
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                          

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                    

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ           

                                                    

 

Αρ. μελέτης 33/2018 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ     ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ – 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΚΑ 69.7135.0001 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 205.128,00 

ΦΠΑ 9% και 17%   25.271,76 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 230.399,76 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5029060 

 

ΟΜΑΔΑ CPV 

 Κωδ. Τίτλος 

ΟΜΑΔΑ Α 33196200-2 

44411400-8 

Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ντουζιέρες 

ΟΜΑΔΑ Β 24955000-3 Χημικές τουαλέτες 

ΟΜΑΔΑ Γ 45212230-7 Εγκατάσταση αποδυτηρίων 

ΟΜΑΔΑ Δ 39522130-7 Σκίαστρα 

ΟΜΑΔΑ Ε 31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  

       ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                               ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ                   

       ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                                        ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

       Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ     

                                                                                                     ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 230.399,76 € (συμπ. ΦΠΑ) 

      Αρ. μελέτης 33/2018 

 

 

                                                 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ      ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

 

1 ΟΜΑΔΑ Α  

α. Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ 

στη θάλασσα 

Τεμ 4 30.000,00 120.000,00 

 

 

 

ΦΠΑ 9%    10.800,00 

β. Διάδρομος παραλίας  Μ. 160 190,00 30.400,00 

ΦΠΑ 17%    5.168,00 

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α (χωρίς ΦΠΑ)    150.400,00 

ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Α     15.968,00 

2 ΟΜΑΔΑ Β  

WC χημική για ΑΜΕΑ  Τεμ 4 4.400,00 17.600,00 

 

 

 

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β (χωρίς ΦΠΑ)    17.600,00 

ΦΠΑ 17%    2.992,00 

3 ΟΜΑΔΑ Γ  

Αποδυτήρια για ΑΜΕΑ Τεμ 4 4.302,00 17.208,00 

 

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ (χωρίς ΦΠΑ)    17.208,00 

ΦΠΑ 17%    2.925,36 

4 ΟΜΑΔΑ Δ   

Χώροι σκίασης (επιφάνειας 6,50 m²)  

 

Τεμ 4 3.580,00 14.320,00 

 

 

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Δ (χωρίς ΦΠΑ)    14.320,00 

ΦΠΑ 17%    2.434,40 



5 ΟΜΑΔΑ Ε  

Πινακίδες – σήμανση  Τεμ 20 280,00 5.600,00 

 

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Ε (χωρίς ΦΠΑ)    5.600,00 

ΦΠΑ 17%    952,00 

                                                                                         ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       205.128,00 

                                                                                                               ΦΠΑ 9% ΚΑΙ  17%         25.271,76 

                                                                                                                                 ΔΑΠΑΝΗ       230.399,76 

 

 

 

 

 

           ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                            ΜΑΙΟΣ 2021 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη                                                                       Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια   

                                                                                                               Ανάπτυξης και Προγραμματισμού 

 

     Οικονομίδου Ιωάννα                                                                                          Ανατολίτη Ζωή  

  Πολιτικός μηχανικός ΠΕ                                                                                  Μηχανικός Χωροταξίας ΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                     ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ                   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                             ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                     ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ     

                                                                                               ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 230.399,76€ (συμπ. ΦΠΑ) 

Αρ. μελέτης 33/2018 

                       

                                                                ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί επικαιροποίηση της 33/2018 μελέτης του Δήμου Λέσβου. Η επικαιροποίηση περιλαμβάνει 
βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και την αναπροσαρμογή της τιμής του ΦΠΑ στο μέρος β της Ομάδας Α 

(Διάδρομος παραλίας) από 9% στο ορθό 17%.  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικά προβλήματα ή 

με περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες κλπ) στις παραλίες του πρώην Δήμου Λέσβου. 

Προβλέπεται η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών στον ευρύτερο χώρο των παραλιών 
κολύμβησης για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, όπως:  

Α)  διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα που θα εγκαθίσταται εντός της θερινής περιόδου και θα 
απεγκαθίσταται με το πέρας αυτής και κινητοί ξύλινοι διάδρομοι παραλίας. Οι διάδρομοι θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένοι από εμποτισμένη ξυλεία και από ανοξείδωτα υλικά κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

Επειδή ο διάδρομος αυτός θα χρησιμοποιείται και από τους υπόλοιπους λουόμενους είναι απαραίτητο να είναι διαβατός 
με γυμνά πόδια, 

Β) μη μόνιμοι φορητοί χώροι υγιεινής WC για ΑΜΕΑ (χημικές τουαλέτες με επαρκή ποσότητα κατάλληλου χημικού 
υγρού διάλυσης λυμάτων και σύστημα απόσμησης),  

Γ) λυόμενα αποδυτήρια με διαστάσεις και εξοπλισμό , που να επιτρέπουν τη χρήση τους από ΑΜΕΑ, 

Δ) χώροι σκίασης, μη μόνιμοι , συναρμολογούμενοι με δάπεδο από σανίδια εμποτισμένης ξυλείας και κάλυμμα οροφής 

με υλικό σκίασης (καλαμωτή ή ψάθα κλπ. ) και  

Ε) πινακίδες σήμανσης (πληροφοριακές) , διαστάσεων 60*40 εκ.  

 

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω οργανωμένες παραλίες του Δήμου Λέσβου :  

 Παραλία Δ.Ε. Πέτρας  

 Παραλία «Κανόνι» Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής  

 Παραλία «ΑΓ. Ισίδωρος » Δ.Ε. Πλωμαρίου  

 Παραλία «Αεροδρόμιο» (Β’ Καντίνα ) Δ.Ε. Μυτιλήνης    

 

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας 

και συμβατότητας με τα όρια ασφαλείας, που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο. 

 

           ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                        ΜΑΙΟΣ 2021 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη                                                              Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια   

                                                                                                      Ανάπτυξης και Προγραμματισμού 

 

     Οικονομίδου Ιωάννα                                                                                 Ανατολίτη Ζωή  

  Πολιτικός μηχανικός ΠΕ                                                                        Μηχανικός Χωροταξίας ΠΕ 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                     ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ                   

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                                              ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ - ΠΑΡΑΛΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                      ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ     

                                                                                                ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 230.399,76€ (συμπ. ΦΠΑ) 

Αρ. μελέτης 33/2018 

 

 

                                                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός στο σύνολό του θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας 

και συμβατότητας με τα όρια ασφαλείας, που επιβάλλονται από οδηγίες, κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο. 

Σε όλες τις περιπτώσεις των υποδομών θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις της ΚΥΑ αριθμ. 
ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017- ΦΕΚ 2255/Β/3-7-2017, «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 ΑΜΕΑ» , 

καθώς και των σχετικών οδηγιών (ΕΛΟΤ 1439-2013, ΥΠΕΚΑ – σχεδιάζοντας για όλους , όλοι στην άμμο ) και της 

απόφασης του ΥΠ. ΠΕΡ. ΧΩΡ. & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ (52907/2009-ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009). 

Επισημαίνουμε ότι όλες οι κατασκευές συνδέονται με το έδαφος με διατάξεις έδρασης, που σε καμία 

περίπτωση δεν θα πρέπει να παραπέμπουν σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσης, αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να είναι δυνατή η χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους. 

Οι διατάξεις θα τοποθετούνται στην αρχή της περιόδου χρήσης και μετά το πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις 
έδρασης (βάσεις, έρμα, αντίβαρα κλπ.) θα πρέπει να αποκαλύπτονται και να αφαιρούνται, χωρίς να παραμένουν 

εγκιβωτισμένες στην άμμο, σε αναμονή της επομένης περιόδου.   

Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά, τα οποία και θα 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα 

μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την περιοχή παρέμβασης / παραλίας του 
Δήμου Λέσβου.  

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική 

γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό 
τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για 

είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της 
συνολικής προσφοράς. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος: 

                                                                 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1α. ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  

Η μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ  στη θάλασσα πρέπει να αποτελεί ενιαίο σύνολο και να  
περιλαμβάνει τα παρακάτω  

- Ερμάριο – πίνακας ελέγχου 

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης  

Με μέσα ανάρτησης ανθεκτικά στο θαλάσσιο περιβάλλον και συντελεστή ασφαλείας >1,8  
- Διάδρομο κύλισης καθίσματος  

Συναρμολογούμενη κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα. Να φέρει πάνω καλύμματα από ξύλο ή και πλαστικό 

για την προστασία και ασφάλεια των χρηστών. 
- Φωτοβολταϊκο στοιχείο 

Για την εξασφάλιση των ενεργειακών απαιτήσεων της διάταξης. Να τοποθετείται πάνω από το κάθισμα της 
διάταξης στο σημείο της αφετηρίας για να εξασφαλίζει παράλληλα σκίαση στο χρήστη. 



- Κάθισμα  

Εργονομικής κατασκευής με στρογγυλεμένες άκρες  
- Ασύρματο χειρισμό  

Για την αυτόνομη πρόσβαση του χρήστη στη θάλασσα, μεγάλης εμβέλειας. Θα πρέπει να διατίθεται 
τουλάχιστον 5 χειριστήρια ανά διάταξη. Ο τρόπος χειρισμού να επιτρέπει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 

πολλαπλών χρηστών. 

- Ντουσιέρα  
Πάνω στη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα τοποθετείται ακροφύσιο ντους σε 

κατάλληλο ύψος κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο διακόπτης ροής του θα πρέπει να έχει 
λειτουργία χρονοκαθυστέρησης για εξοικονόμηση νερού. Το ακροφύσιο θα είναι ρυθμιζόμενης κατεύθυνσης 

και μεταβλητής ροής, για την εξοικονόμηση νερού και τη μεταβαλλόμενη ροή, σε περίπτωση ανέμων. 
 

Η διάταξη να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE.  

 
Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει όλα τα απαιτούμενα υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωμένης 

εγκατάστασης. Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί με υλικά αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους Επίσημους 
Κανονισμούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνει εκτός από τα παρακάτω ρητά αναφερόμενα και κάθε 

άλλο υλικό ή εξάρτημα απαραίτητο για την ικανοποιητική κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, ακόμη 

και εάν δεν αποτυπώνεται σε κάποια περιγραφή ή προδιαγραφή. Η τοποθέτηση του προσφερόμενου εξοπλισμού θα 
είναι μη μόνιμη και δεν θα αλλάξει τη φυσική μορφολογία της παραλίας. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού επί του 

Αιγιαλού θα γίνεται με απλή έμπηξη που παράλληλα θα εξασφαλίζει τη σταθερότητα της συσκευής σε όλο το μήκος 
της κατά την περίοδο που θα βρίσκεται εγκατεστημένη στην παραλία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των 

χρηστών. 
 

Η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ή 

ισοδύναμα αυτών. 
Η Ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή λειτουργία τόσο των μηχανικών 

μερών όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων.  
 

Ο Ανάδοχος, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος μέχρι και τη λήξη της εγγύησης (2 έτη) 

του συστήματος να ενημερώνει, αναβαθμίζει ή αντικαθιστά το λογισμικό ελέγχου των διατάξεων με κάθε νεότερη 
έκδοση που διατίθεται από τον Κατασκευαστή. 

 
Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση του μηχανισμού χωρίς πρόσθετη χρέωση για την 

πρώτη περίοδο λειτουργίας, μέχρι την απόσυρσή από την ακτή ή για διάστημα ενός (1) έτους.  

 
Στη διάρκεια αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει κατ’ ελάχιστον μια (ανά μήνα) τακτική προληπτική 

συντήρηση κάθε συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης 
λειτουργικής ανωμαλίας του εξοπλισμού, ή/και σύστημα, ή/και στην αντικατάσταση ( εφ’ όσον απαιτείται ) μέρους ή 

του συνόλου αυτών χωρίς καμία πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. Το κόστος όλων των αναλωσίμων, 
ανταλλακτικών, λιπαντικών, μικρο-υλικών, κλπ βαρύνει τον Ανάδοχο. 

  

1β. ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ  
Διάδρομος προσπελάσιμος από πεζούς, αναπηρική καρέκλα ΑΜΕΑ , καρότσια παιδιών και κάθε τύπο μηχανοκίνητου 

οχήματος (ATV). Θα πρέπει να καλύπτει τους κανονισμούς για πρόσβαση από άτομα με δυσκολίες κίνησης και η 
κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, 14001:2015 και 18001: 2007 ή 

ισοδύναμα αυτών.  

Θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, 
ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους και Όλοι στην Άμμο): 

 

1. Θα πρέπει να αποτελούνται από λυόμενα τμήματα με μέγιστο μήκος 2,5 μ. για την εύκολη μεταφορά και 

φόρτωσή τους. 

2. Το ελάχιστο πλάτος τους θα πρέπει να είναι 1,5μ. ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη όδευση των χρηστών 

αναπηρικών αμαξιδίων. 

3. Τα όποια διάκενα ή ανοίγματα στην επιφάνεια του διαδρόμου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε πλάτος τα 2 εκ. 

4. Οι διάδρομοι θα πρέπει να διαθέτουν διάκενα εγκάρσια της διαδρομής όδευσης για την απομάκρυνση της 

άμμου. Η απόσταση μεταξύ των διάκενων για την όδευση της άμμου θα πρέπει να είναι μικρότερη των 20 εκ και το 
πλάτος τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 εκ.  



5. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ομαλή κίνηση χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων πάνω στο διάδρομο θα πρέπει τα 

λυόμενα τμήματά του να είναι άκαμπτα δημιουργώντας επίπεδες επιφάνειες ακόμα και όταν το έδαφος είναι ιδιαίτερα 
τραχύ. 

6. Η σύνδεση μεταξύ των τμημάτων θα πρέπει να είναι αρθρωτή ώστε να επιτρέπεται η εύκολη προσαρμογή της 
σχετικής κλίσης τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τυχόν μεταβολές στη μορφολογία του εδάφους. Η υψομετρική διαφορά 

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

7. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ του τμήματος του διαδρόμου που θα τοποθετηθεί δίπλα στο σημείο επιβίβασης 
της μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα από την επιφάνεια του 

καθίσματος αυτής θα πρέπει να είναι 40-50εκ. 

8. Οι διάδρομοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από εμποτισμένη ξυλεία και από ανοξείδωτα υλικά 

κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον και αντοχής σε συνθήκες ακραίας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.  

9. Επειδή ο διάδρομος αυτός θα χρησιμοποιείται και από τους υπόλοιπους λουόμενους είναι απαραίτητο να είναι 

διαβατός με γυμνά πόδια. 

 

Ο ξύλινος διάδρομος θα πρέπει να μπορεί να απεγκατασταθεί στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου αφήνοντας το 

φυσικό περιβάλλον ανέπαφο. Το κόστος μεταφοράς του συνόλου των αρθρωτών τμημάτων του ξύλινου διαδρόμου 
για ΑμεΑ (και των υλικών συναρμολόγησής του) έως την αποθήκη του Δήμου κατά την παράδοση της προμήθειας, το 

κόστος όλων των απαραίτητων παρελκόμενων μικροϋλικών συναρμολόγησης, σύνδεσης και στερέωσης του διαδρόμου 

καθώς και το κόστος της πρώτης συναρμολόγησης και τοποθέτησης του διαδρόμου στην ακτή θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο προμηθευτή. 

 

2. WC ΧΗΜΙΚΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ  

Κινητή καμπίνα και βιολογική τουαλέτα για ΑΜΕΑ κατασκευασμένη , κατά το πρότυπο UNIEN 16194 ή ισοδύναμο του 
και με εγγύηση υλικών 2 ετών και εγγύηση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για 10 έτη . 

 

Η χωρητικότητα του θαλάμου θα είναι επαρκής , ώστε να επιτρέπεται η άνετη κίνηση ενός ατόμου με αναπηρικό 
αμαξίδιο με τον συνοδό του και την πλήρη περιστροφή του (360 μοίρες). 

 
Το δάπεδο θα είναι αντιολισθητικό και μετά την εγκατάσταση του θα βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τα έδαφος. Η καμπίνα 

θα είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής λεία πάνελ πολυαιθυλενίου, ώστε να είναι ανθεκτική  σε αντίξοες 

καιρικές συνθήκες (θαλάσσιο περιβάλλον, ηλιακή ακτινοβολία) και μη πορώδους επιφανείας, για την αποφυγή 
συσσώρευσης μικροβίων.  

 
Τα μεταλλικά εξαρτήματα (μεντεσέδες, κοχλίες, περικόχλια, πόμολα κλπ.) θα είναι κατασκευής από ανοξείδωτα υλικά 

εξαιρετικής αντοχής στη θαλάσσια διάβρωση. Το βάρος της δεν θα ξεπερνά τα 120 κιλά.  

 
 

Η καμπίνα εσωτερικά θα περιλαμβάνει : 
 

   Λεκάνη (με ειδικό μηχανισμό και αντλία χειρός για τον ψεκασμό του υγρού). Το ύψος αυτής είναι 483 χλ. 

και καλύπτει τα διεθνή πρότυπα. 
   Δεξαμενή αποβλήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 130 λίτρων και 15 λίτρων χημικού υγρού. Θα διαθέτει 

σύστημα εξαερισμού, με το απαιτούμενο χημικό υγρό, που θα εξασφαλίζει τη διάλυση για τουλάχιστον 200 

χρήσεις και θα είναι απολύτως στεγανή. 

   Θήκη για χαρτί υγείας  

   Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα  

   Σύστημα εξουδετέρωσης οσμών και συσκευή απόσμησης με πιστοποιητικό ποιότητας   ISO 9001:2015 και 

14001 :2015 ή ισοδύναμα τους (με αναλώσιμο υλικό για έξι τουλάχιστον μήνες)  
    Νιπτήρα με δεξαμενή νερού χωρητικότητας 50 λίτρων. 

 

Τα χαρακτηριστικά της θα τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά κατασκευής, βάσει  του προτύπου, εγγύηση υλικών για 2 
έτη, εγγύηση διάθεσης ανταλλακτικών για 10 έτη, εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών και βεβαίωση τεχνικών 

χαρακτηριστικών και διαθεσιμότητας του προμηθευτή.  
     

   

 
3. ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ   

Ο συναρμολογούμενος οικίσκος καμπίνας αποδυτηρίου θα πρέπει να έχει εργονομική διαρρύθμιση. Οι διαστάσεις της 
καμπίνας θα είναι τουλάχιστον 2*2,20 μ. και ύψος 2,20-2,30 μ. , ενώ το άνοιγμα της πόρτας τουλάχιστον 0,90 μ.  



Το δάπεδο αποτελείται από σανίδια εμποτισμένης ξυλείας. Η επιφάνειά του θα είναι συνεχής και ομαλή. Τα τοιχώματα 

από εμποτισμένη ξυλεία με ύψος 1,80-2,00 μ. θα τοποθετηθούν σε απόσταση 0,2 – 0,3 μ. από το δάπεδο. Μεταξύ 
των τοιχωμάτων και του εξοπλισμού θα υπάρχει ελεύθερος χώρος, για την κίνηση αμαξιδίων , σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις ΓΟΚ. 
 

Η καμπίνα εσωτερικά περιλαμβάνει: 

 
 Πάγκο διαστάσεων 0,70*1,50 μ. σε ύψος 0,50μ. από το δάπεδο, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 

όπου θα κάθεται ο χρήστης αμαξιδίου και γύρω απ΄ αυτόν οι κατάλληλες χειρολαβές, για την υποβοήθηση 

του χρήστη. 
 Καλαθάκι για χαρτιά και απορρίμματα  

 Κρεμάστρες ρούχων σε ύψος 1,20-1,80 μ. από το δάπεδο. 

 

 
 

4. ΧΩΡΟΙ ΣΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 6,50 m² 

Ξύλινοι μη μόνιμοι συναρμολογούμενοι χώροι σκίασης (επιφάνειας μεγαλύτερης των 6,50μ. η κάθε μία ). 
Θα έχει εξωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 2,5 μ.*3,0 μ. και ύψος 2,3-2,4 μ. και θα περιλαμβάνει : 

 
 Δάπεδο από σανίδια εμποτισμένης ξυλείας πάχους 21 χιλ. +/- 20% με διάκενα μεταξύ των μικρότερα των 7 

χιλ. 

 Κιόσκι αποτελούμενο από τέσσερεις κάθετους δοκούς εμποτισμένης ξυλείας διατομής τουλάχιστον 70*70 

χλς., οι οποίοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους θα αποτελούν την οροφή της κατασκευής. 

 Κάλυμμα της οροφής με υλικό σκίασης (καλαμωτή , ψάθα, πανί κλπ.)  

 
 

5. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ – ΣΗΜΑΝΣΗ   
 

Η κατασκευή τους  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 ΑΙΜg2 πάχους 2-3’’. 

 

Ενδεικτικές διαστάσεις πινακίδων :  

 

 Πινακίδα για το χώρο στάθμευσης  (60*40 εκ.) 

 Πινακίδα για χώρο αποδυτηρίων, ντους (60*40 εκ.) 

 Πινακίδα για WC(60*40 εκ.) 

 Πινακίδα για τη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα (60*40 εκ.) 

 Πινακίδα συγχρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ με αναφορά και στο όνομα του Δικαιούχου (60*40 εκ.) 

 

 

Τοποθετούνται πάντα εκτός ελευθέρου 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’’, ύψους 1,40-1,60μ. Είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται 
οι , σχετικά μικρού μεγέθους , πινακίδες (<2m2). 

 

Ο στύλος θα έχει ειδική διαμόρφωση στο κάτω άκρο με διάνοιξη οπής , απ΄ όπου θα περνά χαλύβδινη ράβδος 

Φ12mm, για την πάκτωση εντός του σκυροδέματος , κατά την τοποθέτηση. 

 

Θα φέρει ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας με προδιατρημένες οπές 

Φ12mm , για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15-0,45-0,65-0,95m από το άκρο της κεφαλής του και οπή στο κάτω 
άκρο , για τη διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ14mm , μήκους 40cm ή εναλλακτικά , χαλύβδινη 

ηλεκτροσυγκολλημένη λάμα 10*20cm , για τη σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται η 

ράβδος ή η λάμα).      
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