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Αντικείμενο - Σκοπός 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικές 

αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα στις παραλίες του Δήμου. 

Σκοπός είναι να γνωστοποιηθούν και να υλοποιηθούν στο μέλλον εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες 

απαιτούνται σε μία παραλία, ώστε να παρέχεται στα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένης 

κινητικότητας ολοκληρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας. 

Η εν λόγω μελέτη  προβλέπει την προμήθεια υλικών που αφορούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας 

ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα 

με μειωμένη όραση, κλπ.), συνεισφέροντας στην εξυπηρέτηση αλλά και την άρση της περιθωριοποίησής 

τους από το κοινωνικό σύνολο (CPV 33196200-2 Εξοπλισμός για Α.με.Α). 

Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην πρόσβαση, δεν εξαντλείται μόνο στη δυνατότητα να 

κυκλοφορούν ανεμπόδιστα μέσα στην πόλη ούτε στη χρήση των δημόσιων κτιρίων με την παροχή μιας 

σειράς διευκολύνσεων. Τα άτομα με αναπηρία έχουν κάθε δικαίωμα και στη χρήση των εγκαταστάσεων, 

που σχετίζονται με την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, τον τουρισμό και γενικότερα με την αναψυχή, τα οποία 

προσφέρονται σε όλους μας ανεμπόδιστα και χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Ένας σημαντικός 

χώρος από τον οποίο αποκλείονται τα Α.με.Α. είναι η θάλασσα και τα θαλάσσια λουτρά, τα οποία 

συνήθως έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία και στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Η 

ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την προσβασιμότητα καλύπτει συνήθως τα κτίρια αλλά δεν επεκτείνεται σε 

χώρους όπως η παραλία, η θάλασσα και το βουνό. 

Με στόχο αφενός τη φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους θαλάσσιους χώρους και αφετέρου 

την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους, προτείνεται η αναβάθμιση των υποδομών του παραθαλάσσιου 

μετώπου της χώρας μας. Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις αλλά και να υπάρξει προμήθεια κινητού 

εξοπλισμού τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο κολύμβησης, οι οποίες να τηρούν 

τις απαιτούμενες προδιαγραφές σχεδιασμού για Α.με.Α. και γενικότερα το σύνολο των απαιτήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η παρούσα μελέτη έχει στόχο την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών σε τέσσερις παραλίες του Δήμου 

Βόλβης και συγκεκριμένα στην Κεντρική Παραλία Σταυρού, στην Παραλία Βρασνών, στην Παραλία Νέων 

Βρασνών και στην Παραλία Ασπροβάλτας, για την εξυπηρέτηση των Α.με.Α. στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

του τουρισμού των ατόμων με αναπηρία και στην προσέλκυση τουριστών αυτής της κοινωνικής ομάδας 

αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής.  

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι) αντιμετωπίζουν 

κάποιο πρόβλημα αναπηρίας (World Health Organization, WHO). Στην Ευρωπαϊκή ήπειρο υπολογίζεται ότι 

υπάρχουν περίπου 138,6 εκατομμύρια άνθρωποι με ανάγκες προσβασιμότητας, ενώ ο αριθμός τους 

υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 156,4 εκατομμύρια μέχρι το 2020 (Economic impact and travelpatterns of 

accessibletourism in Europe – Service Contract SI2.ACPROCE052481700 - European Commission, DG 

Enterprise and Industry). To 70% αυτών των ανθρώπων εκτιμάται ότι έχει την οικονομική και φυσική 

δυνατότητα να ταξιδέψει (Eurostat, 2005a) αναζητώντας προσβάσιμους προορισμούς με κατάλληλες 
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υποδομές. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των ατόμων αυτών ταξιδεύει με συνοδό και ξοδεύει 

περισσότερα από την μέση δαπάνη ανά άτομο και ανά ταξίδι αναψυχής. 

Μια παραλία που θα είναι σε θέση να φιλοξενεί επισκέπτες Α.με.Α. καθώς και άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα, χρήστες αναπηρικού τροχοκαθίσματος ή χρήστες άλλων βοηθητικών μέσων, θα πρέπει να 

διαθέτει όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα 

και να μην συναντά εμπόδια που σχετίζονται με τη διαρρύθμιση και χρήση των υποδομών. Η ορθή 

τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού στους χώρους της παραλίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διασφάλιση μιας όσο το δυνατόν πιο πλήρους πρόσβασης για όλους. 

Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε μια παραλία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από 

χαρακτηριστικά τα οποία στοχεύουν στην προσβασιμότητα, την αυτονομία και την ευκολία χρήσης για 

όλες τις κατηγορίες αναπηρίας, όπως ακολούθως: 

 Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα 

 Κινητή Χημική τουαλέτα για Α.με.Α. 

 Μη μόνιμο αποδυτήριο για Α.με.Α. με ντούζ και εγκατεστημένο φωτοβολταικό σύστημα 

 Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας αποδυτηρίου 

 Ξύλινος διάδρομος παραλίας για πρόσβαση Α.με.Α. 

 Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας για πρόσβαση Α.με.Α. 

 Χώρος σκίασης 

 Χώροι στάθμευσης Α.με.Α. 

 Πινακίδες σήμανσης 

 Ειδικές ενημερωτικές πινακίδες (Πινακίδες πληροφόρησης με QR codes) 

 Σημαδούρες και οδηγοί-πλωτήρες θαλάσσης 

 Πλωτό αμφίβιο αμαξίδιο Α.με.Α. 

 Αμφίβιο αμαξίδιο άμμου Α.με.Α. 

Όλα τα παραπάνω, κατασκευές και ο εξοπλισμός, θα πρέπει να είναι ελαφριά, να μην είναι μόνιμα, να 

αποτελούνται από κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το περιβάλλον και να παρέχουν ευκολία τόσο 

στην εγκατάσταση όσο και στην απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευσή τους κατά τη χειμερινή 

περίοδο. Επιπλέον, ο εξοπλισμός θα πρέπει στο σύνολό του να φέρει τα κατάλληλα και απαιτούμενα 

πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας και συμβατότητας.  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

Για την ανάδειξη αναδόχου θα διεξαχθεί Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 που 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 075: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων 

Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη 

μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στην οποία εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο: «Δημιουργία 

Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Βόλβης» με το ποσό των 

237.658,00 € και έχει λάβει κωδικό MIS: 5026226.  

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Βόλβης» ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες, 

εξακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (237.658,40 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

(13% και 24%) και έχει εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της ΣΑE E1551, με αριθμό 

ενάριθμου έργου: 2018ΣΕ15510054.Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει με ποσό 239.223,40 € 

την με Κ.Α. 02.60.7341.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού 

έτους 2022 του Δήμου Βόλβης.  

Περιοχή Έργου 

Για τη δημιουργία προσβάσιμων παραλιών, αρχικά πρέπει να γίνει η επιλογή ενός αριθμού κατάλληλων 

σημείων από το σύνολο του παραλιακού μετώπου του Δήμου. Η καταλληλότητα καθενός από τα σημεία 

αυτά καθορίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 Να αποτελεί πόλο έλξης της περιοχής.  

 Να συνδυάζει την ύπαρξη ναυαγοσώστη και υποδομών 

 Η μορφολογία του εδάφους να είναι κατάλληλη για να μπορέσουν να γίνουν οι παρεμβάσεις 

προσβασιμότητας που θα απαιτηθούν. 

Βάσει των ανωτέρω κριτήριων επιλέχθηκαν οι τέσσερις παραλίες του Δήμου Βόλβης και συγκεκριμένα η 

Κεντρική Παραλία Σταυρού, η Παραλία Βρασνών, η Παραλία Νέων Βρασνών και η Παραλία Ασπροβάλτας. 

Αυτοψία-Διάγραμμα οδεύσεων παραλιών 

Κάθε παραλία είναι μοναδική και διαθέτει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, κατά το 

πρώτο στάδιο της μελέτης για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας στις τέσσερις παραλίες που 

επιλέχθηκαν, χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένα πλήθος από στοιχεία που σχετίζονται με τη μορφολογία και 

τον περιβάλλοντα χώρο της κάθε παραλίας. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στο να επιλεγεί το καταλληλότερο 

σημείο που μπορεί να τοποθετηθεί μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση 

Α.με.Α. στη θάλασσα. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάστηκαν ώστε να βρεθεί και να προταθεί το καλύτερο 

δυνατό σημείο, προκειμένου η συσκευή να μπορέσει να επιτελέσει στο έπακρο το σκοπό της για 

αυτόνομη πρόσβαση των Α.με.Α. στη θάλασσα. 
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Στα τοπογραφικά διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται με απόλυτη ακρίβεια η χωροθέτηση, για 

κάθε μία παραλία, της τοποθέτησης/εγκατάστασης των υποδομών που αναφέρονται στα επόμενα 

κεφάλαια της παρούσης τεχνικής μελέτης. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΣΝΩΝ 
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 

 



-  7     - 
 

 

Προτεινόμενες Κατασκευές-Υποδομές 

Γενικά 

Σε όλες τις περιπτώσεις των υποδομών θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις της 

υπ. αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636/Β’/12.05.2017): «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 

αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 

όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» και ειδικότερα του Άρθρου 16 

«Εξυπηρετήσεις Α.με.Α.» αυτής, καθώς και των σχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 1439:2013, ΥΠΕΚΑ – 

Σχεδιάζοντας για Όλους, Όλοι στην Άμμο) και της υπ. αριθμ.52907/2009 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2621/Β’/31.12.2009): «Ειδικές ρυθμίσεις για την 

εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών». 

Ειδικότερα το Άρθρο 16 της υπ. αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 Κ.Υ.Α. σε σχέση με τις προσβάσιμες 

παραλίες προβλέπει: 

«Εξυπηρετήσεις Α.ΜΕ.Α.» 

Είναι δυνατή η τοποθέτηση από το Δήμο μέσων εξυπηρέτησης Α.με.Α. σύμφωνα με τα εξής: 

Σε (1) τουλάχιστον θέση ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους 

αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης 

παραγράφου, οι Δήμοι υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα 

προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και 

θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ο οποίος 

θα φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή 

β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής 

γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική 

χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ. 

δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια 

ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ’ αυτού) με συνεχή κίτρινη 

λωρίδα πλάτους 10 εκ. 

στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη 

από 8% 

ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, 

το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και 

η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους 

εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.). 
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Οι Δήμοι υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής 

(W.C.) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν 

τη χρήση τους από τα Α.με.Α, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται 

στα όρια του κοινοχρήστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους 

διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης. 

Επίσης οι Δήμοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εκτός της αιγιαλού περιοχής και των αμμοθινών ένα (1) 

τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, 

καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» 

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση των οδηγιών της υπ. αριθμ. 

Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ801/Β’/05.04.2013): 

«Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού» και ειδικότερα σε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα αυτής: «Τεχνικές 

Προδιαγραφές Κατασκευών – Διαμορφώσεων για απλή χρήση εντός αιγιαλού παραλίας –Περιορισμοί- 

Συστάσεις» (Άρθρο 13 του Ν. 2971/2001)» 

Στο ανωτέρω Παράρτημα και ειδικότερα σχετικά με την «Έδραση Κατασκευών, Στερέωση, Πάκτωση» 

αναφέρει ρητά: «[…] κινητές κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις προσωρινής στήριξης ή 

έδρασης (απλής έμπηξης – πάκτωσης π.χ. τύπου ανεστραμμένου Τ, χωρίς σκυρόδεμα) με σκοπό την 

εξασφάλιση της ασφάλειας των λουομένων λόγω καιρικών συνθηκών (ανέμων) και με τέτοιο τρόπο ώστε 

να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους. 

Μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, εμπήξεις − πακτώσεις, κ.λπ.) θα πρέπει 

να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στην άμμο σε αναμονή της 

επόμενης περιόδου[…]». 

1. Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα 

Προμήθεια μη μόνιμης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβασης στη θάλασσα σε άτομα με κινητικά 

προβλήματα η οποία αποτελεί την κυριότερη υποδομή λόγω της οποίας μια παραλία μπορεί να 

χαρακτηρίζεται ως προσβάσιμη. Μια τέτοια διάταξη θα πρέπει να είναι ασφαλής, ευέλικτη, λειτουργική 

τόσο για τους χρήστες όσο και για τους υπόλοιπους λουόμενους. 

Ο χρήστης φτάνει με το αμαξίδιό του μέσω διαδρόμων πρόσβασης, και επιβιβάζεται στο τροχήλατο 

κάθισμα της διάταξης. Με τη χρήση τηλεχειριστηρίου ενεργοποιεί τον μηχανισμό κίνησης κινώντας έτσι το 

κάθισμα προς τη θάλασσα. Φτάνοντας στο τέλος της διαδρομής ο χρήστης βρίσκεται σε τέτοιο βάθος ώστε 

μπορεί να επιπλεύσει, να φύγει από το κάθισμα και να κολυμπήσει. Η αντίστροφη διαδικασία 

ακολουθείται για την έξοδο στη στεριά. 

Τα βασικά στοιχεία απαιτήσεων της μη μόνιμης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη 

θάλασσα είναι τα ακόλουθα: 

 Αυτόνομη μετάβαση του χρήστη από τη στεριά στη θάλασσα χωρίς την βοήθεια άλλου προσώπου  
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 Μέγιστο βάρος χρήστη: 120 kg / Μέγιστο βάρος διάταξης: 160 kg 

 Τύπος ρεύματος τροφοδοσίας κινητήρων: Συνεχές ρεύμα 12Vdc - 24Vdc  

 Ταχύτητα κίνησης καθίσματος: Μικρότερη της 0.15 m/sec 

 Μέγιστη κλίση του διαδρόμου: 11o 

 Ύψος καθίσματος από το έδαφος: περίπου 50-55 cm 

 Πιστοποίηση CE 

 Συντελεστής ασφαλείας των μέσων ανάρτησης : τουλάχιστον 10  

Η μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα θα πρέπει να αποτελεί ένα ενιαίο 

σύνολο και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

Ερμάριο – Πίνακας ελέγχου 

Κατασκευή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο εσωτερικό της οποίας θα βρίσκονται: 

 Κινητήριος μηχανισμός του καθίσματος  

 Ηλεκτρολογικός πίνακας ελέγχου  

 Μπαταρίες τροφοδοσίας  

 Φορτιστής μπαταριών δικτύου 220 V για την σύνδεση με το αυτόνομο φωτοβολταικό σύστημα του 

αποδυτηρίου 

Σύστημα μετάδοσης κίνησης  

Για την έλξη του καθίσματος, η διάταξη θα πρέπει να έχει μέσα ανάρτησης ιμάντες που να αντέχουν στο 

θαλάσσιο περιβάλλον και να παρέχουν υψηλό συντελεστή ασφαλείας (μεγαλύτερο του 10). 

Διάδρομο κύλισης του καθίσματος  

Πτυσσόμενη ή αναδιπλούμενη ή τηλεσκοπική ή ισοδύναμη κατασκευή, από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή 

αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή ή ισοδύναμο πάνω στην οποία κινείται το τροχήλατο κάθισμα του 

χρήστη μέχρι του επιθυμητού βάθους της θάλασσας. 

Κάθισμα  

Το κάθισμα του χρήστη θα πρέπει να έχει εργονομική κατασκευή, στρογγυλεμένες άκρες για αποφυγή 

ατυχημάτων και διάτρητο ύφασμα για να στεγνώνει γρήγορα.  

Το κάθισμα θα φέρει υποπόδιο, καθώς και δύο υποβραχίονες που θα έχουν τη δυνατότητα κίνησης-

τοποθέτησης από όρθια σε οριζόντια θέση και αντίστροφα, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης με ευκολία να 

μετακινηθεί από το αναπηρικό αμαξίδιο στο κάθισμα και να διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής χρήση 

του καθίσματος. 

Ο σκελετός του καθίσματος του χρήστη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοδιωμένο αλουμίνιο 

για αντιδιαβρωτική προστασία λόγω του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Ασύρματο χειρισμό 
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Για την αυτόνομη πρόσβαση του χρήστη στη θάλασσα απαιτείται η χρήση τηλεχειριστήριου για τον έλεγχο 

της κίνησης. Το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να έχει μεγάλη εμβέλεια και να έχει ευδιάκριτα κουμπιά για 

την επιλογή της κατεύθυνσης. 

Τεχνικές Απαιτήσεις 

Τα ελάχιστα στοιχεία απαιτήσεων της μη μόνιμης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη 

θάλασσα είναι τα ακόλουθα: 

 Θα πρέπει να είναι τροχήλατη και αυτοκινούμενη για να είναι εύκολη στο χειρισμό και τη μεταφορά της 

από το χώρο φύλαξης στη θάλασσα και αντίστροφα και να κινείται πάνω σε τροχούς τύπου μπαλονιού. 

Να μετακινείται και να εγκαθίσταται προς χρήση από το αποδυτήριο στην ακτή, χωρίς τη χρήση 

εργαλείων και εξειδικευμένου προσωπικού σε καθημερινή βάση σε λιγότερο από δέκα λεπτά της ώρας. 

 Θα πρέπει τα στοιχεία του διαδρόμου να διπλώνονται για  να αποθηκεύονται προς φύλαξη εντός του 

αποδυτηρίου. Η εν λόγω απαίτηση κρίνεται απολύτως αναγκαία και θα πρέπει να υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης του εξοπλισμού στο χώρο φύλαξης, για την αποφυγή 

καταστροφών και ζημιών σε περιπτώσεις έντονων καιρικών συνθηκών. 

Η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

1. Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία τόσο των μηχανικών μερών όσο 

και των ηλεκτρονικών συστημάτων της μη μόνιμης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη 

θάλασσα (Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση). 

2. Τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες ελέγχου, χρήσης και συντήρησης της μη μόνιμης διάταξης για την 

αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Τεχνικό φυλλάδιο του οίκου κατασκευής για το προσφερόμενο είδος από το όποιο να προκύπτει η 

συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών με τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας. 

4. Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή), προκειμένου 

να αποδεικνύεται ότι η προσφερόμενη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα πληροί τις 

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργίας καθώς και τις βασικές απαιτήσεις 

ασφάλειας μηχανών και υγιεινής και είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα πρότυπα 

ΕΝ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN).  

Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από  Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου 

από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Ειδικότερα, οι Εκθέσεις Τεχνικού Ελέγχου θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη 

διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας 

αναγνώρισης (Μ.L.A.). 

Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εγκατάσταση της κάθε 

διάταξης έτοιμης προς χρήση, η εκπαίδευση του προσωπικού που θα επιλέξει η Υπηρεσία και η 

συντήρηση  του μηχανισμού χωρίς πρόσθετη χρέωση για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, μέχρι την 

απόσυρσή από την ακτή ή για διάστημα ενός έτους. Στη διάρκεια αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προβαίνει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του εξοπλισμού, 
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ή/και σύστημα, ή/και στην αντικατάσταση (εφ' όσον απαιτείται) μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς 

καμία πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. Το κόστος όλων των αναλωσίμων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, 

μικροϋλικών, κλπ. βαρύνει τον Ανάδοχο. (Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση) 

2. Κινητή χημική τουαλέτα για Α.με.Α. 

Προμήθεια κινητής καμπίνας και χημικής τουαλέτας για Α.με.Α. κατασκευασμένης κατά το πρότυπο UNIEN 

16194. Η μονάδα θα πρέπει να καλύπτει τους κανονισμούς για πρόσβαση από άτομα με δυσκολίες 

κίνησης, να παρέχει στους χρήστες εργονομικά και φιλικά χαρακτηριστικά. 

Η χωρητικότητα του θαλάμου θα είναι επαρκής και χωρίς εμπόδια ώστε να επιτρέπεται η άνετη κίνηση 

ενός ατόμου με αναπηρικό αμαξίδιο με τον συνοδό του και την πλήρη περιστροφή του (360ο).  

Οι διαστάσεις της κινητής τουαλέτας πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές έτσι ώστε αφενός να αφήνει 

επαρκή χώρο για την άνετη κίνηση του αμαξιδίου και αφετέρου ο χώρος που θα καταλαμβάνει να είναι μικρός.  

Το δάπεδο θα είναι αντιολισθητικό και μετά την εγκατάσταση του θα βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το 

έδαφος. Η καμπίνα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής πάνελ πολυαιθυλενίου ώστε να 

είναι ανθεκτική σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως θαλάσσιο περιβάλλον και ηλιακή ακτινοβολία, να 

αποτελείται από τοιχώματα (πάνελ) λεία με μη πορώδη επιφάνεια για την αποφυγή συσσώρευσης 

μικροβίων και για σωστό καθαρισμό. Τα τοιχώματα (πάνελ) να είναι συναρμολογούμενα με τέτοιο τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζουν τη στεγανότητα του χώρου και να είναι ανθεκτικά στις κακώσεις και στις μεταβολές 

της θερμοκρασίας. Η καμπίνα να διαθέτει περιμετρικά παράθυρα σταθερού τύπου με περσίδες έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται ο φωτισμός και ο εξαερισμός της.  

Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν (μεντεσέδες, κοχλίες / περικόχλια, πόμολα κλπ.) να 

είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτα υλικά εξαιρετικής αντοχής στη θαλάσσια διάβρωση (ανοξείδωτος 

χάλυβας, κράματα αλουμινίου κλπ.). Το βάρος της (άδεια) να μην ξεπερνά τα 120 κιλά.  

Η πόρτα του θαλάμου να αναρτάται σε ισχυρής κατασκευής μεντεσέδες ώστε να αντέχει στους πολύ 

δυνατούς ανέμους. Εσωτερικά να ασφαλίζει με εύχρηστο μηχανισμό (περιστροφική χειροκίνητη 

κλειδαριά, σύρτη κλπ.) ο οποίος να μπορεί να ξεκλειδώνει και εξωτερικά σε περίπτωση ανάγκης. 

Η καμπίνα εσωτερικά θα περιλαμβάνει:  

 Λεκάνη, κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό με σκέπασμα και άνετο κάθισμα.Η λεκάνη ακόμη και 

με ανοικτό σκέπαστρο πρέπει να διαθέτει ειδικό μηχανισμό ο οποίος θα την κλείνει έτσι ώστε να μην 

είναι εμφανή τα απόβλητα. Επίσης να διαθέτει αντλία χειρός για τον ψεκασμό υγρού για τον 

καθαρισμό της λεκάνης. Το ύψος της λεκάνης να καλύπτει όλα τα διεθνή πρότυπα. 

 Δεξαμενή αποβλήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 130 λίτρων. Η δεξαμενή θα διαθέτει σύστημα 

εξαερισμού. Στην δεξαμενή θα εισέρχεται το απαραίτητο χημικό υγρό για το οποίο υπάρχει 

κατάλληλο δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστο δεκαπέντε λίτρων, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διάλυση 

και την τέλεια κάλυψη των αποβλήτων που επαρκεί για τουλάχιστον 200 χρήσεις. Η δεξαμενή θα 

είναι απολύτως στεγανή με διάταξη εξαερισμού η οποία καταλήγει εκτός θαλάμου. Η διάλυση και 
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κάλυψη των λυμάτων θα γίνεται με έγχυση κατάλληλου χημικού διαλύματος. Παράλληλα θα γίνεται 

και η απολύμανση. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίζεται η διάλυση και αποδόμηση των αποβλήτων. 

 Θήκη για χαρτί υγείας  

 Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα  

 Φωτιστικό σώμα οικονομικού τύπου και συσσωρευτή επαναφορτιζόμενο με ηλιακή ενέργεια  

 Σύστημα εξουδετέρωσης οσμών και συσκευή απόσμησης το οποίο δεν θα παρουσιάζει τοξικότητα και δεν 

θα προκαλεί αλλεργίες, καθώς η εφαρμογή ενός τέτοιου προϊόντος σε δημόσιους χώρους, προσιτούς σε 

όλους, επιφέρει σημαντικούς κινδύνους. Τα παραπάνω θα βεβαιώνει ο κατασκευαστής και θα 

αποδεικνύονται από το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του υλικού. Ο κατασκευαστικός οίκος του 

συστήματος, να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ΙSO 9001:2015 και 14001:2009 ή ισοδύναμα αυτών. 

 Νιπτήρα με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 50 λίτρων.  

H τοποθέτηση από το σημείο εγκατάστασης και η σταθεροποίηση της θα γίνεται με ειδικούς ήλους σε 

οποιοδήποτε έδαφος αποκλείοντας την πιθανότητα ανατροπής από φυσιολογικές αιτίες. Η τοποθέτηση 

θα γίνει από τον Ανάδοχο. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση της κάθε κινητής χημικής 

τουαλέτας για Α.με.Α. πλήρως εξοπλισμένης. 

Η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

1. Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία της κινητής χημικής τουαλέτας για 

Α.με.Α. (Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση). 

2. Έγγραφο/πιστοποιητικό από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του 

προμηθευτή με αναφορά στα αντίστοιχα άρθρα του Ευρωπαϊκού προτύπου αποδεικνύοντας ότι η 

προς προμήθεια κινητή χημική τουαλέτα για Α.με.Α. τηρεί τις προδιαγραφές σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN16194:2012. 

3. Τεχνικό φυλλάδιο του οίκου κατασκευής για το προσφερόμενο είδος από το όποιο να προκύπτει η 

συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών με τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας. 

 

3. Μη μόνιμο αποδυτήριο για Α.με.Α. με ντούζ και εγκατεστημένο φωτοβολταικό σύστημα 

Προμήθεια συναρμολογούμενου οικίσκου καμπίνας αποδυτηρίου ο οποίος θα πρέπει να έχει εργονομική 

διαρρύθμιση και εσωτερικές διαστάσεις που θα επιτρέπουν την άνετη κίνηση – περιστροφή ατόμου με 

αναπηρικό αμαξίδιο, μαζί με τον συνοδό του.  

Οι διαστάσεις της καμπίνας θα είναι τουλάχιστον 2,20 μέτρα x 2,20 μέτρα και ύψος μεταξύ 2,20 μέτρα με 

2,30 μέτρα και το άνοιγμα της πόρτας θα είναι τουλάχιστον 1,10 μέτρα. 

Το δάπεδο να είναι αντιολισθητικό, για την αποφυγή πτώσεων και να αποτελείται από σανίδια 

εμποτισμένης μασίφ ξυλείας τοποθετημένα με διάκενο 6 mm - 7 mm. Τα τοιχώματα του αποδυτηρίου να 

είναι από εμποτισμένη μασίφ ξυλεία, και όχι από συγκολλητή ξυλεία (κόντρα πλακέ), συναρμολογούμενα 

με τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου και η ανθεκτικότητα στις κακώσεις και 

στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Να διαθέτουν ανοίγματα αερισμού και φωτισμού από τα οποία όμως, 
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θα αποτρέπεται η εισροή βρόχινου νερού. Μεταξύ των τοιχωμάτων και του εξοπλισμού να υπάρχει 

ελεύθερος χώρος επιφάνειας κύκλου διαμέτρου 1,5 μέτρα, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του 

ΓΟΚ για την κίνηση αμαξιδίων. 

Η πόρτα της καμπίνας να είναι ανοιγόμενη προς τα έξω και όχι συρόμενη. Το πλαίσιο της πόρτας, να είναι 

διπλού τοιχώματος για αντοχή σε βανδαλισμούς. Δε θα πρέπει να απαιτείται μεγάλη δύναμη χειρισμού 

και να διαθέτει εσωτερική χειρολαβή, η οποία να ασφαλίζει, ενώ σε περίπτωση ανάγκης, να δύναται να 

ξεκλειδώνει και εξωτερικά. 

Τα μεταλλικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτα υλικά 

αντοχής στη θαλάσσια διάβρωση και στους ισχυρούς ανέμους.  

Η καμπίνα εσωτερικά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Πάγκο ξύλινο διαστάσεων 0.70 μέτρα x 1.50 μέτρα, σε ύψος 0.50 μέτρα από το δάπεδο, όπου θα 

μπορεί να κάθεται ο χρήστης αμαξιδίου και γύρω από αυτόν θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες 

χειρολαβές για την υποβοήθηση του χρήστη.  

 Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα  

 Κρεμάστρες ρούχων σε ύψος περίπου 1.20 μέτρα και 1.80 μέτρα από το δάπεδο 

 Καθρέπτης  σε ύψος περίπου 1.00 μέτρο από το δάπεδο 

 Θήκη με υλικό καθαρισμού/απολύμανσης χεριών. 

Εντός του αποδυτηρίου, κατά τη διάρκεια της νύχτας, φυλάσσεται ο μηχανισμός της μη μόνιμη διάταξη 

για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα, συνεπώς η πόρτα της καμπίνας θα πρέπει να 

ασφαλίζεται με κλειδαριά. 

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 

Για τις ανάγκες λειτουργίας του συναγερμού και της επαναφόρτισης των μπαταριών της μη μόνιμης 

διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα, στις παραλίες όπου δεν είναι εφικτή η 

σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού 

συστήματος που θα εξυπηρετεί τις παραπάνω ανάγκες. Το σύστημα θα πρέπει να τοποθετηθεί στο χώρο 

του αποδυτηρίου και να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Φωτοβολταϊκό πάνελ τουλάχιστον 350 watt 

 Μπαταρία φωτοβολταϊκού συστήματος 12v -100ah τουλάχιστον 

 Αντιστροφέας τάσης (Inverter) 

 Βάση στήριξης, καλωδιώσεις, πρίζα ρευματοδότησης. 

Ντουζιέρα του αποδυτηρίου 

Εξωτερικά από το αποδυτήριο τοποθετείται ακροφύσιο ντους με χειροκίνητη στρόφιγγα σε κατάλληλο 

ύψος. Στη θέση του ντους απαγορεύεται η τοποθέτηση ντουζιέρας, τυποποιημένης ή χτιστής, καθώς και η 

υπερύψωση ή το βύθισμα του δαπέδου, ακόμη και η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου περιζώματος για 

τον καθορισμό του χώρου του, γιατί αποτελούν εμπόδιο και είναι επικίνδυνα για τα εμποδιζόμενα άτομα. 

Ο χώρος του ντους θα είναι συνεπίπεδος με το υπόλοιπο δάπεδο, η ομαλή δε απορροή του ύδατος θα 
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εξασφαλίζεται με τη διαμόρφωση κλίσεων. Ο διακόπτης ροής του ντους θα πρέπει να έχει λειτουργία 

χρονοκαθυστέρησης για εξοικονόμηση νερού. Το ακροφύσιο θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενης 

κατεύθυνσης και μεταβλητής ροής τόσο για την εξοικονόμηση του νερού όσο και για μεταβαλλομένη ροή 

σε περίπτωση ανέμων.  

Η ντουζιέρα θα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι (που είναι πολύ 

ανθεκτικό στη διάβρωση). Τα εσωτερικά υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι από μπρούτζο, χαλκό και 

ανοξείδωτο ατσάλι. Θα αποτελείται από ευλύγιστους σωλήνες για τη σύνδεση νερού για ευκολότερη 

εγκατάσταση και από βάση για σταθερή και δυνατή εγκατάσταση.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εγκατάσταση του κάθε αποδυτηρίου για 

Α.με.Α. πλήρως εξοπλισμένου και έτοιμου προς χρήση. 

4. Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας αποδυτηρίου 

Ο χώρος του αποδυτηρίου στον οποίο θα φυλάσσεται το βράδυ η μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη 

πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα, θα πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλο σύστημα συναγερμού για την 

αποτροπή κλοπής και κακόβουλων ενεργειών κατά τις νυχτερινές ώρες. 

Το σύστημα συναγερμού θα πρέπει να αποτελείται από: 

 Κεντρικό Πίνακα 

 Πληκτρολόγιο με δυνατότητα ανέπαφης ενεργοποίησης μέσω καρταναγνώστη RFID 

 Παθητικό ανιχνευτή υπέρυθρων εσωτερικού χώρου με λειτουργία για την αποφυγή ενεργοποίησης 

σε περίπτωση εισόδου μικρών ζώων  

 Μαγνητική επαφή θύρας εισόδου. 

 Εξωτερική φαροσειρήνα έως 113Db/1m. 

 Ανιχνευτή Πλημμύρας 

 Μπαταρία  

 Διάταξη Φ/Β συστήματος για την φόρτιση της μπαταρίας 

 Μαγνητική επαφή διάταξης φόρτισης μπαταρίας 

Όλος ο εξοπλισμός ελέγχου και εντοπισμού θα πρέπει να συνδέεται ασύρματα με τον Κεντρικό Πίνακα για 

την απλοποίηση αποσυναρμολόγησης του αποδυτηρίου κατά την απεγκατάσταση. Το σύστημα 

συναγερμού θα πρέπει επίσης να μπορεί να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και μέσω εφαρμογής 

κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολής ενημερώσεων σε όλους τους ενδιαφερομένους σε 

περίπτωση ενεργοποίησης.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η εγκατάσταση του κάθε συστήματος έτοιμου 

προς χρήση. 

5. Ξύλινος διάδρομος παραλίας για πρόσβαση Α.με.Α. 

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου διάδρομου παραλίας ο οποίος θα πρέπει να δημιουργεί άνετη και 

ασφαλή πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα (Α.με.Α.) κινούμενα σε τροχοκαθίσματα. Ο 
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διάδρομος θα τοποθετηθεί κάθετα προς την ακτογραμμή, θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών 

αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με 

Αναπηρία (Α.με.Α.).  

Συγκεκριμένα για τους ξύλινους διαδρόμους θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές:  

1. Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή 

2. Να αποτελείται από ξύλινα στοιχεία συγκεκριμένου μήκους τα οποία τοποθετούνται ελεύθερα ή 

ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα. 

3. Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής. 

4. Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον, κατάλληλα για εξωτερική 

χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ. 

5. Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια. 

6. Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. 

7. Το σανίδωμα να είναι από εμποτισμένη ξυλεία ενδεικτικών διαστάσεων πάχους 2,5 εκ. και πλάτους 

12,0 εκ. με κενό 1,0 εκ. (το κενό χρειάζεται για να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα ο διάδρομος από την 

άμμο που θα μεταφέρεται από την κίνηση των λουσμένων). 

8. Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση του να μην είναι μεγαλύτερη 

από 8% και η επιφάνεια του να είναι οριζόντια. 

9. Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους 

εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.). 

10. Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, 

το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και 

11. Να τοποθετείται εύκολα, χωρίς ειδικευμένο προσωπικό, να είναι κινητός, δηλαδή όταν δεν 

χρησιμοποιείται να μπορεί να αφαιρεθεί και να αποθηκευτεί οπουδήποτε. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του κάθε διαδρόμου. 

6. Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας για πρόσβαση Α.με.Α. 

Προμήθεια και τοποθέτηση πολυεστερικού διάδρομου παραλίας ο οποίος απαιτείται για την κίνηση της 

μη μόνιμης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα.  

Ο διάδρομος θα πρέπει να είναι ελαφρύς, στιβαρής, ανθεκτικής και εύκαμπτης κατασκευής. Θα πρέπει να 

είναι κατασκευασμένος από πολυεστέρα και δεν θα ξεπερνά σε πάχος τα δέκα (10) χιλιοστά, ώστε να μην 

εξέχει από το έδαφος εμποδίζοντας την κίνηση των λουομένων στην ακτή ή να προκαλεί πτώσεις, 

ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο χτυπημάτων και τραυματισμών. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στη 

φθορά, να διαθέτει αδιάβροχη σύνθεση, καθώς και διαπερατότητα για να μην κατακρατεί νερό. Ο 

διάδρομος θα πρέπει να είναι ανθεκτικός στη θαλάσσια διάβρωση, στις χημικές και αλκαλικές ουσίες, στις 

ακραίες θερμοκρασίες (τουλάχιστον έως 80οC), καθώς και στην ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να έχει 

ιδιαίτερα αντιολισθητική επιφάνεια (ακόμα και όταν ο διάδρομος είναι βρεγμένος), κατά τα πρότυπα DIN 

51097:92 (classification B) και DIN 51130:94 (classification R11) ή ισοδύναμα αυτών. Η δομή του να είναι 

τρισδιάστατο πλέγμα, που θα ¨κοσκινίζει¨ την άμμο, διατηρώντας την επιφάνεια καθαρή. 
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Ο διάδρομος θα αποτελείται από μονοκόμματα - ενιαία τμήματα μήκους τουλάχιστον πέντε μέτρων, τα 

οποία θα έχουν την δυνατότητα της μεταξύ τους κατά μήκος σύνδεσης, με εύκολο και ασφαλή τρόπο, για 

τον οποίο θα κατατεθούν σχετικές εικονογραφημένες οδηγίες. Τα κομμάτια αυτού θα προσφέρονται για 

εύκολη μεταφορά, τοποθέτηση και αποθήκευση. Θα τοποθετούνται και θα απομακρύνονται χωρίς 

ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό και χωρίς να έχει προηγηθεί ιδιαίτερη προπαρασκευαστική εργασία. 

Ο διάδρομος θα πρέπει να διαθέτει ασφαλή τρόπο σύνδεσης και πάκτωσης, με στόχο τη διασφάλιση της 

σταθερότητάς του. Η στερέωσή του στο έδαφος, θα γίνεται με γαλβανισμένα αγκύρια σε σχήμα Π μήκους 

τουλάχιστον 45 cm.  

Ο διάδρομος πρόσβασης Α.με.Α. θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και να αποθηκευτεί εύκολα και 

γρήγορα, στα επιλεγμένα από το Δήμο σημεία φύλαξης. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι ελαφρύς, δηλ. 

το βάρος του δεν θα ξεπερνά το 1,50kg ανά τετραγωνικό μέτρο (αποδεκτές αποκλίσεις της τάξης του ±5%). Ο 

διάδρομος θα αποθηκεύεται στα επιλεγμένα σημεία κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου, ενώ την 

καλοκαιρινή περίοδο θα μπορεί να επανατοποθετείται. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του κάθε διαδρόμου καθώς και τα 

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την σύνδεση των τμημάτων του διαδρόμου και την στερέωσής τους 

στο έδαφος.  

7. Χώροι σκίασης  

Στις περιοχές παρέμβασης θα δημιουργηθούν χώροι σκίασης που θα είναι προσβάσιμοι από αναπηρικά 

αμαξίδια με την προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) ξύλινης επαγγελματικής ομπρέλας  ανά παραλία υπέρ 

βαρέως τύπου με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ψάθινη ομπρέλα τετράγωνη διαστάσεων 2,5 μ. Χ 2,5 μ. 

 Ξύλινος ιστός μασίφ με ύψος περίπου 3μ και διάμετρο περίπου Φ10cm 

 Καλάμι διπλής επένδυσης 

 Αντοχή σε ανέμους 10 μποφόρ   

 Ανθεκτικός σκελετός με αντιανεμικές αντηρίδες και διπλό κολάρο στήριξης 

Περιμετρικά του ιστού της ομπρέλας θα τοποθετηθεί ξύλινο δάπεδο επιφάνειας τουλάχιστον 6,5 τ.μ. με 

σανίδωμα από εμποτισμένη ξυλεία ενδεικτικών διαστάσεων πάχους περίπου 2,1 εκ. και πλάτους περίπου 

12,0 εκ. με διάκενο περίπου 1,0 εκ. 

Οι χώροι αυτοί θα συνδέονται με διαδρόμους με τους υπόλοιπους προσβάσιμους χώρους της παραλίας. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του κάθε χώρου σκίασης έτοιμου 

προς χρήση. 

8. Χώροι στάθμευσης Α.με.Α. 

Ο χώρος στάθμευσης για τα Α.με.Α. πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες διαστάσεις που θα διευκολύνουν 

το Α.με.Α. χρήστη αναπηρικού τροχοκαθίσματος ή άλλον επιβάτη Α.με.Α., να εισέρχεται και να εξέρχεται 
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με άνεση του οχήματός του και ως εκ τούτου απαγορεύεται σε μη δικαιούχους να σταθμεύουν ή να 

οικειοποιούνται τους χώρους αυτούς.  

Για τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης Α.με.Α. θα πρέπει να ισχύουν οι προδιαγραφές όπως 

αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439:2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους) και την υπ. 

αριθμ. 52907/2009 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 

2621/Β’/31.12.2009): «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους 

των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

Συγκεκριμένα: 

Οι διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης θα πρέπει να είναι 3,50μ.x 5,00 μ. η κάθε μία.  

 Μία από τις θέσεις στάθμευσης θα πρέπει να έχει διαστάσεις 4,50 μ.x 6,60 μ. για να ικανοποιεί 

απαιτήσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων τύπου VAN ή πρόσβασης σε όχημα από το πίσω μέρος.  

 Σε περίπτωση που ο χώρος διαμορφώνεται πλησίον και παράλληλα με το πεζοδρόμιο, θα έχει μήκος 

6,60μ. και πλάτος 3,00μ. 

 Ο χώρος στάθμευσης φέρει κάθετη πινακίδα σήμανσης σε εμφανές σημείο καθώς επίσης και 

επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.  

 Οι θέσεις στάθμευσης θα διαμορφωθούν με πλαστικές κολώνες με βαριά λαστιχένια βάση, 

καρφωμένη στο έδαφος, ενωμένες μεταξύ τους με πλαστική αλυσίδα. 

 

9. Πινακίδες σήμανσης 

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, η κατασκευή των οποίων διέπεται από τις πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές κατασκευής πληροφοριακών πινακίδων (Π1-Π94) και πρόσθετων πινακίδων (Πρ1-Πρ18β) 

Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήμανσης με ενδεικτικό χρησιμοποιούμενο τύπο μεμβράνης Τύπου Ι και 

επίπεδο φύλλου αλουμινίου κράματος AlMg2 πάχους 2-3 mm. 

Ενδεικτικές διαστάσεις πινακίδων 60 x 40 εκ.  

Συγκεκριμένα:  

 Πινακίδα για το χώρο στάθμευσης  

 Πινακίδα για χώρο αποδυτηρίων, ντους  

 Πινακίδα για WC  

 Πινακίδα συγχρηματοδότησης από το ΕπΑνΕΚ ΕΣΠΑ με αναφορά και στο όνομα του Δικαιούχου 

(σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΠΑ) 

Τοποθετούνται πάντα εκτός ελεύθερου πλάτους και ύψους της ζώνης όδευσης, σε ύψος 1.40 - 1.60µ. και 

φέρουν το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας. Οι πινακίδες θα στηρίζονται σε στύλους οι οποίοι είναι 

μεμονωμένοι απλοί σωληνωτοί ορθοστάτες κυκλικής διατομής 2 mm ύψους 1,40-1,60 μ. Οι στύλοι είναι 

φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (< 2m2). 
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Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση των πινακίδων και όλων των 

μικροϋλικών που απαιτούνται για την ορθή τοποθέτηση αυτών. 

10. Ειδικές ενημερωτικές πινακίδες (Πινακίδες πληροφόρησης με QR codes) 

Οι ειδικές ενημερωτικές πινακίδες θα παρέχουν μέσω του συνδέσμου QR χρήσιμο πληροφοριακό υλικό 

σχετικά με τις προσβάσιμες παραλίες και το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ». 

Ενδεικτικά οι πληροφορίες που θα περιέχονται στις ειδικές ενημερωτικές πινακίδες σχετικές με την 

εκάστοτε προσβάσιμη παραλία θα είναι: 

• Πληροφορίες για την λειτουργία της εν λόγω παραλίας (πχ. περίοδος λειτουργίας, ωράριο κλπ.) 

• Γενικό σχέδιο της παραλίας με τη θέση και περιγραφή του εξοπλισμού που υπάρχει για την 

εξυπηρέτηση των Α.με.Α. 

• Τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης 

• Ειδικοί κανονισμοί και όροι λειτουργίας 

Οι πινακίδες πληροφόρησης θα τοποθετηθούν στην είσοδο της παραλίας, επί του δικτύου κίνησης με 

αναπηρικό αμαξίδιο. Ο σχεδιασμός τους θα επιτρέπει την ανεμπόδιστη προσέγγισή τους από άτομα σε 

αμαξίδιο και θα έχουν γύρω τους αρκετό χώρο για την κίνηση του αμαξιδίου. 

Οι πινακίδες πληροφόρησης θα πρέπει να είναι σε κατάλληλο ύψος για άτομα όρθια αλλά και για 

καθήμενα σε αμαξίδιο. 

Οι ενημερωτικές πινακίδες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Το υπόστρωμα της επιφάνειας θα πρέπει να είναι από συμπιεσμένο PVC πάχους 5 χιλ. και 

επενδεδυμένο και στις δύο πλευρές με φύλλα αλουμινίου πάχους 1 χιλ. 

 Υλικά αδιάβροχα, ανθεκτικά σε ακτίνες UV  

 Ενδεικτικές  διαστάσεις (Π: 1,9μ., Υ: 1,4μ.)  

 Επεξεργασία για υψηλή αντοχή (παντός καιρού και έκθεση στον ήλιο) 

 Στερέωση στο έδαφος με 2 στύλους στήριξης γαλβανιζέ Φ48, κατάλληλου ύψους. 

 

11. Σημαδούρες και οδηγοί-πλωτήρες θαλάσσης 

Κατασκευή διαδρομής (100μ.) από σχοινί υψηλής ποιότητας και με πλωτήρες το οποίο εξυπηρετεί:  

 Την οριοθέτηση της περιοχής ασφαλούς κολύμβησης για ηλικιωμένα άτομα και για άτομα με μικρή ή 

μεγάλη – προσωρινή ή μόνιμη – δυσκολία κίνησης στο νερό.  

 Την δημιουργία πλωτών οδηγών στο νερό που θα λειτουργούν ως χειρολαβή και για τη δημιουργία 

σημείων ξεκούρασης (δηλαδή σημεία με σημαδούρες στα οποία μπορεί να κρατηθεί ο λουόμενος και 

να ξεκουραστεί). 

Οι σημαδούρες και οδηγοί εντός του νερού θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
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 Σχοινί μήκους 200 μ. υψηλής ποιότητας (αγκυροβόλιου), τρίκλωνο, διπλής στρέψης, polyester, 

διαμέτρου τουλάχιστον 16 mm. 

 Πέντε (5) σημαδούρες - καλαδούρια οριοθέτησης, σφαιρική εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον ø 

500mm, με ειδική επεξεργασία για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (anti-UV).  

  Πλωτήρες επιφάνειας με τρύπα, στρογγυλοί, διαμέτρου τουλάχιστον ø 57mm, με ειδική επεξεργασία 

για την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (anti-UV). 

 

12. Πλωτό αμφίβιο αμαξίδιο Α.με.Α.  

Το πλωτό αμφίβιο αμαξίδιο Α.με.Α. θα πρέπει να παρέχει μεταφορά από το αναπηρικό όχημα προς την 

παραλία, μετακίνηση πάνω στην άμμο και ασφαλή είσοδο και πλεύση μέσα στο νερό, ανεξάρτητα από το 

βάθος του. 

Συγκεκριμένα για το πλωτό αμφίβιο αμαξίδιο Α.με.Α. θα πρέπει: 

 Να μπορεί να κινηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ανεξάρτητα από το είδος του εδάφους (άμμος κλπ.). 

 Να κινείται στην επιφάνεια του νερού με μεγάλη σταθερότητα και ασφάλεια. 

 Να είναι ταυτόχρονα ελαφρύ και ανθεκτικό. Το πλαίσιό του να κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 

αλουμίνιο. Να μην αλλοιώνεται από το θαλασσινό νερό. 

 Να έχει εργονομική και άνετη κατασκευή και να δίνει στον χρήστη την αίσθηση ότι κάθεται σε 

αναπαυτική ξαπλώστρα. 

 Το κάθισμά του να είναι χωρίς ραφές. Το υλικό του να είναι από fiberglass αδιάβροχο, υποαλλεργικό 

και διάτρητο (να αφήνει τον αέρα, την άμμο και το νερό να το διαπερνάει). 

 Να φέρει τρεις φουσκωτούς τροχούς (ώστε να λειτουργούν και ως πλωτήρες) από μαλακό PVC 

(ανθεκτικό στις ηλιακές ακτίνες UV) εκ των οποίων ο εμπρόσθιος να περιστρέφεται κατά 360ο για 

εύκολη μετακίνηση, ιδιαίτερα, όταν το έδαφος δεν είναι ομαλό. 

 Να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται εύκολα, χωρίς εργαλεία. 

 Όταν δεν χρησιμοποιείται, να διπλώνεται και να αποθηκεύεται σε οριζόντια ή όρθια θέση, για 

εξοικονόμηση χώρου. 

 Να διαθέτει λαβές έλκυσης για εύκολη πλοήγηση από συνοδό. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές: 

Ανθεκτικό 

 Ανθεκτικό πλαίσιο – κατασκευή  

 Αδιάβροχο, ανοξείδωτο, υποαλλεργικά υλικά, υλικά ανθεκτικά σε ακτίνες UV  

Εύχρηστο 

 Ελαφρύ (max. 30kg) 

 Χειρολαβή /-ες έλκυσης (για εύκολη πλοήγηση) 

 Πτυσσόμενο (δυνατότητα δίπλωσης για φύλαξη σε οριζόντια ή όρθια θέση, για εξοικονόμηση χώρου) 

 Αρθρωτό (Δυνατότητα συναρμολόγησης / απόσυναρμολόγησης από ένα άτομο και χωρίς εργαλεία - 

αποσπώμενοι τροχοί, βραχίονες, κ.λπ.) 
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 Φαρδιοί, χαμηλοί τροχοί, κατάλληλοι για σταθερή και χωρίς κραδασμούς κίνηση σε οποιαδήποτε 

επιφάνεια, ανεξάρτητα από το είδος του εδάφους (άμμος, βότσαλο, χαλίκι, κ.λπ.) 

 Κάθισμα διάτρητο, μη απορροφητικό (αφήνει τον αέρα, την άμμο και το νερό να το διαπερνάει) για 

γρήγορο στέγνωμα 

Εργονομικό  

 Κάθισμα με πλάτος τουλάχιστον 45cm 

 Υψηλή πλάτη για στήριξη της κεφαλής 

Ασφαλές 

 Άνωση (ωφέλιμο βάρος τουλάχιστον 130 kg) - Σταθερότητα στο νερό (μειωμένος κίνδυνος ανατροπής)  

 Στρογγυλεμένες άκρες και χωρίς εξοχές για αποφυγή ατυχημάτων / τραυματισμών 

 Ζώνη ασφαλείας 

Η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

1. Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία του πλωτού αμφίβιου αμαξίδιου 

Α.με.Α. (Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση). 

2. Τεχνικό φυλλάδιο του οίκου κατασκευής για το προσφερόμενο είδος από το όποιο να προκύπτει η 

συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών με τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας. 

 

13. Αμφίβιο αμαξίδιο άμμου Α.με.Α.  

Το αμφίβιο αμαξίδιο άμμου θα πρέπει να παρέχει άνεση και μεταφορά προς την παραλία (πάνω σε άμμο, 

βότσαλα, κ.λπ.). Έχει μειωμένη άνωση μέσα στο νερό και δεν ενδείκνυται για πλεύση στο νερό. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει: 

 Να μπορεί να κινηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια, ανεξάρτητα από το είδος του εδάφους. 

 Να είναι ταυτόχρονα ελαφρύ και ανθεκτικό. Το πλαίσιό του να κατασκευάζεται από ανοξείδωτο 

αλουμίνιο. Να μην αλλοιώνεται από το θαλασσινό νερό. 

 Να έχει εργονομική και άνετη κατασκευή και να δίνει στον χρήστη την αίσθηση ότι κάθεται σε 

αναπαυτική ξαπλώστρα. 

 Το κάθισμά του να είναι χωρίς ραφές. Το υλικό του να είναι από fiberglass αδιάβροχο, υποαλλεργικό 

και διάτρητο (να αφήνει τον αέρα, την άμμο και το νερό να το διαπερνάει). 

 Οι τροχοί του να είναι από μαλακό PVC (ανθεκτικό στις ηλιακές ακτίνες UV) να απορροφούν τους 

κραδασμούς, όταν το έδαφος είναι ανώμαλο (βότσαλα, χαλίκια, κλπ.). 

 Να έχει στρογγυλεμένες άκρες για αποφυγή ατυχημάτων. 

 Να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται εύκολα, χωρίς εργαλεία. 

 Όταν δεν χρησιμοποιείται, να διπλώνεται και να αποθηκεύεται σε οριζόντια ή όρθια θέση, για 

εξοικονόμηση χώρου. 

 Να διαθέτει μοχλό έλκυσης για εύκολη πλοήγηση από συνοδό. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προδιαγραφές: 
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Ανθεκτικό 

 Ανθεκτικό πλαίσιο – κατασκευή (τουλάχιστον με μέγιστο βάρος ατόμου 120kg) 
 Αδιάβροχο, ανοξείδωτο, υποαλλεργικά υλικά, υλικά ανθεκτικά σε ακτίνες UV  

Εύχρηστο 

 Ελαφρύ (max. 15 kg) 
 Χειρολαβή /-ες συνοδού 
 Πτυσσόμενο (δυνατότητα δίπλωσης για φύλαξη σε οριζόντια ή όρθια θέση, για εξοικονόμηση χώρου) 
 Αρθρωτό (Δυνατότητα συναρμολόγησης / από- συναρμολόγησης από ένα άτομο και χωρίς εργαλεία - 

αποσπώμενοι τροχοί, κ.λπ.) 
 Φαρδιοί, χαμηλοί τροχοί κατάλληλοι για σταθερή και χωρίς κραδασμούς κίνηση σε οποιαδήποτε 

επιφάνεια, ανεξάρτητα από το είδος του εδάφους (άμμος, βότσαλο, χαλίκι, κ.λπ.) 
 Κάθισμα διάτρητο, μη απορροφητικό (αφήνει τον αέρα, την άμμο και το νερό να το διαπερνάει) για 

γρήγορο στέγνωμα 

Εργονομικό  

 Δυνατότητα προσαρμογή κλίσης (ανάκληση) πλάτης καθίσματος (τουλάχιστον 3 θέσεις, λειτουργία 
ως ξαπλώστρα και καρέκλα θαλάσσης) 

 Υψηλή πλάτη για στήριξη της κεφαλής 
 Βραχίονες 

Ασφαλές 

 Στρογγυλεμένες άκρες και χωρίς εξοχές για αποφυγή ατυχημάτων / τραυματισμών 
 Να μην ανατρέπεται (ασφάλεια ανατροπής) 
 Ζώνη ασφαλείας για τη μέση, ζώνη στήριξης του κορμού  

Επιπρόσθετα να διαθέτει θήκη φύλαξης – μεταφοράς καθώς και σκίαστρο. 

Η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

1. Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία του αμφίβιου αμαξίδιου άμμου 

Α.με.Α.(Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση). 

2. Τεχνικό φυλλάδιο του οίκου κατασκευής για το προσφερόμενο είδος από το όποιο να προκύπτει η 

συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών με τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας. 

Γενικές Τεχνικές Υποχρεώσεις 

Κάθε ενδιαφερόμενος, που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να λάβει γνώση των ειδικών 

συνθηκών εργασίας και στην τιμή που θα προσφέρει θα περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις, η 

θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού.  

Όλες οι εργασίες να γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους κανόνες της τέχνης και της 

επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από 

άχρηστα υλικά, τα οποία θα απομακρυνθούν εκτός του χώρου εγκατάστασης της διάταξης. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και του αρμόδιου 

μηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να τους ενημερώνει για 

οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει. 

Η παράδοση και η εγκατάσταση του συνόλου των ειδώνστις τέσσερις (4) παραλίες παρέμβασης θα γίνει 

με δαπάνες του Αναδόχου. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά παραλία 

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά το κόστος για κάθε ένα από τα τέσσερα (4) επιμέρους σημεία 

παρέμβασης: 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα 

Τεμάχιο 1 28.000,00 28.000,00 13% 3.640,00 31.640,00 

2 
Μη μόνιμο αποδυτήριο για Α.με.Α.  
με ντούζ και εγκατεστημένο 
φωτοβολταικό σύστημα 

Τεμάχιο 1 5.300,00 5.300,00 24% 1.272,00 6.572,00 

3 
Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας 
αποδυτήριου 

Τεμάχιο 1 1.300,00 1.300,00 24% 312,00 1.612,00 

4 
Ξύλινος διάδρομος παραλίας για 
πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 20 90,00 1.800,00 24% 432,00 2.232,00 

5 
Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας 
για πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 42 300,00 12.600,00 24% 3.024,00 15.624,00 

6 Χώροι σκίασης Τεμάχιο 1 900,00 900,00 24% 216,00 1.116,00 

7 Πινακίδες σήμανσης Σετ 1 900,00 900,00 24% 216,00 1.116,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.800,00   9.112,00 59.912,00 
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΣΝΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα 

Τεμάχιο 1 28.000,00 28.000,00 13% 3.640,00 31.640,00 

2 
Μη μόνιμο αποδυτήριο για Α.με.Α.           
με ντούζ και εγκατεστημένο 
φωτοβολταικό σύστημα 

Τεμάχιο 1 5.300,00 5.300,00 24% 1.272,00 6.572,00 

3 
Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας 
αποδυτήριου 

Τεμάχιο 1 1.300,00 1.300,00 24% 312,00 1.612,00 

4 
Ξύλινος διάδρομος παραλίας για 
πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 10 90,00 900,00 24% 216,00 1.116,00 

5 
Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας 
για πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 28 300,00 8.400,00 24% 2.016,00 10.416,00 

6 Χώροι σκίασης Τεμάχιο 1 900,00 900,00 24% 216,00 1.116,00 

7 Πινακίδες σήμανσης Σετ 1 900,00 900,00 24% 216,00 1.116,00 

8 
Ειδικές ενημερωτικές πινακίδες 
(Πινακίδες πληροφόρησης με                
QR codes) 

Τεμάχιο 1 2.000,00 2.000,00 24% 480,00 2.480,00 

9 Πλωτό αμαξίδιο άμμου Α.με.Α. Τεμάχιο 1 3.200,00 3.200,00 13% 416,00 3.616,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.900,00   8.784,00 59.684,00 
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΩΝ  ΒΡΑΣΝΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα 

Τεμάχιο 1 28.000,00 28.000,00 13% 3.640,00 31.640,00 

2 
Μη μόνιμο αποδυτήριο για Α.με.Α.  
με ντούζ και εγκατεστημένο 
φωτοβολταικό σύστημα 

Τεμάχιο 1 5.300,00 5.300,00 24% 1.272,00 6.572,00 

3 
Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας 
αποδυτήριου 

Τεμάχιο 1 1.300,00 1.300,00 24% 312,00 1.612,00 

4 
Ξύλινος διάδρομος παραλίας για 
πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 24 90,00 2.160,00 24% 518,40 2.678,40 

5 
Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας 
για πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 30 300,00 9.000,00 24% 2.160,00 11.160,00 

6 Χώροι σκίασης Τεμάχιο 1 900,00 900,00 24% 216,00 1.116,00 

7 Χώροι στάθμευσης Α.με.Α. Τεμάχιο 1 1.500,00 1.500,00 24% 360,00 1.860,00 

8 Πινακίδες σήμανσης Σετ 1 900 900,00 24% 216,00 1.116,00 

9 Αμφίβιο αμαξίδιο άμμου Α.με.Α. Τεμάχιο 1 1.900,00 1.900,00 13% 247,00 2.147,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.960,00   8.941,40 59.901,40 
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα 

Τεμάχιο 1 28.000,00 28.000,00 13% 3.640,00 31.640,00 

2 Κινητή χημική τουαλέτα για Α.με.Α.  Τεμάχιο 1 4.700,00 4.700,00 24% 1.128,00 5.828,00 

3 
Μη μόνιμο αποδυτήριο για Α.με.Α.  
με ντούζ και εγκατεστημένο 
φωτοβολταικό σύστημα 

Τεμάχιο 1 5.300,00 5.300,00 24% 1.272,00 6.572,00 

4 
Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας 
αποδυτήριου 

Τεμάχιο 1 1.300,00 1.300,00 24% 312,00 1.612,00 

5 
Ξύλινος διάδρομος παραλίας για 
πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 15 90,00 1.350,00 24% 324,00 1.674,00 

6 
Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας 
για πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 24 300,00 7.200,00 24% 1.728,00 8.928,00 

7 Χώροι σκίασης Τεμάχιο 1 900,00 900,00 24% 216,00 1.116,00 

8 Πινακίδες σήμανσης Σετ 1 900,00 900,00 24% 216,00 1.116,00 

9 
Σημαδούρες και οδηγοί - πλωτήρες 
θαλάσσης 

Τεμάχιο 1 1000 1.000,00 24% 240,00 1.240,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.650,00   9.076,00 59.726,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα 

Τεμάχιο 4 28.000,00 112.000,00 13% 14.560,00 126.560,00 
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2 Κινητή χημική τουαλέτα για Α.με.Α.  Τεμάχιο 1 4.700,00 4.700,00 24% 1.128,00 5.828,00 

3 
Μη μόνιμο αποδυτήριο για Α.με.Α.               
με ντούζ και εγκατεστημένο 
φωτοβολταικό σύστημα 

Τεμάχιο 4 5.300,00 21.200,00 24% 5.088,00 26.288,00 

4 
Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας 
αποδυτήριου 

Τεμάχιο 4 1.300,00 5.200,00 24% 1.248,00 6.448,00 

5 
Ξύλινος διάδρομος παραλίας για 
πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 69 90,00 6.210,00 24% 1.490,40 7.700,40 

6 
Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας  
για πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 124 300,00 37.200,00 24% 8.928,00 46.128,00 

7 Χώροι σκίασης Τεμάχιο 4 900,00 3.600,00 24% 864,00 4.464,00 

8 Χώροι στάθμευσης Α.με.Α. Τεμάχιο 1 1.500,00 1.500,00 24% 360,00 1.860,00 

9 Πινακίδες σήμανσης Σετ 4 900,00 3.600,00 24% 864,00 4.464,00 

10 
Σημαδούρες και οδηγοί - πλωτήρες 
θαλάσσης 

Τεμάχιο 1 1.000,00 1.000,00 24% 240,00 1.240,00 

11 
Ειδικές ενημερωτικές πινακίδες 
(Πινακίδες πληροφόρησης με                
QR codes) 

Τεμάχιο 1 2.000,00 2.000,00 24% 480,00 2.480,00 

12 Πλωτό αμαξίδιο άμμου Α.με.Α. Τεμάχιο 1 3.200,00 3.200,00 13% 416,00 3.616,00 

13 Αμφίβιο αμαξίδιο άμμου Α.με.Α. Τεμάχιο 1 1.900,00 1.900,00 13% 247,00 2.147,00 

ΣΥΝΟΛΟ 203.310,00  35.913,40 239.223,40 

ΣΤΑΥΡΟΣ, 8/04/2022                            

                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

  ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ  

 ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

Δ.ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2022 

 

 
ΘΕΜΑ:  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.:  

Α.Φ.Μ.: ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

E-MAIL:  

Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων της μελέτης που αφορά στην προμήθεια, την διακήρυξη αυτής με τα 

παραρτήματά της, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη ταύτα και αναλαμβάνω την εν λόγω 

προμήθεια με τις ακόλουθες τιμές και την συνολική τιμή επί του προϋπολογισμού αυτής. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

ΤΙΜΗ (€) 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη 
πρόσβαση Α.με.Α. στη θάλασσα 

Τεμάχιο 4   13%   

2 Κινητή χημική τουαλέτα για Α.με.Α.  Τεμάχιο 1   24%   

3 
Μη μόνιμο αποδυτήριο για Α.με.Α.               
με ντούζ και εγκατεστημένο 
φωτοβολταικό σύστημα 

Τεμάχιο 4   24%   

4 
Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας 
αποδυτήριου 

Τεμάχιο 4   24%   

5 
Ξύλινος διάδρομος παραλίας για 
πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 69   24%   

6 
Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας  
για πρόσβαση Α.με.Α. 

Μέτρο 124   24%   

7 Χώροι σκίασης Τεμάχιο 4   24%   

8 Χώροι στάθμευσης Α.με.Α. Τεμάχιο 1   24%   

9 Πινακίδες σήμανσης Σετ 4   24%   

10 
Σημαδούρες και οδηγοί - πλωτήρες 
θαλάσσης 

Τεμάχιο 1   24%   

11 
Ειδικές ενημερωτικές πινακίδες 
(Πινακίδες πληροφόρησης με                
QR codes) 

Τεμάχιο 1   24%   

12 Πλωτό αμαξίδιο άμμου Α.με.Α. Τεμάχιο 1   13%   

13 Αμφίβιο αμαξίδιο άμμου Α.με.Α. Τεμάχιο 1   13%   

ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

Ο προσφέρων, 

………………………………………………….. 

 

 

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα, υπογραφή, ημερομηνία) 
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