΚΑ – Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, και τθσ απόφαςθσ του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ Χωρ. και Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).

5.4.2 Τεχνικι Ρεριγραφι
Α. Βελτίωςθ τθσ προςπζλαςθσ:
 Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ
Δθμιουργία και ςιμανςθ 2 χϊρων ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ (Κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ) Οι χϊροι
ςτάκμευςθσ για τα ΑμεΑ οριοκετοφνται εντόσ τθσ περιφραγμζνθσ ζκταςθσ και ειδικότερα ςτο βόρειο τμιμα
αυτισ και διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ 3,50 Χ 5,00 και 4,50 Χ 6,60 για επιβατικό και Van αντίςτοιχα.
Μεταξφ των κζςεων δθμιουργείται λικόςτρωτοσ διάδρομοσ επιφάνειασ 75,0 τμ. ι ιςοπεδϊνεται και
ςυμπυκνϊνεται θ επιφάνεια του εδάφουσ ϊςτε να εξυπθρετείται τόςο θ επιβίβαςθ και αποβίβαςθ των ΑΜΕΑ
όςο και τθν πρόςβαςθ ςτο χϊρο υγιεινισ (χθμικι τουαλζτα)όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου. Κατά λοιπά κα
τθροφνται οι προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2 του παρόντοσ.
 Ρινακίδεσ ςιμανςθσ όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2. του παρόντοσ. Θ κζςθ των πινακίδων
αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα και ειδικότερα τοποκετοφνται δφο ςτθν βορειοδυτικι
είςοδο όπου και οι διαμορφϊςεισ για τουσ χριςτεσ ΑΜΕΑ και μία (κατεφκυνςθσ) ςτθν νοτιοδυτικι
γωνία τθσ ζκταςθσ.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ χθμικισ Τουαλζτασ για ΑμεΑ καταςκευαςμζνθσ κατά το πρότυπο
UNIEN 16194 όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.4.2 του παρόντοσ και όπωσ θ κζςθ τθσ
αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.

Β. Ραροχι ςφγχρονθσ ενθμζρωςθσ προςβάςιμθσ από ΑΜΕΑ.
 Ενθμερωτικι πινακίδα (Ρινακίδα πλθροφόρθςθσ με QR codes) όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο
1.4.2. του παρόντοσ. Θ κα τοποκετθκεί παραπλεφρωσ τθσ νοτιοδυτικισ είςοδο ςτθν ζκταςθ.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 5.8 Προτάςεισ παρεμβάςεων

Θζςθ Ραρζμβαςθσ 6: «Αρχαίο πλατανόδαςοσ ςτο κζντρο του Σταυροφ»
6.1 Αντικείμενο – Σκοπόσ
Στο κζντρο του Σταυροφ, πίςω από το δθμαρχείο, ςτο ςθμείο που ξεκινάει θ παραλία με τθ γαλάηια
ςθμαία, ςτθν οποία κα γίνουν οι παρεμβάςεισ προςβαςιμότθτασ για άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα,
ξεκινάει ζνα παράκτιο μονοπάτι το οποίο ακλουκεί κατά μικοσ τθν παραλία και καταλιγει ςε ζνα
ιδιαίτερο δάςοσ από περίπου 200 αιωνόβια πλατάνια τα οποία ςυνκζτουν ζνα ιδιαίτερο πάρκο εντόσ τθσ
πόλθσ, με κζα ςτθ κάλαςςα και πυκνι ςκιά.Θ περιοχι είναι ιδθ χαρακτθριςμζνθ ωσ επιςκζψιμθ, διακζτει
κάποιεσ υποδομζσ (φκαρμζνεσ) για το κοινό (κζςεισ ςτάκμευςθσ, κιόςκια, τραπζηια με παγκάκια, κτίςμα
με δθμόςια WC, κ.λπ.), εντοφτοισ μζχρι ςιμερα παραμζνει μθ προςβάςιμθ για το ςφνολο των ατόμων με
κινθτικά προβλιματα, κακότι οι υπάρχουςεσ υποδομζσ δεν καλφπτουν τισ ανάγκεσ των ΑΜΕΑ.
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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6.2 Ρεριοχι Ζργου
Θ περιοχι παρζμβαςθσ αφορά ςε περιοχι που εμπίπτει ςτο ευρφτερο πλατανοδάςοσ και περιλαμβάνει
αδιαμόρφωτθ ζκταςθ που χρθςιμοποιείται για ςτάκμευςθ και τον περιβάλλοντα χϊρο του κτίςματοσ των
WC του πάρκου.

Εικόνα 6.1 και 6.2 Θζςθ τθσ περιοχι παρζμβαςθσ ςτο Πλατανοδάςοσ

6.3 Αυτοψία- Ζλεγχοσ προςπελαςιμότθτασ & προςβαςιμότθτασ
Στθν ζκταςθ που χρθςιμοποιείται για ςτάκμευςθ δεν υπάρχουν οριοκετθμζνεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Tο
κτίςμα των WC δεν μπορεί να εξυπθρετιςει ΑΜΕΑ, γιατί είναι υπερυψωμζνο από τον περιβάλλοντα χϊρο
και ςτερείται ράμπασ ικανοποιθτικϊν προδιαγραφϊν (κλίςθ 15%). Το κτίριο ζχει υποςτεί φκορζσ ςτθν
εξωτερικι τοιχοποιϊα και κουφϊματα. Ο χϊροσ υγιεινισ για ΑΜΕΑ που λειτουργοφςε εντόσ του κτίςματοσ
είναι ςε κακι κατάςταςθ και χριηει επιςκευϊν.

Εικόνα 6.3 Η πρόςβαςθ προσ τθν περιοχι παρζμβαςθσ

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Εικόνα 6.4. Ο αδιαμόρφωτοσ χϊροσ που περιβάλλει το κτίςμα των WC

Εικόνα 6.5. Το παραλιακό μονοπάτι που ςυνδζεται με τον χϊρο των WC

6.4 Ρροτεινόμενεσ Καταςκευζσ-Υποδομζσ
6.4.1 Γενικά
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των υποδομϊν κα πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ και οι απαιτιςεισ των
ςχετικϊν οδθγιϊν (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΡΕΚΑ – Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, και τθσ απόφαςθσ του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ Χωρ. και Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).

6.4.2 Τεχνικι Ρεριγραφι
Α. Βελτίωςθ τθσ προςπζλαςθσ:
 Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Δθμιουργία και ςιμανςθ 2 χϊρων ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ (Κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ) Οι χϊροι
ςτάκμευςθσ για τα ΑμεΑ οριοκετοφνται εντόσ τθσ ζκταςθσ που χρθςιμοποιείται ωσ κοινόχρθςτοσ
χϊροσ ςτάκμευςθσ και ειδικότερα ςτο βόρειοανατολικό τμιμα αυτισ και διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ
διαςτάςεισ 3,50 Χ 5,00μ. Κατά λοιπά κα τθροφνται οι προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο 1.4.2 του παρόντοσ.
Ρινακίδεσ ςιμανςθσ όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2. του παρόντοσ. Θ κζςθ των πινακίδων
αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.
Θ ςφνδεςθ των χϊρων ςτάκμευςθσ με το χϊρο των WC πραγματοποιείται μζςω πλακοςτρωμζνθσ
διαδρομισ ςυνολικισ επιφάνειασ 40,0 τμ, Για τθν χριςθ από ΑΜΕΑ προβλζπεται ράμπα μικουσ 8,35 μ.
και πλάτουσ 1,00μ. θ οποία καταλιγει ςε πλατφςκαλο 1,50 Χ 2,40 μ. και διακζτει ανοξείδωτο
χειρολιςκιρα.
Εργαςίεσ χρωματιςμϊν και ςυντιρθςθσ των WC.
Οι εργαςίεσ ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των WC αφοροφν αντικατάςταςθ των φκαρμζνων ειδϊν
υγιεινισ μπαταριϊν, επιςκευζσ των κουφωμάτων και χρωματιςμοφσ.
Οι εργαςίεσ ςτθν εξωτερικι όψθ αφοροφν ςτον κακαριςμό τθσ λικοδομισ και αντικατάςταςθ
κουφωμάτων των παρακφρων.
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ξφλινου τραπεηοπάγκου

Β. Ραροχι ςφγχρονθσ ενθμζρωςθσ προςβάςιμθσ από ΑΜΕΑ.
 Ενθμερωτικι πινακίδα (Ρινακίδα πλθροφόρθςθσ με QR codes) όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο
1.4.2. του παρόντοσ. Θ πινακίδα κα τοποκετθκεί ςτθν κζςθ που αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο
ςκαρίφθμα.
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Εικόνα 6.6 Προτάςεισ παρεμβάςεων

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν

41

20REQ007812597 2020-12-10

Θζςθ Ραρζμβαςθσ 7: «Ραραλία Μθλιζσ»
7.1 Αντικείμενο – Σκοπόσ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελεί θ εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ανκρϊπων με κινθτικζσ
αναπθρίεσ ι με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα (θλικιωμζνοι, εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ, άτομα με μειωμζνθ
όραςθ, κ.λ.π.) ςτθν παραλία Μθλιζσ ςυνειςφζροντασ ςτθν εξυπθρζτθςθ αλλά και τθν άρςθ τθσ
περικωριοποίθςισ τουσ από το κοινωνικό ςφνολο (CPV 33196200-2).
Οι παρεμβάςεισ αφοροφν ςε τοπικζσ διαμορφϊςεισ και ςτθν προμικεια και τοποκζτθςθ κινθτοφ
εξοπλιςμοφ, τόςο ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ παραλίασ όςο και ςτον χϊρο κολφμβθςθσ, οι οποίεσ να τθροφν
τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ για ΑμεΑ και γενικότερα το ςφνολο των απαιτιςεων τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Μια παραλία που κα είναι ςε κζςθ να φιλοξενεί επιςκζπτεσ ΑμεΑ κακϊσ και άτομα με μειωμζνθ
κινθτικότθτα, χριςτεσ αναπθρικοφ τροχοκακίςματοσ ι χριςτεσ άλλων βοθκθτικϊν μζςων, κα πρζπει να
διακζτει όλεσ τισ κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ, ζτςι ϊςτε ο επιςκζπτθσ να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα
και να μθν ςυναντά εμπόδια που ςχετίηονται με τθ διαρρφκμιςθ και χριςθ των υποδομϊν. Θ ορκι
τοποκζτθςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ ςτουσ χϊρουσ τθσ παραλίασ είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ
διαςφάλιςθ μιασ όςο το δυνατόν πιο πλιρουσ πρόςβαςθσ για όλουσ.
Πλεσ οι καταςκευζσ και ο εξοπλιςμόσ, που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι ελαφριά, να μθν είναι
μόνιμα, να αποτελοφνται από κατάλλθλα υλικά που δεν αλλοιϊνουν το περιβάλλον και να παρζχουν
ευκολία τόςο ςτθν εγκατάςταςθ όςο και ςτθν απεγκατάςταςθ, μεταφορά και αποκικευςι τουσ κατά τθ
χειμερινι περίοδο. Επιπλζον, ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει ςτο ςφνολό του να φζρει τα κατάλλθλα και
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά αςφαλοφσ λειτουργίασ και ςυμβατότθτασ.

7.2 Ρεριοχι Ζργου
Θ παραλία που είναι γνωςτι ωσ «Μθλιζσ» βρίςκεται ανατολικά του οικιςμοφ Σταυροφ, μεταξφ του
οικιςμοφ Σταυροφ και Μθλιζσ και εμπίπτει ςτθν ευρφτερθ τουριςτικι περιοχι του. Αφορά ςε μια
διαμορφωμζνθ ζκταςθ που περιλαμβάνει ακτι κολφμβθςθσ και χερςαίο διαμορφωμζνο χϊρο με ψθλι
βλάςτθςθ. Θ ακτι ζχει ακτογραμμι 1000μ. περίπου και παραλία με αμμουδιά μεγάλουσ πλάτουσ (μζςο
πλάτοσ 50,0μ.) Στο χερςαίο τμιμα υπάρχουν διαμορφϊςεισ περιπάτου και άκλθςθσ και διακζτει κτίςμα
με χϊρουσ υγιεινισ. Το καλοκαίρι λειτουργοφν beachbarμε ξαπλϊςτρεσ, ενϊ θ ακτι εποπτεφεται από
ναυαγοςϊςτθ.
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Εικόνα 7.1 Θζςθ τθσ παραλίασ «Μθλιάσ»

7.3 Αυτοψία- Ζλεγχοσ προςπελαςιμότθτασ& προςβαςιμότθτασ
Ο χϊροσ διατρζχεται κατά μικοσ τθσ παραλίασ ςτο όριο τθσ αμμουδιάσ από πλακοςτρωμζνο πεηόδρομο,
δενδροςτοιχία και δρόμο. Διακζτει κάποιεσ υποδομζσ για τθν εξυπθρζτθςθ των ΑΜΕΑ, όπωσ κατακόρυφθ
ςιμανςθ για χϊρουσ ςτάκμευςθσ, χωρίσ τθν οριηόντια ςιμανςι τουσ, λοιπζσ πινακίδεσ πλθροφόρθςθσ και
μθ μόνιμεσ καταςκευζσ για αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα. Tο κτίςμα των WC δεν διακζτει
ειδικό χϊρο WC με προδιαγραφζσ για ΑΜΕΑ και δεν είναι προςπελάςιμο από άτομα με αμαξίδιο, λόγω
τθσ υψομετρικισ διαφοράσ από τον περιβάλλοντα χϊρο.

Εικόνα 7.2 Η διαμορφωμζνθ ζκταςθ ςτθν παραλία «Μθλιζσ»
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Εικόνα 7.3 Υπάρχουςεσ διαμορφϊςεισ

Εικόνα 7.4 Υπάρχουςεσ υποδομζσ (Παρατθρθτιριο ναυαγοςϊςτθ, κατακόρυφεσ ςθμάνςεισ για υποδομζσ
ΑΜΕΑ

Εικόνα 7.5 Παραλιακόσ πλακοςτρωμζνοσ πεηόδρομοσ

7.4 Ρροτεινόμενεσ Καταςκευζσ-Υποδομζσ
7.4.1 Γενικά
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ των υποδομϊν ςτθν παραλία κα πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ και οι
απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ Αρικμ. ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεφχοσ Β 1636/12.05.2017 «Κακοριςμόσ
όρων, προχποκζςεων, τεχνικϊν κεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειϊν και διαδικαςίασ για τθν παραχϊρθςθ
απλισ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ, όχκθσ και παρόχκιασ ηϊνθσ μεγάλων λιμνϊν και πλεφςιμων ποταμϊν»
και ειδικότερα του Άρκρου 16 «Εξυπθρετιςεισ ΑμεΑ», κακϊσ και των ςχετικϊν οδθγιϊν (ΕΛΟΤ 1439_2013,
ΥΡΕΚΑ – Σχεδιάηοντασ για Πλουσ, Πλοι ςτθν Άμμο) και τθσ απόφαςθσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωρ.
και Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009).
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Πλεσ οι καταςκευζσ ςτθν ηϊνθ του αιγιαλοφ κα πρζπει να είναι κινθτζσ, να ςυνδζονται με το ζδαφοσ με
διατάξεισ προςωρινισ ςτιριξθσ ι ζδραςθσ (απλισ ζμπθξθσ – πάκτωςθσ π.χ. τφπου ανεςτραμμζνου Τ,
χωρίσ ςκυρόδεμα) με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των λουομζνων λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν
(ανζμων) και με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι δυνατι θ χωρίσ ιδιαίτερθ προςπάκεια άμεςθ αποξιλωςθ,
μετακίνθςθ ι μεταφορά τουσ.
Πλεσ οι καταςκευζσ μετά το πζρασ τθσ περιόδου χριςθσ και όλεσ οι διατάξεισ ζδραςθσ (βάςεισ, εμπιξεισ −
πακτϊςεισ, κ.λπ.) κα πρζπει να αποκαλφπτονται και να αφαιροφνται χωρίσ να παραμζνουν εγκιβωτιςμζνεσ
ςτθν άμμο ςε αναμονι τθσ επόμενθσ περιόδου.

7.4.2 Τεχνικι Ρεριγραφι
 Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ
Δθμιουργία και ςιμανςθ 2 χϊρων ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ (Κατακόρυφθ και οριηόντια ςιμανςθ) Οι χϊροι
ςτάκμευςθσ για τα ΑμεΑ οριοκετοφνται παράλλθλα με τον παραλιακό χωματόδρομο που διατρζχει τθν
ζκταςθ ςε κζςθ κοντά ςτον πφργο του Ναυαγοςϊςτθ και κα διακζτουν τισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ
3,50 Χ 5,00μ. Κατά λοιπά κα τθροφνται οι προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2
του παρόντοσ.
 Ρινακίδεσ ςιμανςθσ όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1.4.2. του παρόντοσ. Θ κζςθ των πινακίδων
αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ (μθ μόνιμθ) καμπίνασ αποδυτθρίου και λουτρικϊν εγκαταςτάςεων ΑΜΕΑ
Ο ςυναρμολογοφμενοσ οικίςκοσ καμπίνασ αποδυτθρίου κα πρζπει να ζχει εργονομικι διαρρφκμιςθ και
εςωτερικζσ διαςτάςεισ που κα επιτρζπουν τθν άνετθ κίνθςθ – περιςτροφι ατόμου με αναπθρικό
αμαξίδιο, μαηί με τον ςυνοδό του.
Οι διαςτάςεισ τθσ καμπίνασ κα είναι τουλάχιςτον 2,20 μ. Χ 2,20 μ. και φψοσ μεταξφ 2,20 μ. - 2,30 μζτρα
και το άνοιγμα τθσ πόρτασ κα είναι τουλάχιςτον 1,10 μ..
Το δάπεδο κα πρζπει να αποτελείται από ςανίδια εμποτιςμζνθσ ξυλείασ τοποκετθμζνα με διάκενο 6
mm - 7 mm. Τα τοιχϊματα του αποδυτθρίου κα είναι από εμποτιςμζνθ ξυλεία, κα ζχουν φψοσ 1.65 μ.
ζωσ 1.75 μ. και κα τοποκετθκοφν ςε απόςταςθ 0,15 μ. ζωσ 0,2 μ. από το δάπεδο. Μεταξφ των
τοιχωμάτων και του εξοπλιςμοφ κα υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ επιφάνειασ κφκλου διαμζτρου 1.5
μζτρα, όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του ΓΟΚ για τθν κίνθςθ αμαξιδίων.
Τα μεταλλικά εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτα υλικά
αντοχισ ςτθ καλάςςια διάβρωςθ. Θ καμπίνα εςωτερικά κα πρζπει να περιλαμβάνει:
 Ράγκο διαςτάςεων 0.70 μζτρα Χ 1.50 μζτρα, ςε φψοσ 0.50 μζτρα από το δάπεδο, όπου κα μπορεί να
κάκεται ο χριςτθσ αμαξιδίου και γφρω από αυτόν κα πρζπει να υπάρχουν κατάλλθλεσ χειρολαβζσ
για τθν υποβοικθςθ του χριςτθ.
 Καλακάκι για χαρτιά και απορρίμματα
 Κρεμάςτρεσ ροφχων ςε φψοσ περίπου 1.20 μ. και 1.80 μ. από το δάπεδο.
 Ντουηιζρα του αποδυτθρίου
Εξωτερικά από το αποδυτιριο τοποκετείται ακροφφςιο ντουσ ςε κατάλλθλο φψοσ. Στθ κζςθ του ντουσ
απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ντουηιζρασ, τυποποιθμζνθσ ι χτιςτισ, κακϊσ και θ υπερφψωςθ ι το
βφκιςμα του δαπζδου, ακόμθ και θ καταςκευι οποιουδιποτε τφπου περιηϊματοσ για τον κακοριςμό
του χϊρου του, γιατί αποτελοφν εμπόδιο και είναι επικίνδυνα για τα εμποδιηόμενα άτομα. Ο χϊροσ του
ντουσ κα είναι ςυνεπίπεδοσ με το υπόλοιπο δάπεδο, θ ομαλι δε απορροι του φδατοσ κα
εξαςφαλίηεται με τθ διαμόρφωςθ κλίςεων. Ο διακόπτθσ ροισ του ντουσ κα πρζπει να ζχει λειτουργία
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χρονοκακυςτζρθςθσ για εξοικονόμθςθ νεροφ. Το ακροφφςιο κα πρζπει να είναι ρυκμιηόμενθσ
κατεφκυνςθσ και μεταβλθτισ ροισ τόςο για τθν εξοικονόμθςθ του νεροφ όςο και για μεταβαλλόμενθ
ροι ςε περίπτωςθ ανζμων.
Εντόσ του αποδυτθρίου φυλάςςεται ο μθχανιςμόσ αυτόνομθσ πρόςβαςθσ για ΑΜΕΑ, κατά τθ διάρκεια
τθσ νφχτασ. Θ πόρτα κα πρζπει να αςφαλίηεται με κλειδαριά.
 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ κινθτισ χθμικισ Τουαλζτασ για ΑΜΕΑ καταςκευαςμζνθσ κατά το πρότυπο
UNIEN 16194 όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.4.2 του παρόντοσ και όπωσ θ κζςθ τθσ
αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςκαρίφθμα.
 Καταςκευι πλακοςτρωμζνου διάδρομου από τον χϊρο ςτάκμευςθAMEAζωσ τον παραλιακό
πλακοςτρωμζνο πεηόδρομο
 Τοποκζτθςθ ξφλινου διάδρομου για τθν πρόςβαςθ των ΑΜΕΑ από τον πλακοςτρωμζνο διάδρομο ςτισ
εγκαταςτάςεισ ΑΜΕΑ (καμπίνα και WC)
Ο διάδρομοσ κα πρζπει να δθμιουργεί άνετθ και αςφαλι πρόςβαςθ ςε άτομα με κινθτικά προβλιματα
(ΑμεΑ) κινοφμενα ςε τροχοκακίςματα. Ο διάδρομοσ κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά και μόνο για τθν
εξυπθρζτθςθ Ατόμων με Αναπθρία
Συγκεκριμζνα κα πρζπει να τθροφνται οι παρακάτω προδιαγραφζσ:
 Να αποτελεί προςωρινι καταςκευι
 Να αποτελείται από ξφλινα ςτοιχεία ςυγκεκριμζνου μικουσ τα οποία τοποκετοφνται ελεφκερα ι
ενϊνονται μεταξφ τουσ με ειδικοφσ μεταλλικοφσ ςυνδζςμουσ από ανοξείδωτο ι γαλβανιςμζνο
χάλυβα.
 Να καταςκευάηεται ιςόπεδα με το πζριξ ζδαφοσ τθσ ακτισ.
 Να καταςκευάηεται από μθ τοξικά υλικά, φιλικά προσ το περιβάλλον, κατάλλθλα για εξωτερικι
χριςθ, ανκεκτικά ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ, υγραςία, υπεριϊδθ ακτινοβολία κ.λπ.
 Να διακζτει ομαλι, αντιολιςκθρι και ςυνεχι επιφάνεια.
 Να ζχει πλάτοσ τουλάχιςτον 1,5 μ. Το ςανίδωμα να είναι από εμποτιςμζνθ ξυλεία ενδεικτικϊν
διαςτάςεων πάχουσ 2,5 εκ. και πλάτουσ 12,0 εκ. με κενό 1,0 εκ. (το κενό χρειάηεται για να μπορεί
να κακαρίηεται εφκολα ο διάδρομοσ από τθν άμμο που κα μεταφζρεται από τθν κίνθςθ των
λουςμζνων).
 Να καταςκευάηεται ςε τζτοια κζςθ ϊςτε θ μζγιςτθ κατά μικοσ κλίςθ του να μθν είναι μεγαλφτερθ
από 8% και θ επιφάνεια του να είναι οριηόντια.
 Να τοποκετθκεί ςε τζτοια κζςθ ϊςτε να μπορεί να ςυνδζεται με τουσ εκτόσ αιγιαλοφ χϊρουσ
εξυπθρζτθςθσ των Α.με.Α. (ςτάκμευςθσ, τουαλζτεσ κ.λπ.).
 Να φζρει ςε επιλεγμζνα ςθμεία και ιδιαίτερα ςτθν αρχι και το τζλοσ αυτοφ, με επιδαπζδια
ςιμανςθ, το Διεκνζσ Σφμβολο Ρρόςβαςθσ και
 Να τοποκετείται εφκολα, χωρίσ ειδικευμζνο προςωπικό, να είναι κινθτόσ, δθλαδι όταν δεν
χρθςιμοποιείται να μπορεί να αφαιρεκεί και να αποκθκευτεί οπουδιποτε.
Ρριν τθν τοποκζτθςι του κα εξομαλφνεται το ζδαφοσ ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται ανωμαλίεσ ςτθν
επιφάνεια κφλιςθσ του αμαξιδίου.
 Ρρομικεια Αμφίβιου Αμαξίδιου άμμου ΑΜΕΑ
Το αμφίβιο αμαξίδιο άμμου κα πρζπει να παρζχει άνεςθ κατά τθν μεταφορά προσ τθν παραλία (πάνω
ςε άμμο, βότςαλα, κ.λπ.). Ζχει μειωμζνθ άνωςθ μζςα ςτο νερό και δεν ενδείκνυται για πλεφςθ ςτο
νερό (ειδικά για μεγαλόςωμα άτομα).
Συγκεκριμζνα για το πλωτό αμφίβιο αμαξίδιο κα πρζπει:
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Να μπορεί να κινθκεί ςε οποιαδιποτε επιφάνεια, ανεξάρτθτα από το είδοσ του εδάφουσ (άμμοσ,
χιόνι κλπ.).
 Να είναι ταυτόχρονα ελαφρφ και ανκεκτικό. Το πλαίςιό του να καταςκευάηεται από ανοξείδωτο
αλουμίνιο. Να μθν αλλοιϊνεται από το καλαςςινό νερό.
 Να ζχει εργονομικι και άνετθ καταςκευι και να δίνει ςτον χριςτθ τθν αίςκθςθ ότι κάκεται ςε
αναπαυτικι ξαπλϊςτρα.
 Το κάκιςμά του να είναι χωρίσ ραφζσ. Το υλικό του να είναι από fiberglass αδιάβροχο,
υποαλλεργικό και διάτρθτο (να αφινει τον αζρα, τθν άμμο και το νερό να το διαπερνάει).
 Οι τροχοί του να είναι από μαλακό PVC (ανκεκτικό ςτισ θλιακζσ ακτίνεσ UV) να απορροφοφν τουσ
κραδαςμοφσ, όταν το ζδαφοσ είναι ανϊμαλο (βότςαλα, χαλίκια, κλπ.).
 Να ζχει ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ για αποφυγι ατυχθμάτων.
 Να ςυναρμολογείται και αποςυναρμολογείται εφκολα, χωρίσ εργαλεία.
 Πταν δεν χρθςιμοποιείται, να διπλϊνεται και αποκθκεφεται ςε οριηόντια ι όρκια κζςθ, για
εξοικονόμθςθ χϊρου.
 Να διακζτει μοχλό ζλκυςθσ για εφκολθ πλοιγθςθ από ςυνοδό.
Ειδικότερα, κα πρζπει να ιςχφουν οι παρακάτω προδιαγραφζσ:
Ανκεκτικό
 Ανκεκτικό πλαίςιο – καταςκευι (τουλάχιςτον με μζγιςτο βάροσ ατόμου 120kg)
 Αδιάβροχο, ανοξείδωτο, υποαλλεργικά υλικά, υλικά ανκεκτικά ςε ακτίνεσ UV
Εφχρθςτο
 Ελαφρφ (max. 15 kg)
 Χειρολαβι /-εσ ςυνοδοφ
 Ρτυςςόμενο (δυνατότθτα δίπλωςθσ για φφλαξθ ςε οριηόντια ι όρκια κζςθ, για εξοικονόμθςθ χϊρου)
 Αρκρωτό (Δυνατότθτα ςυναρμολόγθςθσ / από- ςυναρμολόγθςθσ από ζνα άτομο και χωρίσ
εργαλεία - αποςπϊμενοι τροχοί, κ.λπ.)
 Φαρδιοί, χαμθλοί τροχοί κατάλλθλοι για ςτακερι και χωρίσ κραδαςμοφσ κίνθςθ ςε οποιαδιποτε
επιφάνεια, ανεξάρτθτα από το είδοσ του εδάφουσ (άμμοσ, βότςαλο, χαλίκι, κ.λπ.)
 Κάκιςμα διάτρθτο, μθ απορροφθτικό (αφινει τον αζρα, τθν άμμο και το νερό να το διαπερνάει)
για γριγορο ςτζγνωμα
Εργονομικό
 Δυνατότθτα προςαρμογι κλίςθσ (ανάκλθςθ) πλάτθσ κακίςματοσ (τουλάχιςτον 3 κζςεισ, λειτουργία
ωσ ξαπλϊςτρα και καρζκλα καλάςςθσ)
 Υψθλι πλάτθ για ςτιριξθ τθσ κεφαλισ
 Βραχίονεσ
Αςφαλζσ
 Στρογγυλεμζνεσ άκρεσ και χωρίσ εξοχζσ για αποφυγι ατυχθμάτων / τραυματιςμϊν
 Να μθν ανατρζπεται (αςφάλεια ανατροπισ)
 Ηϊνθ αςφαλείασ για τθ μζςθ, ηϊνθ ςτιριξθσ του κορμοφ
 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν
Επιπρόςκετα κα πρζπει να διακζτει κικθ φφλαξθσ – μεταφοράσ κακϊσ και ςκίαςτρο.
Τζλοσ κα πρζπει να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν.
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Εικόνα 7.6. Προτάςεισ Παρεμβάςεων
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Τιμολόγια
1

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα για ΑμεΑ
Για τθν προμικεια και πλιρθ τοποκζτθςθ ςτθν εκάςτοτε κζςθ μίασ χθμικισ τουαλζτασ
για ΑμεΑ, ςφμφωνα με το πρότυπο UNIEN 16194 και βάςει των ειδικϊν απαιτιςεων των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των υπόλοιπων όρων δθμοπράτθςθσ.
Τιμι ανά τεμάχιο
Ευρϊ ολογράφωσ ανά τεμάχιο: Τρείσ χιλιάδεσ οκτακόςια πενιντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 3.850,00 €

2

Καμπίνα αποδυτθρίου και λουτρικϊν εγκαταςτάςεων ΑμεΑ
Για τθν προμικεια και πλιρθ τοποκζτθςθ ςτθν εκάςτοτε παραλία ενόσ μθ μόνιμου
ςυναρμολογοφμενου αποδυτθρίου - ντουσ για ΑμεΑ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ςφνδεςθσ με το δίκτυο νεροφ, ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1439-2013 και βάςει των
ειδικϊν απαιτιςεων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των υπόλοιπων όρων
δθμοπράτθςθσ.
Τιμι ανά τεμάχιο
Ευρϊ ολογράφωσ ανά τεμάχιο: Τρεισ χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ
Αρικμθτικά: 3.500,00 €

3

Ξφλινοσ διάδρομοσ/ράμπα για πρόςβαςθ ΑμεΑ
Για τθν προμικεια και πλιρθ τοποκζτθςθ ςτθν εκάςτοτε κζςθ ενόσ τεμαχίου
διαδρόμου παραλίασ διαςτάςεων πλάτουσ 1,5μ, κα πρζπει να πλθροφνται οι
προχποκζςεισ και οι απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ Αρικμ. ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017, ΦΕΚ Τεφχοσ
Β 1636/12.05.2017 και βάςει των ειδικϊν απαιτιςεων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και
των υπόλοιπων όρων δθμοπράτθςθσ, πλάτουσ 1,5 μ..
Τιμι ανά μζτρο
Ευρϊ ολογράφωσ ανά μζτρο μικουσ: Εξιντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 60,00 €

4

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑμεΑ
Ο χϊροσ ςτάκμευςθσ για τα ΑμεΑ πρζπει να διακζτει τισ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ που
κα διευκολφνουν το ΑμεΑ χριςτθ αναπθρικοφ τροχοκακίςματοσ ι άλλον επιβάτθ ΑμεΑ,
να ειςζρχεται / εξζρχεται με άνεςθ του οχιματόσ του και ωσ εκ τοφτου απαγορεφεται ςε
μθ δικαιοφχουσ να ςτακμεφουν ι να οικειοποιοφνται τουσ χϊρουσ αυτοφσ.
Για τουσ ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ ΑμεΑ κα πρζπει να ιςχφουν οι
προδιαγραφζσ όπωσ αυτζσ ορίηονται από τισ ςχετικζσ οδθγίεσ (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΡΕΚΑ
– Σχεδιάηοντασ για Πλουσ) και τθν απόφαςθ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωρ. και
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Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009) και βάςει των ειδικϊν
απαιτιςεων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των υπόλοιπων όρων δθμοπράτθςθσ.
Συγκεκριμζνα, κα καταςκευαςκεί ζνα ςετ δφο κζςεων ςτάκμευςθσ.
Τιμι ανά ςετ.
Ευρϊ ολογράφωσ ανά ςετ 2 κζςεων: Διακόςια ευρϊ
Αρικμθτικά: 200,00 €
5

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ
Για τθν προμικεια και πλιρθ τοποκζτθςθ πινακίδων ςιμανςθσ θ καταςκευι των
οποίων διζπεται από τισ πρότυπεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ καταςκευισ πλθροφοριακϊν
πινακίδων( Ρ1-Ρ94) και πρόςκετων πινακίδων (Ρρ1-Ρρ18β) Αντανακλαςτικότθτασ
Ρινακίδων Σιμανςθσ με ενδεικτικό χρθςιμοποιοφμενο τφπο μεμβράνθσ Τφπου Ι και
επίπεδο φφλλου αλουμινίου κράματοσ AlMg2 πάχουσ 2-3’’ και βάςει των ειδικϊν
απαιτιςεων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των υπόλοιπων όρων δθμοπράτθςθσ.
Αφορά :
• Ρινακίδα για το χϊρο ςτάκμευςθσ (60x40 εκ.)
• Ρινακίδα για χϊρο αποδυτθρίων, ντουσ (60x40 εκ.)
• Ρινακίδα για WC (60x40 εκ.)
• Ρινακίδα για τθ διάταξθ αυτόνομθσ πρόςβαςθσ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα (60x40 εκ.)
• Ρινακίδα ςυγχρθματοδότθςθσ με αναφορά και ςτο όνομα του Δικαιοφχου (60x40 εκ.)
Τιμι ανά τεμάχιο.
Ευρϊ ολογράφωσ ανά τεμάχιο: Διακόςια ευρϊ
Αρικμθτικά: 200,00 €

6

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ (Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ με QR codes)
Οι ειδικζσ ενθμερωτικζσ πινακίδεσ κα παρζχουν με πλιρωσ προςβάςιμο τρόπο χριςιμεσ
πλθροφορίεσ για το ςθμείο τθσ προςβάςιμθσ παραλίασ, κακϊσ και τουριςτικζσ
πλθροφορίεσ για εμβλθματικά (προςβάςιμα ςε ΑμεΑ) ςθμεία ενδιαφζροντοσ ςτθν γφρω
περιοχι και πλθροφορίεσ κζςθσ ςτο χάρτθ και κατεφκυνςθσ ςε άλλα κοντινά ςθμεία
ενδιαφζροντοσ, βάςει των ειδικϊν απαιτιςεων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των
υπόλοιπων όρων δθμοπράτθςθσ.
Τιμι ανά τεμάχιο
Ευρϊ ολογράφωσ ανά τεμάχιο: Χίλια εξακόςια ευρϊ
Αρικμθτικά: 1.600,00 €
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7

Αμφίβιο Αμαξίδιο άμμου
Το αμφίβιο αμαξίδιο άμμου, το οποίο κα πρζπει να παρζχει άνεςθ και κίνθςθ επί τθσ
παραλίασ (πάνω ςε άμμο, βότςαλα, κ.λπ.), βάςει των ειδικϊν απαιτιςεων των Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν και των υπόλοιπων όρων δθμοπράτθςθσ.
Τιμι ανά τεμάχιο
Ευρϊ ολογράφωσ ανά μθχάνθμα: Χίλια διακόςια ευρϊ
Αρικμθτικά: 1.200,00 €

8

Ρλακόςτρωτθ διαδρομι
Τιμι ανά τμ
Ευρϊ ολογράφωσ ανά τ.μ.: Εβδομιντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 70,00 €

9

Καταςκευι άμπασ
Τιμι ανά τμ
Ευρϊ ολογράφωσ ανά τ.μ.: Εβδομιντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 70,00 €

10

Ξφλινοι Τραπεηοπάγκοι
Τιμι ανά τεμάχιο
Ευρϊ ολογράφωσ ανά τεμάχιο: Εξακόςια ογδόντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 680,00 €

11

Ραγκάκια
Τιμι ανά τεμάχιο
Ευρϊ ολογράφωσ ανά τεμάχιο: Τριακόςια δζκα πζντε ευρϊ και εβδομιντα ζξι λεπτά
Αρικμθτικά: 315,76€

12

Εξοπλιςμόσ WC ΑΜΕΑ
Τιμι κατ’αποκοπι
Ευρϊ ολογράφωσ: Χίλια ογδόντα ζνα ευρϊ και ενενιντα λεπτά
Αρικμθτικά: 1081,90 €
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13

Ανοξείδωτεσ χειρολιςκιρεσ
Τιμι ανά μ.μ.
Ευρϊ ολογράφωσ ανά μ.μ. :Ρενιντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 50,00 €

14

Ταμπελακια εκκεμάτων - Μπραιγ
Τιμι ανά τεμάχιο

Ευρϊ ολογράφωσ ανά τεμάχιο: Σαράντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 40,00 €
15

Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ξφλινων καταςκευϊν
Τιμι κατ’αποκοπι
Ευρϊ ολογράφωσ : Τριακόςια πενιντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 350,00 €

16

Συντιρθςθ WC
Τιμι κατ’αποκοπι
Ευρϊ ολογράφωσ: Οκτακόςια ενενιντα πζντε ευρϊ
Αρικμθτικά: 895,00 €

7

Υποδοχι infokiosk εςωτερικοφ χϊρου (Θλεκτρικζσ εργαςίεσ, κλπ.)
Τιμι κατ’αποκοπι

Ευρϊ ολογράφωσ : Εκατόν δζκα πζντε ευρϊ
Αρικμθτικά: 115,00 €
18

Υποδοχι infokiosk εξωτερικοφ χϊρου (Θλεκτρικζσ εργαςίεσ, κλπ.)
Τιμι κατ’αποκοπι
Ευρϊ ολογράφωσ :Διακόςια πενιντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 250,00 €
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19

Wi-Fi (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
Τιμι κατ’αποκοπι
Ευρϊ ολογράφωσ: Διακόςια ογδόντα ευρϊ
Αρικμθτικά: 280,00 €

20

Θχείο με woofer (με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)
Τιμι κατ’αποοπι
Ευρϊ ολογράφωσ : Τετρακόςια ευρϊ
Αρικμθτικά: 400,00 €

21

Σφςτθμα προβολισ με ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ
Τιμι κατ’αποκοπι
Ευρϊ ολογράφωσ ανά μθχάνθμα: Χίλια τριακόςια ευρϊ
Αρικμθτικά: 1.300,00 €

Γενικζσ Τεχνικζσ Υποχρεϊςεισ
Επίςθσ, κα πρζπει να λάβει γνϊςθ των ειδικϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ και ςτθν τιμι που κα προςφζρει κα
περιλαμβάνονται θ εγκατάςταςθ, οι ρυκμίςεισ, θ κζςθ ςε λειτουργία. Ειδικότερα κα πρζπει:
(1) Πλα τα πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και λοιπά ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ να
προςκομιςτοφν από τον Ανάδοχο πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τθν Υπθρεςία για ζλεγχο τθσ
πλθρότθτάσ τουσ. (εκτόσ αυτϊν που ορίηει θ πρόςκλθςθ να προςκομιςτοφν με τθν προςφορά).
(2) Για όλα τα προσ προμικεια προϊόντα να παρζχονται πιςτοποιθτικά αςφαλοφσ λειτουργίασ και
ςυμβατότθτασ με όρια αςφαλείασ που επιβάλλονται από οδθγίεσ, κανονιςμοφσ και νόρμεσ Ελλθνικϊν
και διεκνϊν (Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ΘΡΑ) Οργανιςμϊν (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρμεσ ΕΝ κλπ)
(3) Να δοκοφν από τον Ανάδοχο τεχνικά εγχειρίδια και οδθγίεσ ελζγχου, χριςθσ και ςυντιρθςθσ ςτθν
Ελλθνικι γλϊςςα.
(4) Πλεσ οι εργαςίεσ να γίνουν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ
επιςτιμθσ, χωρίσ ελαττϊματα, και οι χϊροι να παραδοκοφν απαραίτθτα κακαροί και απαλλαγμζνοι από
άχρθςτα υλικά, τα οποία κα απομακρυνκοφν εκτόσ του χϊρου εγκατάςταςθσ τθσ διάταξθσ.
(5) Ο Ανάδοχοσ ζχοντασ λάβει γνϊςθ των ειδικϊν τοπικϊν ςυνκθκϊν κάκε κζςθσ κζαςθσ και ζχοντασ
αποδεχτεί το αντικείμενο τισ μελζτθσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του εξοπλιςμοφ και τουσ όρουσ
διακιρυξθσ, οφείλει να ακολουκιςει τισ οδθγίεσ και να δζχεται τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ
και του αρμόδιου μθχανικοφ τθσ Υπθρεςίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και να τουσ
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ενθμερϊνει για οποιοδιποτε κζμα ανακφπτει για τθν επίτευξθ τθσ ζντεχνθσ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ
προμικειασ.
(6) Θ μεταφορά των υλικϊν και οι εργαςίεσ επιςκευϊν κα εκτελεςτοφν ςε εργάςιμεσ και μθ θμζρεσ και ϊρεσ
και ςε κάκε περίπτωςθ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Υπθρεςία. Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ δεν κα πρζπει με
κανζνα τρόπο να προκαλοφν όχλθςθ ςτουσ περιοίκουσ, τουλάχιςτον κατά τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ.
(7) Πλεσ οι εργαςίεσ να γίνουν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ
επιςτιμθσ, χωρίσ ελαττϊματα, και οι χϊροι να παραδοκοφν απαραίτθτα κακαροί και απαλλαγμζνοι από
άχρθςτα υλικά, τα οποία κα απομακρυνκοφν εκτόσ του χϊρου εγκατάςταςθσ τθσ διάταξθσ.
(8) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςε μζγιςτο οριηόμενο χρονικό
διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
(9) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν Επιτροπι
Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία και τθν ϊρα που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό επί τόπου του
ζργου, τουλάχιςτον τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
(10) Θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνει είτε ςτο ςφνολό τθσ είτε τμθματικά κατόπιν ςυνεννόθςθσ
με τθν Ανακζτουςα Αρχι με τουσ κάτωκι τρόπουσ:
 Τα προσ προμικεια είδθ τα οποία προβλζπεται να είναι μόνιμα τοποκετθμζνα ςτισ επιλεγμζνεσ
κζςεισ κζαςθσ κα παραδοκοφν και κα εγκαταςτακοφν ςτθν τελικι τουσ κζςθ και ςε πλιρθ
λειτουργία, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν.
 Τα προσ προμικεια είδθ τα οποία δεν προβλζπεται να είναι μόνιμα τοποκετθμζνα ςτισ
επιλεγμζνεσ κζςεισ κζαςθσ, λόγω τθσ εποχικότθτασ των υλικϊν και αναλόγωσ του χρόνου
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατόν να παραλθφκοφν ςε χϊρο αποκικευςθσ του Διμου και θ
αρμόδια Επιτροπι να ςυντάξει Ρρωτόκολλο Ροςοτικισ Ραραλαβισ. Στθν περίπτωςθ αυτι είναι
δυνατόν να κρατθκεί θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ από τον Ανάδοχο μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ
ςτθ αρχι τθσ καλοκαιρινισ περιόδου του επόμενου ζτουσ. Θ εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ κα
επιςτραφεί μετά τθν εγκατάςταςι τουσ ςτθν επιλεγμζνθ κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία και αφοφ γίνει
ο ποιοτικόσ και λειτουργικόσ ζλεγχοσ από τθν αρμόδια Επιτροπι και ςυνταχκεί το Ρρωτόκολλο
Οριςτικισ Ραραλαβισ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 μελζτθ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν.
(11) Τα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ζτοιμα προσ λειτουργία και χριςθ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται.
Πλα τα προμθκευόμενα υλικά κα είναι καινοφργια, πρϊτθσ χριςθσ, άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνα από
φκορζσ ι ηθμιζσ και κα ανταποκρίνονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ άριςτθ
απόδοςθ τουσ για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται, ευρζωσ κυκλοφοροφντα ςτθν Ελλθνικι αγορά.
Θα ςυμμορφϊνονται με όλα τα ελλθνικά και διεκνι πρότυπα και κανονιςμοφσ.
(12) Στθν ςφμβαςθ περιλαμβάνεται θ προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ των μόνιμα τοποκετθμζνων
υλικϊν, εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ των μθ μόνιμα τοποκετθμζνων υλικϊν, οι ρυκμίςεισ, θ κζςθ ςε
λειτουργία κακϊσ και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου ςτθν όλθ διαδικαςία εγκατάςταςθσαπεγκατάςταςθσ των μθ μόνιμα τοποκετθμζνων υλικϊν.
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Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου
Για τθν χθμικι τουαλζτα και τθν κινθτι καμπίνα αποδυτθρίων/ντουη για Α.Μ.Ε.Α. απαιτοφνται:















Διλωςθ αποδοχισ τθσ προμικειασ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι Υπεφκυνθ διλωςθ του
αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον διαγωνιηόμενο, υπζρ του οποίου
εκδίδει τθν βεβαίωςθ ότι κα προμθκεφςει τα ςυγκεκριμζνα είδθ και ότι αυτά διακζτουν τα
περιγραφικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά που ηθτοφνται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ
μελζτθσ κακϊσ και ότι είναι κατάλλθλα για χριςθ από Α.Μ.Ε.Α. κατά τα πρότυπα
Φυλλάδιο Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Οίκου Καταςκευισ ι του Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα για
τθν τουαλζτα ςυνοδευόμενο από ςχετικι Διλωςθ Συμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ότι ο εξοπλιςμόσ
τθσ τουαλζτασ ςυμμορφϊνεται με τουσ κανονιςμοφσ του προτφπου ΕΝ 16194 και το αντίςτοιχο
Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ,
Φυλλάδιο Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Οίκου Καταςκευισ ι του Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα για
το ςφςτθμα απόςμθςθσ ςυνοδευόμενο από Φφλλο Δεδομζνων Αςφαλείασ (technical data sheet) όπου
κα αναφζρεται θ ςφςταςθ και ο ζλεγχοσ του για τοξικότθτα, αλλεργίεσ και καρκινογόνο δράςθ και
ςχετικζσ Δθλϊςεισ του καταςκευαςτι.
Γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ χθμικισ τουαλζτασ Α.Μ.Ε.Α. για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ από
τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ, από τον Καταςκευαςτικό Οίκο τθσ χθμικισ τουαλζτασ Α.Μ.Ε.Α. ι
τον Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
Γραπτι εγγφθςθ διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν τθσ χθμικισ τουαλζτασ Α.Μ.Ε.Α. για τουλάχιςτον δζκα
(10) ζτθ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ, από τον Καταςκευαςτικό Οίκο τθσ χθμικισ
τουαλζτασ Α.Μ.Ε.Α. ι τον Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
Ριςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Ριςτοποιθτικό
Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 του καταςκευαςτικοφ οίκου του
ςυςτιματοσ εξουδετζρωςθσ οςμϊν και απόςμθςθσ τθσ χθμικισ τουαλζτασ για Α.Μ.Ε.Α. ςε ιςχφ
Δείγμα του υλικοφ απόςμθςθσ για τθν χθμικι τουαλζτα Α.Μ.Ε.Α.
Τεχνικά φυλλάδια (prospectus), ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα, του χϊρου τθσ χθμικισ τουαλζτασ
Α.Μ.Ε.Α.

Για τον ξφλινο διάδρομο παραλίασ και το αμφίβιο αμαξίδιο άμμου για Α.Μ.Ε.Α. απαιτοφνται:


Διλωςθ αποδοχισ τθσ προμικειασ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι Υπεφκυνθ διλωςθ του
αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον διαγωνιηόμενο, υπζρ του οποίου
εκδίδει τθν βεβαίωςθ ότι κα προμθκεφςει τα ςυγκεκριμζνα είδθ και ότι αυτά διακζτουν τα
περιγραφικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά που ηθτοφνται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ
μελζτθσ κακϊσ και ότι είναι κατάλλθλα για χριςθ από Α.Μ.Ε.Α. κατά τα πρότυπα
 Φυλλάδιο Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Οίκου Καταςκευισ ι του Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
ςυνοδευόμενο από Φφλλο Δεδομζνων Αςφαλείασ (Technical Data Sheet) και από Test Report τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ περί αντιολιςκθρότθτασ και αντοχισ ςε εφελκυςμό του κινθτοφ διαδρόμου
παραλίασ Α.Μ.Ε.Α. κατά τα ηθτοφμενα ανωτζρω,
 Ριςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και Ριςτοποιθτικό
Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 του καταςκευαςτικοφ οίκου του
αμφίβιου αμαξίδιου άμμου για Α.Μ.Ε.Α. ςε ιςχφ
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 Γραπτι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ του αμφίβιου αμαξιδίου άμμου για Α.Μ.Ε.Α. για τουλάχιςτον δφο
(2) ζτθ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ, από τον Καταςκευαςτικό Οίκο του αμφίβιου
αμαξιδίου άμμου για Α.Μ.Ε.Α. ι τον Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
 Γραπτι εγγφθςθ διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν του αμφίβιου αμαξιδίου άμμου για Α.Μ.Ε.Α. για
τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ, από τον Καταςκευαςτικό Οίκο του
αμφίβιου αμαξιδίου άμμου για Α.Μ.Ε.Α. ι τον Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
 Δείγμα υλικοφ του κινθτοφ διαδρόμου παραλίασ Α.Μ.Ε.Α.
 Τεχνικά φυλλάδια (prospectus), ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα, του κινθτοφ διαδρόμου παραλίασ και
του αμφίβιου αμαξιδίου άμμου για Α.Μ.Ε.Α.
Για τισ πινακίδεσ:


Διλωςθ αποδοχισ τθσ προμικειασ του καταςκευαςτικοφ οίκου ι Υπεφκυνθ διλωςθ του
αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον διαγωνιηόμενο, υπζρ του οποίου
εκδίδει τθν βεβαίωςθ ότι κα προμθκεφςει τα ςυγκεκριμζνα είδθ και ότι αυτά διακζτουν τα
περιγραφικά και τεχνικά χαρακτθριςτικά που ηθτοφνται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ
μελζτθσ κακϊσ και ότι είναι κατάλλθλα για χριςθ από Α.Μ.Ε.Α. κατά τα πρότυπα
 Βεβαίωςθ Ρρομθκευτι περί διακεςιμότθτασ του εξοπλιςμοφ/ υλικοφ.

Εγγυιςεισ - Συντιρθςθ - Υποχρεϊςεισ αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει γραπτι εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν για τθν καλι λειτουργία
τόςο των μθχανικϊν μερϊν όςο και των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων.
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, μετροφμενοσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ του
εξοπλιςμοφ, εγκατεςτθμζνου και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, κα κακοριςτεί με τθν προςφορά
των διαγωνιηομζνων Οικονομικϊν Φορζων.
Οι Οικονομικοί Φορείσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ οφείλουν να κατακζςουν τθν ςχετικι υπεφκυνθ
διλωςθ για τον προςφερόμενο χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ςτθν οποία κα δθλϊνουν λεπτομερϊσ
τισ καλφψεισ που προςφζρει θ προςφερόμενθ εγγφθςθ οι οποίεσ κα είναι τουλάχιςτον αυτζσ που
κακορίηονται ςτθν υπ’ αρ. 89/2020 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Βόλβθσ.
Ρροςφορζσ οι οποίεσ ορίηουν μικρότερο χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ ι
διακεςιμότθτασ ανταλλακτικϊν απορρίπτονται.
Κατά τθ διάρκεια του χρόνου εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ ευκφνεται για κάκε ατζλεια, βλάβθ ι αδικαιολόγθτθ
φκορά τθσ προμικειασ, εκτόσ αν αυτι προζρχεται από ανωτζρω βία ι κακι χριςθ, οπότε εφαρμόηονται
οι ςχετικζσ διατάξεισ.
Για το ανωτζρω διάςτθμα τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ο Ρρομθκευτισ κα καλφπτει, χωρίσ επιβάρυνςθ
του Διμου, τθν αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που τυχόν προκφψει κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ και κα
οφείλεται ςε αςτοχία υλικοφ, φκορά λόγω κακισ καταςκευισ ι αςτοχίασ υλικοφ και όχι ςε κακι χριςθ,
με δικι του φροντίδα και δαπάνθ για όλο το χρονικό διάςτθμα που ιςχφει θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
και ςε χρονικό διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν (από τθν επίςθμθ ενθμζρωςι
του από το Διμο). Ο Διμοσ Βόλβθσ δεν κα ευκφνεται για καμιά βλάβθ του εξοπλιςμοφ προερχόμενθ από
τθν ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά
και αναλϊςιμα (όπου υπάρχουν) κλπ.
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν

56

20REQ007812597 2020-12-10

Στθν προςφορά του Αναδόχου κα περιλαμβάνεται και θ προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ χωρίσ
πρόςκετθ χρζωςθ για τθν πρϊτθ περίοδο λειτουργίασ, μζχρι τθν απόςυρςι από τθν ακτι ι για διάςτθμα
ενόσ ζτουσ. Στθ διάρκεια αυτι επίςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβαίνει ςε τακτικι
προλθπτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και ςτθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι άλλθσ
λειτουργικισ ανωμαλίασ του εξοπλιςμοφ, ι/και ςφςτθμα, ι/και ςτθν αντικατάςταςθ (εφόςον απαιτείται)
μζρουσ ι του ςυνόλου αυτϊν χωρίσ καμία πρόςκετθ δαπάνθ για τθν Υπθρεςία. Το κόςτοσ όλων των
αναλωςίμων, ανταλλακτικϊν, λιπαντικϊν, μικροφλικων κλπ. βαρφνει τον Ανάδοχο.
Θ παράδοςθ και θ εγκατάςταςθ των καταςκευϊν κα γίνει με δαπάνεσ του Αναδόχου, να γίνεται δοκιμι
καλισ λειτουργίασ των ςυςκευϊν ωσ πλιρεσ ςφςτθμα αλλά και των υποςυςτθμάτων υποςτιριξισ τουσ, να
διενεργεί ο ανάδοχοσ τακτικοφσ ελζγχουσ με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ καλισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ ς’
όλθ τθ διάρκεια τθσ χριςθσ τουσ.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ ανά ςθμείο παρζμβαςθσ
Ραρακάτω παρουςιάηεται ενδεικτικά το κόςτοσ για κάκε ζνα από τα επτά (7) επιμζρουσ ςθμεία
παρζμβαςθσ τθσ παραπάνω πρόταςθσ:
1. Μουςείο Θάλαςςασ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

200,00 €

200,00 €

248,00 €

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

200,00 €

400,00 €

496,00 €

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

1

100,00 €

100,00 €

124,00 €

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

1.600,00 €

1.600,00 €

1.984,00 €

Ραγκάκια

τεμάχιο

2

350,00 €

700,00 €

868,00 €

Χειρολαβζσ

μ.μ.

11,7

50,00 €

585,00 €

725,40 €

Καταςκευι άμπασ

τ.μ.

12,9

70,00 €

903,00 €

1.119,72 €

Κατ’αποκοπι

1

115,00 €

115,00 €

142,60 €

τεμάχιο

20

40,00 €

800,00 €

992,00 €

Wi-Fi (με
ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)

Κατ’αποκοπι

1

280,00 €

280,00 €

347,20 €

Θχείο με woofer (με
ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)

τεμάχιο

1

400,00 €

400,00 €

496,00 €

Σφςτθμα προβολισ (με
ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)

τεμάχιο

1

1.300,00 €

1.300,00 €

1.612,00 €

Υποδοχι infokiosk
(Θλεκτρικζσ εργαςίεσ, κλπ.)
Μπραιγ (ταμπελακια
εκκεμάτων)

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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2. Τουριςτικό Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Σταυροφ
Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

200,00 €

400,00 €

496,00 €

1

100,00 €

100,00 €

124,00 €

Τεμάχιο

1

1.600,00 €

1.600,00 €

1.984,00 €

τεμάχιο

2

315,76 €

631,52 €

783,08 €

Χειρολαβζσ

μ.μ.

4

50,00 €

200,00 €

248,00 €

Καταςκευι άμπασ

τ.μ.

4

70,00 €

280,00 €

347,20 €

Κατ’αποκοπι

1

250,00 €

250,00 €

310,00 €

Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)
Ραγκάκια

Υποδοχι infokiosk
(Θλεκτρικζσ εργαςίεσ, κλπ.)

Τιμι
μονάδασ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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3. Σθμείο κζαςθσ 1 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ – Βόρεια όχκθ
Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Τιμι
μονάδασ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ /
αςφαλτόςτρωςθ οδοφ

Σετ των 2

1

1.000,00 €

1.000,00 €

1.240,00 €

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

200,00 €

400,00 €

496,00 €

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

1.600,00 €

1.600,00 €

1.984,00 €

Τοποκζτθςθ ξφλινου
διαδρόμου/ράμπασ με
χειρολαβι

τ.μ

21

60,00 €

1.260,00 €

1.562,40 €

Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
(ξυλουργικζσ, βάψιμο)

κατ'αποκοπι

1

350,00 €

350,00 €

434,00 €

Ρλακόςτρωςθ διαδρόμου

τ.μ.

32

70,00 €

2.240,00 €

2.777,60 €

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα
για ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

3.850,00 €

3.850,00 €

4.774,00 €

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

10.700,00 €
2.568,00 €
13.268,00 €
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4. Σθμείο κζαςθσ 2 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ - Νότια όχκθ
Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

200,00 €

200,00 €

248,00 €

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

200,00 €

400,00 €

496,00 €

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

1.600,00 €

1.600,00 €

1.984,00 €

τ.μ

21

60,00 €

1.260,00 €

1.562,40 €

κατ'αποκοπι

1

350,00 €

350,00 €

434,00 €

τ.μ.

15,8

70,00 €

1.106,00 €

1.371,44 €

Τοποκζτθςθ ξφλινου
διαδρόμου
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
(ξυλουργικζσ, βάψιμο)
Ρλακόςτρωςθ διαδρόμου

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

4.916,00 €
1.179,84 €
6.095,84 €
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5. Νυμφόπετρεσ
Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

200,00 €

200,00 €

248,00 €

2

200,00 €

400,00 €

496,00 €

τεμάχιο

1

100,00 €

100,00 €

124,00 €

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

1.600,00 €

1.600,00 €

1.984,00 €

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα
για ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

3.850,00 €

3.850,00 €

4.774,00 €

Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

Τιμι
μονάδασ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν

6.150,00 €
1.476,00 €
7.626,00 €
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6. Αρχαίο πλατανόδαςοσ ςτο κζντρο του Σταυροφ
Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

200,00 €

200,00 €

248,00 €

2

200,00 €

400,00 €

496,00 €

τεμάχιο

1

100,00 €

100,00 €

124,00 €

Τεμάχιο

1

1.600,00 €

1.600,00 €

1.984,00 €

Ρλακόςτρωςθ διαδρομι

τ.μ.

39,5

70,00 €

2.765,00 €

3.428,60 €

άμπα και κεφαλόςκαλο

τ.μ.

11,8

70,00 €

826,00 €

1.024,24 €

Βάψιμο /ςυντιρθςθ WC

Κατ’αποκοπι

1

895,00 €

895,00 €

1.109,80 €

Τραπεηοπάγκοι

τεμάχιο

4

680,00 €

2.720,00 €

3.372,80 €

Εξοπλιςμόσ WC

Κατ’αποκοπι

1

1.081,90 €

1.081,90 €

1.341,56 €

Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ
Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τιμι
μονάδασ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν

10.587,90 €
2.541,10 €
13.129,00 €
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7. Ραραλία Μθλιζσ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

200,00 €

200,00 €

248,00 €

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

200,00 €

400,00 €

496,00 €

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

1.600,00 €

1.600,00 €

1.984,00 €

Καμπίνα αποδυτθρίου και
λουτρικϊν εγκαταςτάςεων
ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

3.500,00 €

3.500,00 €

4.340,00 €

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα
για ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

3.850,00 €

3.850,00 €

4.774,00 €

Ξφλινοσ διάδρομοσ
παραλίασ για πρόςβαςθ
ΑμεΑ

μ.μ

15

60,00 €

900,00 €

1.116,00 €

Αμφίβιο Αμαξίδιο άμμου
ΑμεΑ

Τεμάχιο

2

1.200,00 €

2.400,00 €

2.976,00 €

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

12.850,00 €
3.084,00 €
15.934,00 €

ΣΤΑΥΟΣ, 07/12/2020
ΘΕΩΘΘΘΚΕ
Θ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Θ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ Δ/ΝΣΘΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΝΤΗΘ ΑΓΥΩ
ΓΕΩΡΟΝΟΣ Ρ.Ε.

ΧΙΣΤΙΝΑ ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τ.Ε.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
Ρ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ
ΔΘΜΟΣ ΒΟΛΒΘΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
Α. ΜΕΛΕΤΘΣ 89/2020

Θζμα: Ριλοτικζσ Ραρεμβάςεισ για τθν Ρροςβαςιμότθτα
Ρολιτιςτικϊν και Φυςικϊν Τουριςτικϊν Ρροοριςμϊν Διμου
Βόλβθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «Μονοπάτια
Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ
(Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνφμιο
«Access2Heritage» ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Ελλάδα – Βουλγαρία
2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»
Χρθματοδότθςθ: Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ
«Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»
«Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΡΟΣ ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘΣ
ΕΡΩΝΥΜΙΑ:
ΕΔΑ:
ΟΔΟΣ: - ΑΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.:
Α.Φ.Μ.:

ΔΟΥ:

ΤΘΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ που αφορά ςτθν προμικεια, τθν διακιρυξθ αυτισ με τα
παραρτιματά τθσ, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ αυτισ, υποβάλλω τθν παροφςα
προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ ταφτα και αναλαμβάνω τθν εν λόγω
προμικεια με τισ ακόλουκεσ τιμζσ και τθν ςυνολικι τιμι επί του προχπολογιςμοφ αυτισ.

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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1. Μουςείο Θάλαςςασ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

1

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Ραγκάκια

τεμάχιο

2

Χειρολαβζσ

μ.μ.

11,7

Καταςκευι άμπασ

τ.μ.

12,9

Κατ’αποκοπι

1

τεμάχιο

20

Wi-Fi (με
ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)

Κατ’αποκοπι

1

Θχείο με woofer (με
ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)

τεμάχιο

1

Σφςτθμα προβολισ (με
ςφνδεςθ/τοποκζτθςθ)

τεμάχιο

1

Υποδοχι infokiosk
(Θλεκτρικζσ εργαςίεσ, κλπ.)
Μπραιγ (ταμπελακια
εκκεμάτων)

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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2. Τουριςτικό Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ Σταυροφ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

1

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Ραγκάκια

τεμάχιο

2

Χειρολαβζσ

μ.μ.

4

Καταςκευι άμπασ

τ.μ.

4

Κατ’αποκοπι

1

Υποδοχι infokiosk
(Θλεκτρικζσ εργαςίεσ, κλπ.)

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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3. Σθμείο κζαςθσ 1 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ – Βόρεια όχκθ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ /
αςφαλτόςτρωςθ οδοφ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Τοποκζτθςθ ξφλινου
διαδρόμου/ράμπασ με
χειρολαβι

τ.μ

21

Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
(ξυλουργικζσ, βάψιμο)

κατ'αποκοπι

1

Ρλακόςτρωςθ διαδρόμου

τ.μ.

32

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα
για ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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4. Σθμείο κζαςθσ 2 ςτθν Λίμνθ Βόλβθ - Νότια όχκθ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

τ.μ

21

κατ'αποκοπι

1

τ.μ.

15,8

Τοποκζτθςθ ξφλινου
διαδρόμου
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
(ξυλουργικζσ, βάψιμο)
Ρλακόςτρωςθ διαδρόμου

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν

69

20REQ007812597 2020-12-10

5. Νυμφόπετρεσ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

1

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα
για ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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6. Αρχαίο πλατανόδαςοσ ςτο κζντρο του Σταυροφ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ρινακίδεσ Κατεφκυνςθσ

τεμάχιο

1

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Ρλακόςτρωςθ διαδρομι

τ.μ.

39,5

άμπα και κεφαλόςκαλο

τ.μ.

11,8

Βάψιμο /ςυντιρθςθ WC

Κατ’αποκοπι

1

Τραπεηοπάγκοι

τεμάχιο

4

Εξοπλιςμόσ WC

Κατ’αποκοπι

1

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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7. Ραραλία Μθλιζσ
Κόςτοσ διαμορφϊςεων
και προμθκειϊν

Μονάδα
μζτρθςθσ

Ροςότθτεσ

Χϊροι ςτάκμευςθσ ΑΜΕΑ

Σετ των 2

1

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

τεμάχιο

2

Ενθμερωτικζσ πινακίδεσ
(Ρινακίδεσ πλθροφόρθςθσ
με QR codes)

Τεμάχιο

1

Καμπίνα αποδυτθρίου και
λουτρικϊν εγκαταςτάςεων
ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

Κινθτι Χθμικι Τουαλζτα
για ΑμεΑ

Τεμάχιο

1

Ξφλινοσ διάδρομοσ
παραλίασ για πρόςβαςθ
ΑμεΑ

μ.μ

15

Αμφίβιο Αμαξίδιο άμμου
ΑμεΑ

Τεμάχιο

2

Τιμι
μονάδασ

Τιμι ςε
ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ

Τιμι ςε ευρϊ
με ΦΡΑ

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Ρ.Α. (24%):
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Τόποσ/θμερομθνία…………………………..

Ρροςφζρων

(Υπογραφι – Σφραγίδα)

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν
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