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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Ειςαγωγι
Το ηιτθμα τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, ςτισ υποδομζσ, ςε προϊόντα και
υπθρεςίεσ γίνεται όλο και πιο ςθμαντικό για τθν κοινωνία μασ, και φυςικά για τουσ Διμουσ που ςκοπόσ τουσ είναι θ
εξυπθρζτθςθ του κοινωνικοφ ςυνόλου.
Ο ςχεδιαςμόσ πλζον δθμόςιων χϊρων και υπθρεςιϊν λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ όλων των πολιτϊν χωρίσ
αποκλειςμοφσ των ατόμων με αναπθρία1 και των εμποδιηόμενων2 ατόμων.
Με τθν αυτόνομθ διακίνθςθ και διαβίωςι τουσ τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και γενικότερα τα εμποδιηόμενα άτομα
αποπερικωριοποιοφνται, χρθςιμοποιοφν τισ κοινωνικζσ υποδομζσ, αναπτφςςουν τα ταλζντα τουσ ςυμμετζχοντασ
ιςότιμα ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ηωισ.
Στόχοσ του Διμου με τθν παροφςα πρόταςθ είναι μια φιλικι, προςεγγίςιμθ και αςφαλισ για όλεσ τισ κατθγορίεσ των
χρθςτϊν παραλία, με ομαλζσ κλίςεισ, κατάλλθλθ ςιμανςθ, προςιτι και εφκολθ ςτθ χριςθ μθχανιςμϊν χειριςμοφ
(όπωσ διατάξεισ πρόςβαςθσ, διαδρόμουσ χριςθσ ΑμεΑ). Διευκολφνοντασ εν τζλει τθν προςβαςιμότθτα ανκρϊπων με
κινθτικζσ αναπθρίεσ ι με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα ςτισ παραλίεσ.
Η εν λόγω πρόταςθ προςβλζπει ςτθν προετοιμαςία παράλιων εγκαταςτάςεων και υποδομϊν που αφοροφν τθν
ψυχαγωγία και τθν εκγφμναςθ ατόμων με κινθτικζσ αναπθρίεσ ι περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ (θλικιωμζνοι,
εγκυμονοφςεσ γυναίκεσ, άτομα με μειωμζνθ όραςθ, κ.λπ.), ςυνειςφζροντασ ςτθν εξυπθρζτθςθ αλλά και
κοινωνικοποίθςθ τουσ.
Το δικαίωμα των ατόμων με αναπθρίεσ ςτθν πρόςβαςθ περιλαμβάνει εκτόσ των άλλων και τθν χριςθ υποδομϊν, που
ςχετίηονται με τθν ψυχαγωγία, τον ακλθτιςμό, τον τουριςμό και γενικότερα με τθν αναψυχι, τα οποία προςφζρονται
ςε όλουσ ανεμπόδιςτα και χωρίσ κανζναν απολφτωσ περιοριςμό. Ζνασ ςθμαντικόσ χϊροσ από τον οποίο αποκλείονται
ςυνικωσ τα ΑμεΑ είναι θ κάλαςςα και τα καλάςςια λουτρά, τα οποία ςυνικωσ ζχουν ευεργετικζσ επιδράςεισ ςτθν
υγεία και ςτθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςισ τουσ.
Με ςτόχο αφενόσ τθν φυςικι πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτουσ καλάςςιουσ χϊρουσ και αφετζρου τθν ιςότιμθ
κοινωνικι ζνταξι τουσ, προτείνεται θ αναβάκμιςθ των υποδομϊν των ακτϊν του Διμου. Θα πρζπει να γίνουν
παρεμβάςεισ αλλά και να διαμορφωκοφν κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ τόςο ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ παραλίασ όςο και
ςτον χϊρο κολφμβθςθσ, οι οποίεσ να τθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ για ΑμεΑ.

1

Άηνκα κε αλαπεξία είλαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ κόληκεο ή πξνζσξηλέο βιάβεο, αληθαλόηεηεο, αδπλακίεο, αλαπεξίεο ή ζπλδπαζκό

ησλ παξαπάλσ ,πνπ πξνέξρνληαη από θπζηθή, ςπρηθή ή λνεηηθή αλεπάξθεηα.
2

Εκπνδηδόκελα άηνκα είλαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο , θαζώο θαη ηα άηνκα κε κεησκέλεο ηθαλόηεηεο δειαδή ηα άηνκα ηεο

ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ειηθίαο, νη έγθπεο, ηα πξνεθεβηθά άηνκα, ηα άηνκα κε αζπλήζεηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο, νη εζηζκέλνη ζε
βιαβεξέο νπζίεο, όζνη ρξεζηκνπνηνύλ ή νδεγνύλ νηνπδήπνηε ηύπνπ ακαμίδην, όζνη κεηαθέξνπλ βάξε θιπ.
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Η παροφςα πρόταςθ ζχει ςτόχο τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι υποδομϊν ςε τζςςερισ παραλίεσ του Διμου, για τθν
εξυπθρζτθςθ των ΑμεΑ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ ειδικϊν απαιτιςεων αλλά και τθσ εξυπθρζτθςθσ των
κατοίκων τθσ περιοχισ. Στοχεφει ςτθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ των ατόμων με αναπθρία και ςτθν προςζλκυςθ
τουριςτϊν αυτισ τθσ κοινωνικισ ομάδασ.
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 (Economic impact and travel patterns of accessible tourism in Europe - Service Contract
SI2.ACPROCE052481700 - European Commission, DG Enterprise and Industry). To 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.
Ραραλίεσ παρζμβαςθσ
Η επιλογι των παραλιϊν για ζνταξθ ςτο πρόγραμμα και θ διαμόρφωςθ τουσ με εξυπθρετιςεισ και εξοπλιςμό για τα
ΑμεΑ ζγινε με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ϊςτε να εκμεταλλευτοφν ςτο μζγιςτο τα χαρακτθριςτικά τουσ. Η
μορφολογία του εδάφουσ ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για να μπορζςουν να γίνουν παρεμβάςεισ προςβαςιμότθτασ και θ
κζςθ τθσ παραλίασ ςε ςχζςθ με άλλεσ παροχζσ τθσ περιοχισ οδιγθςαν ςτθν επιλογι των παραλιϊν.
Βάςει των ανωτζρω κριτιριων επιλζχκθκαν οι παραλίεσ:
ΡΑΑΛΙΑ ΝΕΑ ΡΕΑΜΟΣ, ΡΑΑΛΙΑ ΒΑΕΑΣ, ΡΑΑΛΙΑ ΑΛΕΡΟΧΩΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΙΓΕΙΟΥΣΑΙ), ΡΑΑΛΙΑ ΚΙΝΕΤΑ (ΘΕΣΗ
SUN).
Αυτοψία-Διάγραμμα οδεφςεων των παραλιϊν που επιλζχκθκαν
Κάκε παραλία διακζτει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ. Αναλόγωσ τθσ κζςθσ τθσ ςτον Διμο ςε
ςχζςθ με άλλεσ παραλίεσ, τισ παροχζσ που διακζτει αυτι ι γειτονικά ςθμεία πρόςβαςθσ ςε ΑμεΑ, του φυςικοφ τθσ
πλοφτου πχ δζντρα, τθσ επιςκεψιμότθτασ που δζχεται και φυςικά των ελαχίςτων αναγκαίων εξυπθρετιςεων που
πρζπει να διακζτει, ζγινε θ μελζτθ εφαρμογισ.
Κάκε παραλία διακζτει μια ομάδα παροχϊν και εξοπλιςμοφ αναλόγωσ των αναγκϊν που κζλει να εξυπθρετιςει.
Στισ απεικονίςεισ που ακολουκοφν παρουςιάηεται θ χωροκζτθςθ για κάκε μία παραλία, κακϊσ και οι εξυπθρετιςεισ
και ο εξοπλιςμόσ που μελετικθκε για τθν διαμόρφωςθ τθσ ωσ «Ρροςβάςιμθ ςε ΑμεΑ παραλία».
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ΠΑΡΑΛΙΕ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΡΑΑΛΙΑ ΝΕΑ ΡΕΑΜΟΣ
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ΡΑΑΛΙΑ ΒΑΕΑΣ

[5]

ΡΑΑΛΙΑ ΑΛΕΡΟΧΩΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΙΓΕΙΟΥΣΑΙ)
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ΡΑΑΛΙΑ ΚΙΝΕΤΑ (ΘΕΣΗ SUN) – ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΟΜΟΥ 45 ΜΕΤΑ

Η εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ωσ ιςχφει.
Μζγαρα, 23-01-2020
Η Συντάξαςα

Ρ.Κατρακοφλθ

Η Ρροϊςτάμενθ Τμιματοσ

Ε.Τςάκωνα

Ο Αν/τθσ Δ/ντισ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν

Κ.Κάμπαξθσ
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Οι πολίτεσ με αναπθρία και με μειωμζνθ κινθτικότθτα πρζπει να απολαμβάνουν του ίδιου επιπζδου εξυπθρζτθςθ και
υπθρεςίεσ με τουσ υπόλοιπουσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ τθσ παραλίασ.
Για το λόγο αυτό ο Διμοσ αξιοποιεί τισ δυνατότθτεσ που παρζχει θ τεχνολογία και αναπτφςςει εναλλακτικζσ μορφζσ
εξυπθρζτθςθσ με τθν παροχι εξειδικευμζνου εξοπλιςμοφ.
Ο ςχεδιαςμόσ των παραλιϊν βαςίςτθκε ςτισ αρχζσ που διζπουν τον "Σχεδιαςμό για όλουσ" αλλά και τισ προχποκζςεισ
και 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 Ρροτφπου ΕΛΟΤ 1439_2013 "Οργανιςμόσ φιλικόσ ςε πολίτεσ με αναπθρία Απαιτιςεισ και Συςτάςεισ" και τθσ απόφαςθσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωρ. και Δθμοςίων Ζργων (52907/2009 ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009) "Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των
οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν".
Μεταξφ των οδθγιϊν και των απαιτιςεων περιλαμβάνονται :





θ αποφυγι του διαχωριςμοφ των χρθςτϊν ι του ςτιγματιςμοφ οποιουδιποτε χριςτθ, με ι χωρίσ αναπθρία,
αντιλθπτι πλθροφόρθςθ από το μζγιςτο δυνατό αρικμό χρθςτϊν, με ταυτόχρονθ χριςθ εναλλακτικϊν
μεκόδων πλθροφόρθςθσ
θ καταβολι χαμθλισ ςωματικισ προςπάκειασ ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αποτελεςματικά και άνετα
και με καταβολι τθσ ελάχιςτθσ δυνατισ προςπάκειασ από κάκε χριςτθ με ι χωρίσ αναπθρία,
το κατάλλθλο μζγεκοσ και χϊροσ για τθν χριςθ του από οποιοδιποτε χριςτθ ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ του
ςϊματοσ αυτοφ, τθ ςτάςθ του χριςτθ ι τθν κινθτικότθτα του.

Ειδικότερα όμωσ ο Διμοσ ζχει ενεργιςει και ζχει ςχεδιάςει τισ παρεμβάςεισ ςτισ παραλίεσ που κα εξυπθρετοφν τα ΑμεΑ
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν ΚΥΑ Αρικμ. ΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 - Εξυπθρετιςεισ ΑΜΕΑ.
Ππωσ αναφζρεται ςτο Άρκρο 16 οι Διμοι παραχωροφνται ςε (1) τουλάχιςτον κζςθ/παραλία ανά Δθμοτικι
Ενότθτα από τουσ παραχωρθκζντεσ κοινόχρθςτουσ χώρουσ αιγιαλοφ, παραλίασ, κ.λπ., κακώσ και όπου
υφίςτανται λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ. Επίςθσ μποροφν να προβοφν ςτθ τοποκζτθςθ ενόσ (1) διαδρόμου, κάκετα
προσ τθν ακτογραμμι, ο οποίοσ κα επιτρζπει τθν είςοδο ςτο νερό των χρθςτών αναπθρικών αμαξιδίων και κα
χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά και μόνο για τθν εξυπθρζτθςθ Ατόμων με Αναπθρία (ΑμεΑ), ο οποίοσ κα φζρει τισ
πιο κάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ:
α) Να αποτελεί προςωρινι καταςκευι.
β) Να καταςκευάηεται ιςόπεδα με το πζριξ ζδαφοσ τθσ ακτισ.
γ) Να καταςκευάηεται από μθ τοξικά υλικά, φιλικά προσ το περιβάλλον, κατάλλθλα για εξωτερικι χριςθ,
ανκεκτικά ςε οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ, υγραςία, υπεριώδθ ακτινοβολία κ.λπ.
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δ) Να διακζτει ομαλι, αντιολιςκθρι και ςυνεχι επιφάνεια.
ε) Να ζχει πλάτοσ τουλάχιςτον 1,5μ. και τα όρια του να επιςθμαίνονται (επ΄ αυτοφ) με ςυνεχι κίτρινθ λωρίδα
ςτ) Να καταςκευάηεται ςε τζτοια κζςθ ώςτε θ μζγιςτθ κατά μικοσ κλίςθ τουσ να μθν είναι μεγαλφτερθ από 8%.
η) Να φζρει ςε επιλεγμζνα ςθμεία και ιδιαίτερα ςτθν αρχι και το τζλοσ αυτοφ, με επιδαπζδια ςιμανςθ, το
Διεκνζσ Σφμβολο Πρόςβαςθσ, και
θ) Να τοποκετθκεί ςε τζτοια κζςθ ώςτε να μπορεί να ςυνδζεται με τουσ εκτόσ αιγιαλοφ χώρουσ εξυπθρζτθςθσ
των Α.με.Α. (ςτάκμευςθσ, τουαλζτεσ κ.λπ.).
Ρριν τθν τοποκζτθςθ των διαδρόμων και των αυτόνομων διατάξεων πρόςβαςθσ, ο Διμοσ για να εξαςφαλίςει τθν
Δυνατότθτα Κίνθςθσ – Ρροςπζλαςθσ με αςφάλεια, κα φροντίςει για τθν κλίςθ και τθν διαμόρφωςθ τθσ επιφάνειασ
τοποκζτθςθσ. Με κλίςθ ζωσ 8% για τον διάδρομο κίνθςθσ ΑμεΑ και ζωσ 5% για τον μθχανιςμό αυτόνομθσ πρόςβαςθσ
ςτθν κάλαςςα θ κίνθςθ των ατόμων είναι άνετθ και αςφαλισ με αποφυγι των ςθμείων εκτροπισ του αναπθρικοφ
αμαξιδίου, αλλά και των άλλων βοθκθμάτων (πατερίτςεσ, περπατίςτρεσ κλπ), ι τθσ πρόςκρουςισ τουσ ςε εμπόδια.
Η διάταξθ που κα προμθκευτεί και κα τοποκετιςει ο Διμοσ κα μπορεί να κινθκεί ςε οποιαδιποτε αμμϊδθ επιφάνεια
(επίπεδθ, κεκλιμζνθ κλπ.). Ο πτυςςόμενοσ διάδρομοσ τθσ διάταξθσ μπορεί να αναπτυχκεί ςε οποιοδιποτε υδάτινο
περιβάλλον όπου δεν υπάρχει βραχϊδεσ και ακανόνιςτο ζδαφοσ και οι κλίςεισ του εδάφουσ δεν είναι μεγαλφτερεσ από
τισ παραπάνω αναφερόμενεσ κλίςεισ.
Η διάταξθ πρζπει να είναι ανκεκτικι και ελαφριά ςχετικά καταςκευι από υλικά όπωσ ανοδιομζνο αλουμίνιο και
ανοξείδωτο χάλυβα, ζχει μικρζσ διαςτάςεισ, χωρίσ παρεμβάςεισ ςτο περιβάλλον και χωρίσ οχλιςεισ ςτουσ υπόλοιπουσ
λουόμενουσ.
Η μετακίνθςθ τθσ διάταξθσ, θ εγκατάςταςθ και απεγκατάςταςθ του πτυςςόμενου διαδρόμου γίνονται εφκολα χωρίσ
εξειδικευμζνο προςωπικό ι ειδικά εργαλεία.
Η διάταξθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε οποιοδιποτε υδάτινο περιβάλλον όπου το βάκοσ είναι μεγαλφτερο από 1
μζτρο ςε απόςταςθ 10 μζτρων από τθν εκβολι του κφματοσ.
Ο χριςτθσ φτάνει με το αμαξίδιό του ςτθν αρχι του αναπτυγμζνου διαδρόμου και επιβιβάηεται ςτο τροχιλατο
κάκιςμα τθσ διάταξθσ. Με τθ χριςθ τθλεχειριςτθρίου ενεργοποιεί τον μθχανιςμό κίνθςθσ κινϊντασ ζτςι το κάκιςμα
προσ τθ κάλαςςα. Φτάνοντασ ςτο τζλοσ τθσ διαδρομισ ο χριςτθσ βρίςκεται ςε τζτοιο βάκοσ ϊςτε μπορεί να
επιπλεφςει, να φφγει από το κάκιςμα και να κολυμπιςει. Η αντίςτροφθ διαδικαςία ακολουκείται για τθν ζξοδο ςτθ
ςτεριά.
Η διάταξθ όταν δεν χρθςιμοποιείται κα αποκθκεφεται ςε κατάλλθλο χϊρο ελευκερϊνοντασ τθν παραλία ςτουσ
υπόλοιπουσ λουόμενουσ.
Η διάταξθ είναι τροχιλατθ και αυτοκινοφμενθ, και καλφπτει τισ προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ ΚΥΑ, δθλαδι δεν
παραπζμπει ςε ςυνκικεσ μόνιμθσ κεμελίωςθσ, και ανά πάςα ςτιγμι και ςε κακθμερινι βάςθ είναι δυνατι θ χωρίσ
ιδιαίτερθ προςπάκεια άμεςθ αποξιλωςθ, μετακίνθςθ ι μεταφορά τθσ.
Οι εξυπθρετιςεισ και ο εξοπλιςμόσ που ςχεδιάςτθκαν ανά παραλία (όπωσ αναλυτικά αναφζρονται παρακάτω),
αναπτφχκθκαν μζςα ςτο παραπάνω νομοκετικό πλαίςιο και ακολουκοφν όλεσ τισ δεςμευτικζσ οδθγίεσ και πρότυπα για
να παρζχονται με αςφάλεια και ποιότθτα.
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Επίςθσ οι Διμοι υποχρεοφνται να εξαςφαλίςουν, εκτόσ τθσ αιγιαλοφ περιοχισ και των αμμοκινών ζνα (1) τουλάχιςτον
χώρο ςτάκμευςθσ αποκλειςτικά για ΑμεΑ., ο οποίοσ να ζχει τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ, κακώσ και ειδικι επιδαπζδια
και επιςτιλια ςιμανςθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Για τθν ςτάκμευςθ των αυτοκινιτων των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ απαιτείται ειδικά διαμορφωμζνοσ χϊροσ με
εφκολθ πρόςβαςθ και μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ από τισ ςυνικεισ που κα διευκολφνουν το ΑμεΑ χριςτθ αναπθρικοφ
τροχοκακίςματοσ ι άλλον επιβάτθ ΑμεΑ, να ειςζρχεται / εξζρχεται με άνεςθ του οχιματόσ του.
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 κα
πρζπει να είναι 3,50μ.Χ 5,00 μ. θ κάκε μία, κα φζρουν κάκετθ πινακίδα ςιμανςθσ κακϊσ επίςθσ και επιδαπζδια
ςιμανςθ με το Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ.
Λόγω του περιοριςμζνου χϊρου που ςυνικωσ διατίκεται για τθν ςτάκμευςθ οχθμάτων ςε παραλίεσ, προτείνεται θ
δθμιουργία δφο κζςεων ςτάκμευςθσ για αποκλειςτικι χριςθ από ΑμεΑ. Ο Διμοσ ζχει προβλζψει τουσ χϊρουσ
ςτάκμευςθσ για κάκε παραλία και κα φροντίςει για τθν διαμόρφωςθ και επιςιμανςθ τουσ ςτον χϊρο. Επιπλζον, για να
εξαςφαλίςει ότι οι χϊροι ςτάκμευςθσ ικανοποιοφν κάκε κανόνα αςφάλειασ κα διαγραμμίςει κατάλλθλα τον χϊρο και
κα τοποκετθκοφν οι απαιτοφμενεσ πινακίδεσ. Η διαγράμμιςθ, με μζριμνα του Διμου, κα είναι μορφισ και διαςτάςεων
κατά τισ απαιτιςεισ του προτφπου με αντανακλαςτικό υλικό υψθλισ οπιςκανάκλαςθσ.

Επιπλζον, ο Διμοσ ακολουκϊντασ τα πρότυπα ςχεδιαςμοφ και κζλοντασ να εξαςφαλίςει ότι οι χριςτεσ με αναπθρία
και με μειωμζνθ κινθτικότθτα, κα μποροφν αυτόνομα και με αςφάλεια να προςανατολιςτοφν ςτθν παραλία και να
εντοπίηουν με αςφάλεια τισ διευκολφνςεισ που τουσ παρζχονται, κα προχωριςει και ςτθν ςθματοδότθςθ των παροχϊν
(εξυπθρετιςεωσ και εξοπλιςμοφ) και ςτθν αντίςτοιχθ προμικεια πινακίδων.
Εξυπθρετιςεισ και εξοπλιςμόσ που απευκφνονται ςε άτομα με αναπθρία πρζπει να επιςθμαίνονται πάντα με το
Διεκνζσ Σφμβολο Ρρόςβαςθσ που κα ςυνοδεφεται με το αντίςτοιχο διεκνζσ ςχζδιο ι ςφμβολο.
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Τζλοσ, ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ των προτφπων και κανονιςμϊν που αφοροφν τισ προςβάςεισ των ατόμων με
αναπθρία κακϊσ και τισ απαιτιςεισ για τθν Ρροςβάςιμθ Επικοινωνία ο Διμοσ οφείλει να διαςφαλίςει τθν ιςότιμθ
πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ.
Η μζκοδοσ επικοινωνίασ προςαρμόηεται ανάλογα ςτισ ικανότθτεσ των ΑμεΑ και τα τεχνικά (τεχνολογικά) βοθκιματα
που διατίκενται.
Ο Διμοσ εκμεταλλευόμενοσ όλα τα διακζςιμα τεχνολογικά μζςα που παρζχει θ ςφγχρονθ τεχνολογία μπορεί να
προςφζρει άμεςθ πλθροφόρθςθ των εξυπθρετιςεων και του εξοπλιςμοφ που διατίκενται ςτισ παραλίεσ του.
Ωσ ελάχιςτθ και απαιτοφμενθ πρϊτθ ενζργεια για τθν Ρροςβάςιμθ Επικοινωνία ο Διμοσ κα ςυμπλθρϊςει ςτον
υφιςτάμενο δικτυακό του ιςτότοπο πλθροφορίεσ πουαφοροφν το πρόγραμμα και τισ προςφερόμενεσ υποδομζσ
πρόςβαςθσ ΑμεΑ ςτισ παραλίεσ του. Ωσ ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ κα περιλαμβάνει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ πράξθσ ςφντομθ περιγραφι, ςτόχουσ και αποτελζςματα, επιςθμαίνοντασ τθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ από τθν Ζνωςθ. Επίςθσ κα
περιλαμβάνει Φωτογραφικό και άλλο πολυμεςικό υλικό από τισ παραλίεσ ςτισ οποίεσ κα εγκαταςτακεί ςχετικόσ
εξοπλιςμόσ, Οδθγίεσ πρόςβαςθσ ςτισ παραλίεσ και άλλεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ επιςκζπτεσ.
Μεταξφ των ενεργειϊν περιλαμβάνονται θ ςυντιρθςθ των χϊρων, των παραλιϊν και του εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ
προμικεια εξοπλιςμοφ πιςτοποιθμζνου ότι καλφπτει τισ απαιτιςεισ για χριςθ από Αμεα.
Ο εξοπλιςμόσ ακολουκεί τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ που ορίηονται ςτισ ςχετικζσ οδθγίεσ και
κανονιςμοφσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και καλι λειτουργία των υπό προμικεια ειδϊν.

1.1.1

Ρρομικεια μθ μόνιμθσ διάταξθσ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα

Η μθ μόνιμθ διάταξθ για αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθν κάλαςςα βοθκά τα άτομα να διαςχίςουν τθν παραλία και να
μπουν με αςφάλεια μζςα ςτο νερό. Το κυριότερο εμπόδιο για αυτά τα άτομα είναι μεταφορά τουσ από τον χϊρο τθσ
ακρογιαλιά μζςα ςτθ κάλαςςα. Η Κινθτι διάταξθ πτυςςόμενου διαδρόμου πάνω ςτον οποίο κινείται τροχιλατο
κάκιςμα, παρζχει αυτόνομθ πρόςβαςθ ατόμων με κινθτικά προβλιματα ςτθ κάλαςςα. Ο χριςτθσ φτάνει με το
αμαξίδιό του μζςω διαδρόμων πρόςβαςθσ, και επιβιβάηεται ςτο τροχιλατο κάκιςμα τθσ διάταξθσ. Με τθ χριςθ
τθλεχειριςτθρίου ενεργοποιεί τον μθχανιςμό κίνθςθσ κινϊντασ ζτςι το κάκιςμα προσ τθ κάλαςςα. Φτάνοντασ ςτο τζλοσ
τθσ διαδρομισ ο χριςτθσ βρίςκεται ςε τζτοιο βάκοσ ϊςτε μπορεί να επιπλεφςει, να φφγει από το κάκιςμα και να
κολυμπιςει. Η αντίςτροφθ διαδικαςία ακολουκείται για τθν ζξοδο ςτθ ςτεριά.
Η μθ μόνιμθ διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα κα πρζπει να αποτελεί ζνα ενιαίο ςφνολο και να
περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω:

-

Διάδρομο κφλιςθσ του κακίςματοσ
Συναρμολογοφμενθ ι πτυςςόμενθ καταςκευι από ειδικά διαμορφωμζνο μζταλλο (χάλυβα ι αλουμίνιο) πάνω
ςτθν οποία κινείται το τροχιλατο κάκιςμα του χριςτθ μζχρι του επικυμθτοφ βάκουσ τθσ κάλαςςασ.
Κάκιςμα
Το κάκιςμα του χριςτθ κα πρζπει να ζχει εργονομικι καταςκευι, ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ για αποφυγι
ατυχθμάτων και διάτρθτο φφαςμα για να ςτεγνϊνει γριγορα.
Ερμάριο – Ρίνακασ ελζγχου
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-

-

Καταςκευι από ειδικά κατεργαςμζνο αλουμίνιο ι ανοξείδωτο χάλυβα ςτο εςωτερικό τθσ οποίασ κα
βρίςκονται:
- Κινθτιριοσ μθχανιςμόσ του κακίςματοσ
- Ηλεκτρολογικό πίνακα ελζγχου
- Μπαταρίεσ τροφοδοςίασ
- Φορτιςτισ μπαταριϊν δικτφου 220 V, ρυκμιςτισ φόρτιςθσ 12 V από Φ/Β ςτοιχείο
Σφςτθμα μετάδοςθσ κίνθςθσ
Για τθν ζλξθ του κακίςματοσ, θ διάταξθ κα πρζπει να ζχει μζςα ανάρτθςθσ που να αντζχουν ςτο καλάςςιο
περιβάλλον και να παρζχουν υψθλό ςυντελεςτι αςφαλείασ. Τα μζςα ανάρτθςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν
ςυντελεςτι αςφαλείασ μεγαλφτερο του 1,8.
Αςφρματο χειριςμό
Για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ του χριςτθ ςτθ κάλαςςα απαιτείται θ χριςθ τθλεχειριςτιριου για τον ζλεγχο τθσ
κίνθςθσ. Το τθλεχειριςτιριο κα πρζπει να ζχει μεγάλθ εμβζλεια και να ζχει ευδιάκριτα κουμπιά για τθν επιλογι
τθσ κατεφκυνςθσ. Το τθλεχειριςτιριο κα πρζπει να παρζχει ςτον χριςτθ τθν δυνατότθτα άμεςθ ςτάςθσ ςε
περίπτωςθ άμεςθσ ανάγκθσ ι τυχαίου εμποδίου κατά τθν κίνθςθ.

Το ςφςτθμα κα είναι πλιρωσ αυτόνομο ενεργειακά, εξαςφαλίηοντασ τθν απαραίτθτθ ενζργεια λειτουργίασ του μζςω
μπαταριϊν κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ που κα φορτίηονται ελεγχόμενα από το φωτοβολταϊκό ςτοιχείο. Με αυτό τον
τρόπο το ςφςτθμα κα ζχει τθ δυνατότθτα να λειτουργιςει ςε καταςτάςεισ χαμθλισ θλιοφάνειασ ενϊ δεν κα απαιτείται
καμία ςφνδεςθ με το θλεκτρικό δίκτυο.
Τα ελάχιςτα ςτοιχεία απαιτιςεων τθσ μθ μόνιμθσ διάταξθσ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα είναι τα
ακόλουκα:
• Αυτόνομθ μετάβαςθ του χριςτθ από τθ ςτεριά ςτθ κάλαςςα χωρίσ τθν βοικεια άλλου προςϊπου
• Μζγιςτο βάροσ χριςτθ: 120 kg
• Συντελεςτισ αςφαλείασ των μζςων ανάρτθςθσ : τουλάχιςτον 1,8
• Τφποσ ρεφματοσ τροφοδοςίασ κινθτιρων : Συνεχζσ ρεφμα 12Vdc - 24Vdc
• Ταχφτθτα κίνθςθσ κακίςματοσ : Μικρότερθ τθσ 0.15 m/sec
• Μζγιςτθ κλίςθ του διαδρόμου : 15o
• Μζγιςτοσ αρικμόσ χριςεων ανά θμζρα: τουλάχιςτον 30 (χωρίσ να παρουςιάηονται φαινόμενα υπερκζρμανςθσ
ςε οποιαδιποτε από τισ υπομοvάδεσ του)
• Μζγιςτοσ αρικμόσ χριςεων χωρίσ θλιοφάνεια: 90
• Φψοσ κακίςματοσ από το ζδαφοσ : περίπου 50-55 cm
Ο εξοπλιςμόσ πρζπει να κεωρείται κατάλλθλοσ για χριςθ ΑμεΑ και να τθρεί απαιτοφμενεσ οδθγίεσ καταςκευισ. Για τθ
μθ μόνιμθ διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα απαιτοφνται:





1.1.2

Ριςτοποιθτικό CE
Φυλλάδιο Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Οίκου Καταςκευισ ι του Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα
Εγγφθςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτικό οίκο ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα για
πζντε (5) ζτθ
Εγγφθςθ του εξοπλιςμοφ για δφο (2) ζτθ από τον καταςκευαςτικό οίκο ι τον αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα

Ρρομικεια Αμφίβιου αμαξίδιου κολφμβθςθσ

Το αμφίβιο αμαξίδιο κολφμβθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί εξίςου από Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑμΕΑ), που παρουςιάηουν
παροδικισ ι μόνιμθσ κατάςταςθσ κινθτικά προβλιματα, αλλά ακόμθ περιςςότερο από μθ αυτοεξυπθρετοφμενα άτομα.
Με το αμφίβιο αμαξίδιο κα δίνεται θ δυνατότθτα για τθν εξυπθρζτθςθ όλων των ομάδων κινθτικισ αναπθρίασ.
Το αμαξίδιο κα είναι αυξθμζνων δυνατοτιτων ϊςτε να εξυπθρετεί τα ΑμεΑ για τθν είςοδο και ζξοδό τουσ ςτθ κάλαςςα
για τθν κολφμβθςθ τουσ. Συγκεκριμζνα κα φζρει δφο φουςκωτά αποςπάςιμα μπράτςα από PVC Flip Up και τρεισ
φουςκωτζσ ρόδεσ από ελαςτικό τφπου rubber pneumatic (ειδικοφ τφπου ελαςτικό με εςϊκλειςτο αζρα) διαςτάςεων θ
μπροςτινι διαμζτρου 30εκ και οι πίςω 41εκ., ϊςτε να απορροφοφν τουσ κραδαςμοφσ και να εξομαλφνουν τισ
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δυςχζρειεσ από τισ ανωμαλίεσ του εδάφουσ (άμμοσ, βότςαλα, χαλίκια)και να υποςτθρίηουν τθν πλωτότθτα και
ευςτάκεια του αμαξιδίου μζςα ςτο νερό.
Το αμφίβιο αμαξίδιο εκτόσ τθσ πλεφςθσ του κα είναι κατάλλθλο για όδευςθ ςτθν παραλία και ειδικϊν αντοχϊν για το
καλάςςιο περιβάλλον. Ο ςκελετόσ του κα πρζπει να είναι εργονομικά ςχεδιαςμζνοσ και καταςκευαςμζνοσ από
ανοξείδωτο αλουμίνιο, για αντοχι ςτο καλαςςινό νερό. Επίςθσ κα είναι πτυςςόμενοσ, κα αποςυναρμολογείται χωρίσ
ειδικά εργαλεία και κα ζχει ςτρογγυλεμζνεσ άκρεσ για αςφαλι και εφκολθ χριςθ. Η πλάτθ του κακίςματοσ κα είναι
ρυκμιηόμενθ ςε τρία τουλάχιςτον ςθμεία, ϊςτε να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ του χριςτθ και το φφαςμα του
κακίςματοσ να είναι υποαλλεργικό, αδιάβροχο, ανκεκτικό ςτθν θλιακι ακτινοβολία (UV) και διάτρθτο, για να
ςτεγνϊνει γριγορα. Θα διακζτει μοχλό ζλκυςθσ ςτο μπροςτινό μζροσ και λαβι κατεφκυνςθσ ςτο πίςω μζροσ για
εφκολθ πλοιγθςθ και δυνατότθτα κίνθςθσ μζςα ςτο νερό.
Οι διαςτάςεισ του κα είναι:
•
Το μικοσ κα είναι περίπου 1,50 m, κακίςματοσ 0,50 m
•
Το φψοσ κα είναι περίπου 1.30 m (ςυνολικό), κακίςματοσ 0,50 m
•
Το πλάτοσ κα είναι περίπου 0,50 m(κακίςματοσ),1 m(ςυνολικό)
•
Το βάροσ τουσ κα είναι περίπου 30 kg και το ωφζλιμο βάροσ 130 kg τουλάχιςτον.
Τα χαρακτθριςτικά του Αμφίβιου αμαξιδίου κολφμβθςθσ ΑμεΑ κα τεκμθριϊνονται με :





1.1.3

Φυλλάδιο Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Οίκου Καταςκευισ ι του Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα,
Ριςτοποιθτικό βάςει των προτφπων ISO 9001, 14001, 18001 του καταςκευαςτικοφ οίκου του εξοπλιςμοφ
Εγγφθςθ του εξοπλιςμοφ για δφο (2) ζτθ από τον καταςκευαςτικό οίκο ι τον αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα,
Εγγφθςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτικό οίκο ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα για
πζντε (5) ζτθ

Ρρομικεια Κινθτοφ διαδρόμου παραλίασ για χριςθ ΑμεΑ

Οι διάδρομοι κα ξεκινοφν από τον χϊρο ςτάκμευςθσ ι το αμζςωσ ςτακερά οδεφςιμο ςθμείο που μπορεί να
προςεγγίςει το άτομο με αναπθρία και κα ςυνδζουν όλουσ τουσ χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ (διάταξθ πρόςβαςθσ ςτθν
κάλαςςα, wc, χϊρουσ ςκιάςθσ, αποδυτιριο κλπ) ζωσ και τθν κάλαςςα. Ο διάδρομοσ πρζπει να εξυπθρετεί τθν
αναςτροφι αναπθρικϊν αμαξιδίων χωρίσ τθν βοικεια ςυνοδοφ και θ επιφάνειά του να είναι αντιολιςκθτικι, διότι θ
λάκοσ υφι υλικοφ ςυναρτιςει του ανάγλυφου τθσ παραλίασ εγκυμονοφν κινδφνουσ. Εξίςου ςθμαντικό είναι θ απουςία
αρμϊν που δθμιουργεί κραδαςμοφσ ςτθν κίνθςθ των αμαξιδίων ι ανατροπζσ κατά το βάδιςμα.
Η προςβάςιμθ διαδρομι για άτομα με αναπθρία κα πρζπει να ακολουκεί απλι πορεία και να είναι απολφτωσ ιςόπεδθ
χωρίσ ςκαλοπάτια και ανιςοςτακμίεσ. Η κλίςθ τθσ επιφάνειασ τοποκζτθςθσ μπορεί να φτάνει ζωσ 8%. Το πλάτοσ του
πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1,5 μ. και τα όρια του κα επιςθμαίνονται (επϋ αυτοφ) ενδεικτικά με ςυνεχι λωρίδα. Επίςθσ
κα πρζπει να είναι αςφαλισ ςε όλο το μικοσ τθσ πχ. να μθ διαςταυρϊνεται με εξόδουσ χϊρων ςτάκμευςθσ, κλπ. Να
είναι εφκολο να μετακινθκοφν και να τοποκετθκοφν ι να μαηευτοφν και για τον λόγο αυτό, το βάροσ να είναι ζωσ 2
κιλά ανά τετραγωνικό μζτρο. Το δάπεδο κα είναι ςτακερό, από ςυνεχζσ υλικό, χωρίσ εξάρςεισ, υποχωριςεισ και κενά. Η
δομι του κα εξαςφαλίηει ςτακερι και κακαρι επιφάνεια για τθν διακίνθςθ καρζκλασ ΑμεΑ, χωρίσ να βυκίηεται ι να
δθμιουργεί ανϊμαλθ επιφάνεια κφλιςθσ.
Ο διάδρομοσ, καταςκευαςμζνοσ από 100% ανακυκλωμζνο πολυεςτζρα, κα είναι ψυχρισ επιφάνειασ για χριςθ με
γυμνά πόδια και δεν κα φζρει ακίδεσ, βίδεσ, εκτεκειμζνα καρφιά ι άλλα εξαρτιματα που μπορεί να προκαλζςουν
τραυματιςμό ι δυςκολία ςτθν κίνθςθ. Πλα τα ςυνοδευτικά υλικά και εξαρτιματα των διαδρόμων, να είναι φιλικά προσ
το περιβάλλον και πλιρωσ ανακυκλϊςιμα.
Η δομι του είναι το αντιολιςκθτικό τριςδιάςτατο πλζγμα που κα ςουρϊνει τθν άμμο διατθρϊντασ τθν επιφάνεια
κακαρι. Η ςυνεχόμενθ πλζξθ και όχι διακεκομμζνθ, πάχουσ ζωσ δζκα χιλιοςτά κα προςφζρει αςφαλι διάβαςθ. Η
επιφάνεια του κα παραμζνει αντιολιςκθτικι ακόμα και με διαβροχι, με αντοχι ςτθν ολίςκθςθ και τον εφελκυςμό κατά
τα πρότυπα DIN 51097:92 (classification B) & DIN 51130:94 (classification R11) ι ιςοδφναμα.
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Δεν κα αλλοιϊνεται από καλαςςινό νερό, χθμικζσ και αλκαλικζσ ουςίεσ ι υδρογονάνκρακεσ. Θα αντζχει ςε ακραίεσ
κερμοκραςίεσ (από - 40οC ζωσ 80οC) κακϊσ και ςτθν θλιακι ακτινοβολία UV. Ρρζπει να διακζτει άριςτθ αντοχι ςε
εφελκυςμό κατά το πρότυπο NEQ ISO 5081 (τουλάχιςτον 120 kN/m) και θ κερμοκραςία αλλοίωςθσ να μθν είναι
μικρότερθ από 300οC.
Τα χαρακτθριςτικά του Διαδρόμου Ραραλίασ ΑμεΑ κα τεκμθριϊνονται με :






1.1.4

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 κατά τα ηθτοφμενα ανωτζρω,
Ριςτοποιθτικό βάςει των προτφπων ISO 9001, 14001, 18001 του καταςκευαςτικοφ οίκου του εξοπλιςμοφ
Εγγφθςθ του εξοπλιςμοφ για δφο (2) ζτθ από τον καταςκευαςτικό οίκο ι τον αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα,
Εγγφθςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτικό οίκο ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα για
πζντε (5) ζτθ

Ρινακίδεσ ςιμανςθσ

Οι πινακίδεσ ςιμανςθσ που κα τοποκετθκοφν ςτισ παραλίεσ για τθν πλθροφόρθςθ και τθν κατεφκυνςθ των ΑμεΑ ,
πρζπει να ακολουκοφν τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα για Ρροςβάςιμθ Σιμανςθ.
Κάκε ςιμανςθ πρζπει να είναι αντιλθπτι από το ςφνολο των ατόμων ςυμπεριλαμβανομζνων και των ατόμων με ειδικζσ
ανάγκεσ. Ρλθροφορίεσ που απευκφνονται ςε άτομα με αναπθρία κα πρζπει να παρζχονται ςτουσ χριςτεσ με τρόπο
εφλθπτο, ςωςτά τοποκετθμζνεσ ϊςτε να μθν ενοχλοφν τουσ υπόλοιπουσ. Η κατευκυντιρια ςιμανςθ προσ προςβάςιμεσ
εξυπθρετιςεισ, πρζπει να είναι αναρτθμζνθ ςε εμφανι ςθμεία, να είναι ευδιάκριτθ, να περιλαμβάνει το διεκνζσ
ςφμβολο πρόςβαςθσ και βζλθ που δθλϊνουν τθν κατεφκυνςθ του ατόμου. Εφόςον ςθμαίνει "είςοδοσ" τοποκετείται
δίπλα και όχι πάνω ςτθν πόρτα, από τθν πλευρά τθσ χειρολαβισ.
Σιμανςθ που αφορά ςε μια ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία πρζπει να εμφανίηεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, ϊςτε να είναι
εφκολα αναγνωρίςιμθ. Σθμάνςεισ που αφοροφν ςτθν αςφάλεια του ςυνόλου των χρθςτϊν ι και κάποιασ ειδικισ
κατθγορίασ χρθςτϊν πρζπει να προθγοφνται άλλων ςθμάνςεων. Η πολυςιμανςθ αποφεφγεται.
Τα ςφμβολα, γράμματα, ςχζδια κλπ που αποτελοφν τθν ςιμανςθ πρζπει να είναι τυποποιθμζνα, απλά, ευδιάκριτα, ςε
αντίκεςθ με το υπόβακρό τουσ, τοποκετθμζνα ςε κζςεισ ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ και τθ λειτουργία τουσ.
Οι επιφάνειζσ τουσ να είναι ματ και να μθν προκαλοφν αντανακλάςεισ. Επίςθσ να μθν τοποκετοφνται πίςω από γυαλί ι
παραπλιςιο υλικό. Ρρζπει να είναι
καταςκευαςμζνεσ από υλικά αντοχισ και να μποροφν εφκολα να αλλαχκοφν,
κακαριςκοφν και επιδιορκωκοφν.
Ρροςοχι πρζπει να δίνεται ςτον τρόπο τοποκζτθςθσ και ςτθν επιλογι τθσ κζςθσ των πινακίδων ςιμανςθσ, ϊςτε αυτζσ
να μθν αποτελοφν εμπόδιο ι κίνδυνο για οριςμζνεσ κατθγορίεσ ατόμων. Τοποκετοφνται πάντα εκτόσ ελεφκερου
πλάτουσ και φψουσ τθσ ηϊνθσ όδευςθσ, ςε φψοσ 1.40 - 1.60µ.
Οι πινακίδεσ κα ςτθρίηονται ςε ςτφλουσ οι οποίοι είναι μεμονωμζνοι απλοί ςωλθνωτοί ορκοςτάτεσ κυκλικισ διατομισ
2’’ . O ςτφλοσ κα ζχει ειδικι διαμόρφωςθ ςτο κάτω άκρο με διάνοιξθ οπισ απ’ όπου κα περνά χαλφβδινθ ράβδοσ
Φ12mm για πιο αςφαλι 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).
Σε κάκε παραλία ενδεικτικά και αναλόγωσ των τοπικϊν αναγκϊν κα τοποκετθκοφν οι εξισ πινακίδεσ ςιμανςθσ :
•

Ρινακίδα για τον χϊρο ςτάκμευςθσ

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ : 40 x 60 εκατοςτά
Φψοσ Τοποκζτθςθσ : 220 εκατοςτά περίπου
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Ζνδειξθ : Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ, <<ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗ>>
•

Ρινακίδα για τον χϊρο ςκίαςθσ

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ : 15 x 15 εκατοςτά
Φψοσ Τοποκζτθςθσ : 140 εκατοςτά περίπου
Ζνδειξθ : Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ
•

Ρινακίδα για χϊρο αποδυτθρίων, ντουσ

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ : 20 x 20 εκατοςτά
Φψοσ Τοποκζτθςθσ : 140 εκατοςτά περίπου
Ζνδειξθ : Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ, <<ΑΡΟΔΥΤΗΙΑ>>

•

Ρινακίδα για WC

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ : 20 x 45 εκατοςτά
Φψοσ Τοποκζτθςθσ : 140 εκατοςτά περίπου
Ζνδειξθ : Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ, <<WC>>
•

Δυο (2) μικρζσ πινακίδεσ με ςφμβολο ΑμεΑ ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του διαδρόμου)

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ : 15 x 15 εκατοςτά
Τοποκζτθςθ : Επί δαπζδου.
Ζνδειξθ : Διεκνζσ Σφμβολο Ρροςβαςιμότθτασ.
•

Μια αναμνθςτικι πινακίδα ςτθν είςοδο τθσ παραλίασ (Ρινακίδα ςυγχρθματο δότθςθσ από το ΕπΑνεΚ ΕΣΡΑ)

Ενδεικτικζσ Διαςτάςεισ : 60 x 50 εκατοςτά
Φψοσ Τοποκζτθςθσ : 160 εκατοςτά περίπου
Ζνδειξθ : Ονομαςία τθσ πράξθσ, κφριοσ ςτόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ, ονομαςία Διμου, Ζμβλθμα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, αναφορά ςτο Ταμείο, Σθμαία τθσ Ελλάδασ, ςφμβολο ΕΣΡΑ, << Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ>>
Τα χαρακτθριςτικά των πινακίδων κα τεκμθριϊνονται από Βεβαίωςθ Ρρομθκευτι περί ικανοποίθςθσ των ελαχίςτων
τεχνικϊν προδιαγραφϊν όπωσ αναφζρονται ςτθν μελζτθ, Βεβαίωςθ Ρρομθκευτι περί διακεςιμότθτασ του
εξοπλιςμοφ/ υλικοφ και περί καταλλθλότθτασ του εξοπλιςμοφ για χριςθ ΑμεΑ κατά τα πρότυπα.

1.1.5

Ρρομικεια μθ μόνιμου, φορθτοφ, χϊρου υγιεινισ (χθμικι τουαλζτα) προδιαγραφϊν για ΑμεΑ με επαρκι
ποςότθτα κατάλλθλου χθμικοφ υγροφ διάλυςθσ λυμάτων και ςφςτθμα απόςμθςθσ
Η χθμικι τουαλζτα ωσ Χϊροσ Υγιεινισ προςβάςιμοσ κα πρζπει να καλφπτει τουσ κανονιςμοφσ για πρόςβαςθ
από άτομα με δυςκολίεσ κίνθςθ κακϊσ και το πρότυπο ΕΝ 16194 περί «Κινθτζσ τουαλζτεσ που δεν είναι
ςυνδεδεμζνεσ με το ςφςτθμα αποχζτευςθσ - Απαιτιςεισ για προϊόντα και υπθρεςίεσ που απαιτοφνται για τθ
χριςθ κινθτϊν λουτρϊν και ςυναφϊν ειδϊν υγιεινισ». Το δάπεδο του χϊρου που κα τοποκετθκεί κα πρζπει να
ζχει ιςοπεδωκεί και ςυμπιεςτεί ςωςτά και μπροςτά να διακζτει ικανό χϊρο ελιγμϊν των αναπθρικϊν
αμαξιδίων.
Η καμπίνα κα πρζπει να διακζτει οριςμζνα ελάχιςτα χαρακτθριςτικά όπωσ :
•
Η κφρα φζρει χειρολαβι τφπου μοχλοφ με οριηόντιο χειρολιςκιρα ςχιματοσ Ρ.
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•
Η λεκάνθ ειδικοφ τφπου , φψουσ 0,45-0,50μ από το δάπεδο και με ελεφκερο χϊρο ςτθ μια τουλάχιςτον
πλευρά τθσ πλάτουσ 0,90μ για τθν πλευρικι προςζγγιςθ αμαξιδίου. Η λεκάνθ διακζτει εκατζρωκεν οριηόντιεσ
χειρολαβζσ ςε κατάλλθλο φψοσ από το δάπεδο. Στθν δεξαμενι κα ειςζρχεται το απαραίτθτο χθμικό υγρό, το
οποίο κα εξαςφαλίηει τθ διάλυςθ και τθν τζλεια κάλυψθ των αποβλιτων που επαρκεί για τουλάχιςτον 200
χριςεισ. Η δεξαμενι κα είναι απολφτωσ ςτεγανι με διάταξθ εξαεριςμοφ θ οποία καταλιγει εκτόσ καλάμου. Η
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.
•
Ο κακρζπτθσ ζχει τοποκετθκεί ςε φψοσ 1.00 μ από το δάπεδο και ζχει φψοσ τουλάχιςτον 1,00 μ.
•
Οι διακόπτεσ φωτιςμοφ ζχουν μεγάλθ πλακζτα και είναι τοποκετθμζνοι ςε φψοσ 0,90-1,20 μ από το
δάπεδο.
•
Οι κρεμάςτρεσ είναι τοποκετθμζνεσ ςε φψθ 1,20 ζωσ 1,80 από το δάπεδο.
•
Η επίςτρωςθ του δαπζδου είναι αντιολιςκθρι και υπάρχει χρωματικι αντίκεςθ μεταξφ δαπζδου,
τοίχων και ειδϊν υγιεινισ.
•
Επίςθσ κα υπάρχει καλόσ φωτιςμόσ και θ κατάλλθλθ ςιμανςθ που προβλζπεται.
•
Η καμπίνα καταςκευαςμζνθ από υψθλισ αντοχισ πάνελ πολυαικυλενίου ϊςτε να είναι ανκεκτικι ςε
αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ όπωσ καλάςςιο περιβάλλον και θλιακι ακτινοβολία αποτελείται από τοιχϊματα
(πάνελ) λεία, μθ πορϊδθ επιφάνεια για τθν αποφυγι ςυςςϊρευςθσ μικροβίων και ςωςτόσ κακαριςμόσ.
Συναρμολογοφμενα με τζτοιο τρόπο ϊςτε κα εξαςφαλίηουν τθ ςτεγανότθτα του χϊρου και να είναι ανκεκτικά
ςτισ κακϊςεισ και ςτισ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ. Η καμπίνα κα 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.)
κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτα υλικά εξαιρετικισ αντοχισ ςτθ καλάςςια διάβρωςθ (ανοξείδωτοσ
χάλυβασ, κράματα αλουμινίου κλπ.).
•
Η πόρτα του καλάμου κα αναρτάται ςε ιςχυρισ καταςκευισ μεντεςζδεσ ϊςτε να αντζχει ςτουσ πολφ
δυνατοφσ ανζμουσ. Εςωτερικά κα αςφαλίηει με εφχρθςτο μθχανιςμό (περιςτροφικι χειροκίνθτθ κλειδαριά,
ςφρτθ κλπ.) ο οποίοσ κα μπορεί να ξεκλειδϊνει και εξωτερικά ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.
Η τουαλζτα κα διακζτει ςφςτθμα απόςμθςθσ. Η εξουδετζρωςθ κα επιτυγχάνεται με διάχυςθ ενεργϊν αερίων
ςυςτατικϊν, για τθν αποφυγι δθμιουργίασ βακτθριδίων και μυκιτων. Το υλικό απόςμθςθσ, επί ποινι
αποκλειςμοφ δεν κα παρουςιάηει τοξικότθτα και δεν κα προκαλεί αλλεργίεσ, κακϊσ θ εφαρμογι ενόσ τζτοιου
προϊόντοσ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ, επιφζρει κινδφνουσ. Το προϊόν δεν κα απαιτεί εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςτθν
εφαρμογι του και κα προςφζρει διάρκεια κάλυψθσ από ζνα ζωσ δφο μινεσ. Κάκε τουαλζτα κα ςυνοδεφεται
από υλικό απόςμθςθσ διάρκειασ τουλάχιςτον για δζκα εβδομάδεσ.
Η Δεξαμενι αποβλιτων, τθσ χθμικισ τουαλζτασ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 130 λίτρα και αναλϊςιμα
δεκαπζντε (15) λίτρα χθμικό υγρό για τθν αναπλιρωςθ και κάλυψθ των αναγκϊν για όλθ τθν κερινι περίοδο.
Το υγρό κα αποκθκεφεται με ευκφνθ του Διμου ςε δθμοτικό χϊρο αποκικευςθσ και κα αναπλθρϊνεται ςτθν
δεξαμενι αποβλιτων με μζριμνα του υπεφκυνου φροντιςτι τθσ παραλίασ.
H τοποκζτθςθ και θ ςτακεροποίθςθ του κα γίνεται με ειδικοφσ ιλουσ ςε οποιοδιποτε ζδαφοσ αποκλείοντασ
τθν πικανότθτα ανατροπισ από φυςιολογικζσ αιτίεσ.
Τα χαρακτθριςτικά τθσ Τουαλζτασ ΑμεΑ κα τεκμθριϊνονται με:
 Φυλλάδιο Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Οίκου Καταςκευισ ι του Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα για
τθν τουαλζτα
 Ο εξοπλιςμόσ τθσ τουαλζτασ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανονιςμοφσ του προτφπου ΕΝ
16194 και να διακζτει το αντίςτοιχο Ριςτοποιθτικό Συμμόρφωςθσ,
 Εγγφθςθ του εξοπλιςμοφ για δφο (2) ζτθ από τον καταςκευαςτικό οίκο τθσ τουαλζτασ ι τον
αντιπρόςωπο του ςτθν Ελλάδα,
 Εγγφθςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτικό οίκο τθσ τουαλζτασ ι του αντιπροςϊπου
του ςτθν Ελλάδα για δζκα (10) ζτθ
 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

[16]



1.1.6

κα αναφζρεται θ ςφςταςθ και ο ζλεγχοσ του για τοξικότθτα, αλλεργίεσ και καρκινογόνο δράςθ και
ςχετικζσ Δθλϊςεισ του καταςκευαςτι.
Ριςτοποιθτικό βάςει των προτφπων ISO 9001, 14001 του καταςκευαςτικοφ οίκου του ςυςτιματοσ
απόςμθςθσ

Ρρομικεια μθ μόνιμου, λυόμενου, ξφλινου αποδυτιριου προδιαγραφϊν για ΑμεΑ με ςφνδεςθ με το δίκτυο
φδρευςθσ για το ντοφη

Το Αποδυτιριο ωσ Ρροςβάςιμοσ ΑμεΑ κα πρζπει να καλφπτει τουσ κανονιςμοφσ για πρόςβαςθ από άτομα με δυςκολίεσ
κίνθςθ και να ζχει τοποκετθκεί ςτο χϊρο ςωςτά και με αςφάλεια. Το δάπεδο που κα τοποκετθκεί κα πρζπει να ζχει
ιςοπεδωκεί και ςυμπιεςτεί ςωςτά και μπροςτά να διακζτει ικανό χϊρο ελιγμϊν των αναπθρικϊν αμαξιδίων. Η καμπίνα
κα πρζπει να διακζτει οριςμζνα ελάχιςτα χαρακτθριςτικά όπωσ :

Οι διαςτάςεισ τθσ καμπίνασ κα είναι τουλάχιςτον 2,20 Χ 2,20 μ και φψοσ μεταξφ 2,20 με 2,30 μζτρα και το
άνοιγμα τθσ πόρτασ κα είναι τουλάχιςτον 1,1 μζτρα.

Η
επίςτρωςθ
του
δαπζδου
είναι
αντιολιςκθρι
και
κα
αποτελείται
από
ςανίδια
εμποτιςμζνθσ ξυλείασ τοποκετθμζνα με διάκενο 6mm-7 mm.

Τα τοιχϊματα του αποδυτθρίου κα είναι από εμποτιςμζνθ ξυλεία, κα ζχουν φψοσ 1.65 ζωσ 1.75 μζτρα. και
κα τοποκετθκοφν ςε απόςταςθ 0,15 ζωσ 0,2 μζτρα από το δάπεδο. Μεταξφ των τοιχωμάτων και του εξοπλιςμοφ
κα υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ επιφάνειασ κφκλου διαμζτρου 1.5 μ όπωσ προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του
ΓΟΚ για τθν κίνθςθ αμαξιδίων.

Τα μεταλλικά εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν (μεντεςζδεσ, κοχλίεσ / περικόχλια, πόμολα κλπ.) κα είναι
καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτα υλικά εξαιρετικισ αντοχισ ςτθ καλάςςια διάβρωςθ (ανοξείδωτοσ χάλυβασ,
κράματα αλουμινίου κλπ.).

Η πόρτα του καλάμου κα αναρτάται ςε ιςχυρισ καταςκευισ μεντεςζδεσ ϊςτε να αντζχει ςτουσ πολφ δυνατοφσ
ανζμουσ. Εςωτερικά κα αςφαλίηει με εφχρθςτο μθχανιςμό (περιςτροφικι χειροκίνθτθ κλειδαριά, ςφρτθ κλπ.) ο
οποίοσ κα μπορεί να ξεκλειδϊνει και εξωτερικά ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.

Ράγκο διαςτάςεων 0.70 μ Χ 1,50 μ, ςε φψοσ 0,50μ 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 1,20μ και 1,80μ από το δάπεδο.

Επίςθσ κα υπάρχει καλόσ φωτιςμόσ και θ κατάλλθλθ ςιμανςθ που προβλζπεται.
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 τθν διαμόρφωςθ κλίςεων. Ο διακόπτθσ ροισ του ντουσ κα πρζπει να ζχει
λειτουργία 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. O
Διμοσ κα εξαςφαλίςει τθν παροχι φδρευςθσ ςτθν ντουηιζρα.

1.1.7

Χϊροσ ςκίαςθσ

Σε παραλίεσ που θ φυςικι ςκίαςθ από υπάρχοντα δζντρα δεν επαρκεί κα προςτεκοφν χϊροι ςκίαςθσ. Η επιλογι αυτι
ζχει επικρατιςει και ςε οριςμζνεσ παραλίεσ που διακζτουν φυςικι ςκίαςθ αλλά το υπζδαφοσ ι θ κζςθ των δζντρων
δεν ευνοοφν τθν προςζγγιςθ των ΑμεΑ.
Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςκίαςθσ κα τοποκετθκοφν ξφλινοι μθ μόνιμοι ςυναρμολογοφμενοι χϊροι ςκίαςθσ.
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Ο χϊροσ ςκίαςθσ κα πρζπει να ζχει εξωτερικζσ διαςτάςεισ τουλάχιςτον 2,5 μ. Χ 3,0 μ. και φψοσ 2,3-2,4 μζτρα Ο χϊροσ
(επιφάνειασ μεγαλφτερθσ των 6,50 τετραγ. μζτρων θ κάκε μια) κεωρείται κατάλλθλοσ για τον ελιγμό του αμαξιδίου και
τθν φιλοξενία τουλάχιςτον 2 ατόμων με ςυνοδό. Κατά τα πρότυπα οι κοινόχρθςτοι χϊροι πρόςβαςθσ οφείλουν να
διακζτουν τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ διαςτάςεισ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κίνθςθ ατόμου με αμαξίδιο με ελάχιςτο
απαιτοφμενο χϊρο ελιγμϊν 1,50χ1,50μ
Ο ςυναρμολογοφμενοσ χϊροσ ςκίαςθσ κα περιλαμβάνει:
 Δάπεδο από ςανίδια εμποτιςμζνθσ ξυλείασ πάχουσ 21 χιλ.+/- 20%, με διάκενα μεταξφ των μικρότερα των 7 χιλ.
 Κιόςκι αποτελοφμενο από τζςςερεισ κάκετουσ δοκοφσ εμποτιςμζνθσ ξυλείασ διατομισ τουλάχιςτον 70 Χ 70
χιλ. ςτερεωμζνουσ ςτο δάπεδο με ειδικζσ μεταλλικζσ βάςεισ και πζντε οριηόντιουσ δοκοφσ εμποτιςμζνθσ ξυλείασ
διατομισ τουλάχιςτον 70 Χ 70 χιλ. οι οποίοι ςυνδεδεμζνοι μεταξφ τουσ κα αποτελοφν τθν οροφι τθσ καταςκευισ.
 Κάλυμμα τθσ οροφισ με υλικό ςκίαςθσ όπωσ καλαμωτι, ψάκα, πανί κλπ.

1.1.8

Ρρομικεια Εφαρμογισ Τθλεμετρίασ

Η εφαρμογι τθσ τθλεμετρίασ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να ενθμερωκοφν μζςω διαδικτφου για τθν κατάςταςθ
που επικρατεί ςτθν ακτι. Μπορεί να πάρει πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κυματιςμό, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, τθν
επιςκεψιμότθτα τθσ παραλίασ κακϊσ και αν το ςφςτθμα διάταξθσ ζχει τεκεί ςε λειτουργία. Η κάκε διάταξθ ςυνδζεται
με το διαδίκτυο και παρζχει ςε πραγματικό χρόνο πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν ακτι.
Το ςφςτθμα τθλεμετρίασ κα αποτελείται από τα κάτωκι μζρθ:
-Κάμερα παρακολοφκθςθσ εξωτερικοφ χϊρου ελαχίςτων δυνατοτιτων 2.8-12mm, λειτουργίασ θμζρασ/νφχτασ και με
φακό τουλάχιςτον 2.8~12mm.
-Μονάδα καταγραφισ και διαχείριςθσ 4 καμερϊν ενδεικτικά HD-TVI και Analog, με κφρεσ τουλάχιςτον μια VGA , μία
HDMI, δφο USB, και μία Ethernet.
-Δίςκο αποκικευςθσ δεδομζνων τουλάχιςτον 100GB
-Δρομολογθτι δεδομζνων (router) με ελάχιςτα χαρακτθριςτικά 3-port LAN, 1-port WAN, WLAN, ςυνδζςεισ κεραίασ
2xSMA για 3G, 2xRP-SMA για Wi-Fi.
Για τον εξοπλιςμό εφαρμογισ τθλεμετρίασ απαιτοφνται:
•
Φυλλάδιο Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Οίκου Καταςκευισ ι του Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα,
•
Εγγφθςθ του εξοπλιςμοφ για δφο (2) ζτθ από τον καταςκευαςτικό οίκο ι τον αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα,
•
Εγγφθςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτικό οίκο ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα για
πζντε (5) ζτθ

1.1.9

Ρρομικεια Συναγερμοφ

Η μθ μόνιμθ ςυναρμολογοφμενθ διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα πρζπει να περιλαμβάνει
φωτοςυναγερμό. Η τοποκζτθςθ φωτοςυναγερμοφ αποςκοπεί ςτθν αποτροπι κακόβουλων ενεργειϊν και χριςεωσ τθσ
διάταξθσ τισ νυχτερινζσ ϊρεσ.
Το ςφςτθμα ςυναγερμοφ κα πρζπει να αποτελείται τουλάχιςτον από τα κάτωκι μζρθ:
- Ανιχνευτζσ κίνθςθσ με Ρακθτικό ανιχνευτι υπζρυκρων εςωτερικοφ χϊρου τουλάχιςτον 12μ ευρείασ γωνίασ (20μ με
κουρτίνα) με ρυκμιηόμενθ ευαιςκθςία και ατρωςία ςε ηϊα.
- Ρίνακα αςφαλείασ τουλάχιςτον 8~32 ηωνϊν, 6~30 εξόδων, 32 αςφρματων ηωνϊν και με ζλεγχο πρόςβαςθσ ζωσ 4
κυρϊν (4 καρταναγνϊςτεσ μζγιςτο), 32 χρθςτϊν, με κφρα Ethernet.
- Ρλθκτρολόγιο ενδεικτικά 2x16 χαρακτιρων
- Μαγνθτικι επαφι κφρασ με τουλάχιςτον 1,59cm (NC), με καπάκι για απόκρυψθ ςυνδζςεων και βιδϊν
- Μπαταρία
- Διάταξθ Φ/Β ςυςτιματοσ για τθν φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ

[18]

Για τον εξοπλιςμό του ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ απαιτοφνται:
•

Φυλλάδιο Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Οίκου Καταςκευισ ι του Αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα,

•

Εγγφθςθ του εξοπλιςμοφ για δφο (2) ζτθ από τον καταςκευαςτικό οίκο ι τον αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα,

•
Εγγφθςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν από τον καταςκευαςτικό οίκο ι του αντιπροςϊπου του ςτθν Ελλάδα για
πζντε (5) ζτθ.

Μζγαρα, 23-01-2020
Η Συντάξαςα

Η Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ

Ο Αν/τθσ Δ/ντισ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν

Ραραςκευι Κατρακοφλθ

Ευκαλία Τςάκωνα

Κωνςταντίνοσ Κάμπαξθσ
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Μελζτθ : «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ,
ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ, ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ»
Ρροχπολογιςμόσ : 181.743,22€ (μη ςυμπεριλ. ΦΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΓΩΝ

ΚΑ : 64.7135.0006
C.P.V. : 33196200-2 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
C.P.V. : 34928400-2 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ
Φάςη
Ζργου /
Πακζτο
Εργαςίασ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ

1

Ρρομικεια

1

Τεμάχιο

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

1

Ρρομικεια

35

Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ - Σιμανςθ
WC (χθμικι) για ΑμεΑ
Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ
Χϊροι ςκίαςθσ (επιφάνειασ min 6,50 τετραγ. μζτρ.)
Eφαρμογι Τθλεμετρίασ
Συναγερμόσ

1
1
1
1
1
1

Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια

5
1
1
1
1
1

Τρζχον
μζτρο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

Διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ
κάλαςςα

1

Ρρομικεια

1

Τεμάχιο

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

1

Ρρομικεια

45

Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ - Σιμανςθ
Χϊροι ςκίαςθσ (επιφάνειασ min 6,50 τετραγ. μζτρ.)
WC (χθμικι) για ΑμεΑ
Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ
Eφαρμογι Τθλεμετρίασ
Συναγερμόσ

1
1
1
1
1
1

Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια

5
1
1
1
1
1

Τρζχον
μζτρο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

1

Ρρομικεια

1

Τεμάχιο

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

1

Ρρομικεια

30

Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ - Σιμανςθ
WC (χθμικι) για ΑμεΑ
Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ
Χϊροι ςκίαςθσ (επιφάνειασ min 6,50 τετραγ. μζτρ.)
Eφαρμογι Τθλεμετρίασ
Συναγερμόσ

1
1
1
1
1
1

Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια

5
1
1
1
1
1

Τρζχον
μζτρο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

1

Ρρομικεια

1

Τεμάχιο

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

1

Ρρομικεια

45

Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ - Σιμανςθ
WC (χθμικι) για ΑμεΑ
Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ
Αμφίβιο Αμαξίδιο
Χϊροι ςκίαςθσ (επιφάνειασ min 6,50 τετραγ. μζτρ.)

1
1
1
1
1

Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια
Ρρομικεια

5
1
1
1
1

Τρζχον
μζτρο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

Συναγερμόσ

1

Ρρομικεια

1

Τεμάχιο

Α/Α
1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ
Διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ
κάλαςςα

CPV

33196200-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΕΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΤ (ΘΕΗ ΑΙΓΕΙΡΟΤΑΙ)
Διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ
κάλαςςα

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΝΕΣΑ (ΘΕΗ SUN)
Διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ
κάλαςςα

Μζγαρα, 23-01-2020
Η Συντάξαςα
Ραραςκευι Κατρακοφλθ

Η Ρροϊςταμζνθ Τμιματοσ
Ευκαλία Τςάκωνα
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34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
33196200-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
33196200-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
34928400-2
33196200-2
34928400-2
34928400-2

Ο Αν/τθσ Δ/ντισ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν
Κωνςταντίνοσ Κάμπαξθσ

Μελζτθ : «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ,
ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ, ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ»
Ρροχπολογιςμόσ : 181.743,22€ (μη ςυμπεριλ. ΦΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΓΩΝ

ΚΑ : 64.7135.0006

C.P.V. : 33196200-2 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
C.P.V. : 34928400-2 ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ

Φάςη
Ζργου
/
Πακζτο
Εργαςί
ασ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΚΟΣΟ ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

1

Διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ
ΑμεΑ ςτθ κάλαςςα

1

Ρρομικεια

4

Τεμάχιο

18.000,00 €

72.000,0 €

2

Αμφίβιο Αμαξίδιο

1

Ρρομικεια

1

Τεμάχιο

3.510,0 €

3.510,0 €

ΤΝΟΛΟ Α

75.510,0 €

ΦΠΑ 13%

9.816,3 €

ΤΝΟΛΟ Α ΜΕ ΦΠΑ

85.326,3 €

3

Διάδρομοσ παραλίασ για ΑμεΑ

1

Ρρομικεια

155

Τρζχον μζτρο

250,0 €

38.750,0 €

4

Ρλθροφοριακζσ πινακίδεσ - Σιμανςθ

1

Ρρομικεια

20

Τεμάχιο

300,0 €

6.000,0 €

5

WC (χθμικι) για ΑμεΑ

1

Ρρομικεια

4

Τεμάχιο

4.095,0 €

16.380,0 €

6

Αποδυτιρια-Ντοφη για ΑμεΑ

1

Ρρομικεια

4

Τεμάχιο

4.500,0 €

18.000,0 €

7

Χϊροι ςκίαςθσ (επιφάνειασ min 6,50
τετραγ. μζτρ.)

1

Ρρομικεια

4

Τεμάχιο

3.800,0 €

15.200,0 €

8

Eφαρμογι Τθλεμετρίασ

1

Ρρομικεια

3

Τεμάχιο

3.000,0 €

9.000,0 €

9

Συναγερμόσ

1

Ρρομικεια

4

Τεμάχιο

725,8 €

2.903,2 €

ΤΝΟΛΟ Β

106.233,2 €

ΦΠΑ 24%

25.496,0 €

ΤΝΟΛΟ Β ΜΕ ΦΠΑ

131.729,2 €

υνολικό κόςτοσ εξοπλιςμοφ (Α+Β)

181.743,2 €

υνολικό ΦΠΑ (13% & 24%)

35.312,3 €

υνολικό κόςτοσ προμήθειασ (Α+Β ΜΕ ΦΠΑ(13% & 24%)

217.055,5 €

Μζγαρα, 23-01-2020
Η Συντάξαςα

Η Ρροϊςτάμενθ Τμιματοσ

Ο Αν/τθσ Δ/ντισ Τεχνικϊν
Υπθρεςιϊν

Ραραςκευι Κατρακοφλθ

Ευκαλία Τςάκωνα
Κωνςταντίνοσ Κάμπαξθσ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ

Αρ. Φακ. Μελέτης :

2/ 2020

Προϋπολογισμός: 181.743,22€ (μη ςυμπεριλ. ΦΠΑ) 217.055,5 € (με ΦΠΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ, ΠΡΟΒΑΙΜΩΝ,
ΘΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

Άρθρο 1° - Αντικείμενο τησ προμήθειασ
Η ςυγγραφι αυτι αφορά ςτθν προµικεια εξοπλιςμοφ για τθν πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθν κάλαςςα και
περιλαμβάνει αυτόνομθ διάταξθ πρόςβαςθσ, αμφίβιο αμαξίδιο, διαδρόμουσ κίνθςθσ, wc ΑμεΑ,
αποδυτιριο ΑμεΑ, χϊρουσ ςκίαςθσ, πινακίδεσ και εφαρμογζσ για τθν εξυπθρζτθςθ των ΑμεΑ, εφαρμογι
Τθλεμετρίασ, ςυναγερμό, ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ ειδικϊν απαιτιςεων αλλά και τθσ
εξυπθρζτθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ.
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, που κα λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό 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
Για όλα τα προσ προμικεια προϊόντα κα πρζπει να παρζχονται τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά όπωσ
περιγράφονται ςτθν μελζτθ τθσ Τ.Υ. και όπωσ επιβάλλονται από οδθγίεσ, κανονιςμοφσ και νόρμεσ
Ελλθνικϊν και διεκνϊν (Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ΗΡΑ) Οργανιςμϊν (π.χ ΕΛΟΤ, ISO, EEC, νόρμεσ ΕΝ κλπ)
Για όλα τα προσ προμικεια προϊόντα κα πρζπει τεχνικά εγχειρίδια και οδθγίεσ ελζγχου, χριςθσ και
ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα.

Άρθρο 2° - Διατάξεισ που ιςχφουν
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: α) Τον
Ν. 4412/2016 β) Του εν ιςχφει Δ. Κ. Κ. Τον Ν. 3852/2010
Άρθρο 3° - υμβατικά τεφχη
Συμβατικά τεφχθ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: α) Η διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ β) Η υπ' αρικμό μελζτθ τθσ
Τ.Υ γ) Η ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων δ) Ο προχπολογιςμόσ προςφοράσ του αναδόχου ε) Τα τεχνικά
ςτοιχεία (τεχνικι περιγραφι) τθσ προςφοράσ του αναδόχου.
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Άρθρο 4° - Σρόποσ εκτζλεςησ τησ προμήθειασ
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ αυτισ κα πραγματοποιθκεί με δθμόςιο ανοιχτό διαγωνιςμό, με κριτιριο τθν
χαμθλότερθ τιμι προςφοράσ μόνο βάςει τιμισ με τουσ όρουσ που ζχει κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι.

Άρθρο 5ο - φμβαςη
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κατά νόμο ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, υποχρεοφται να
προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ και να
κατακζςει τθν κατά το άρκρο 6 τθσ παροφςθσ, εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ.
Άρθρο 6 – Εγγυήςεισ
Α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 προβλζπεται εγγφθςθ ςυμμετοχισ 2% επί του ποςοφ τθσ
παροφςθσ ςφμβαςθσ προ Φ.Ρ.Α.. Β.
Β. Εγγφθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α.
και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Η εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των
υπθρεςιϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
Άρθρο 7 - Χρόνοσ εγγφηςησ
Πςον αφορά το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, αυτόσ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από
τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ (δφο μινεσ) κατά ζνα (1) μινα.
Άρθρο 8ο - Ζκπτωςη του αναδόχου
Η απόκλιςθ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι χρόνουσ εγγφθςθσ από τον ανάδοχο µποροφν να τον
κθρφξουν ζκπτωτο. Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγθτθ υπζρβαςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ τθσ
προμικειασ ι ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ κάκε είδουσ υποχρεϊςεισ του, µπορεί να
κθρυχκεί ζκπτωτοσ µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Άρθρο 9ο - Χρόνοσ παράδοςησ
Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ.
Άρθρο 10 ο - Πλημμελήσ καταςκευή
Εάν κατά τθν παραλαβι και τθν λειτουργία τθσ προμικειασ δεν είναι ςφμφωνα µε τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ ι εμφανίηει ελαττϊματα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει ι βελτιϊςει αυτά,
ςφμφωνα µε τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Άρθρο 11° - Φόροι, τζλη, κρατήςεισ
Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κείμενων διατάξεων φόρουσ, και κρατιςεισ, που κα
ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο Φ.ΡΑ. βαρφνει τον Διμο.
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Άρθρο 12° - Προςωρινή και οριςτική παραλαβή
Η προςωρινι παραλαβι του τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν οικεία επιτροπι παρουςία του αναδόχου.
Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι
παραλαβισ μπορεί να προτείνει ι τθν τζλεια απόρριψθ του παραλαμβανομζνου είδουσ ι τθν
αποκατάςταςθ των καταςκευαςτικϊν ι λειτουργικϊν ανωμαλιϊν αυτοφ. Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν
ςυμμορφωκεί με τισ ωσ άνω προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, εντόσ τθσ από τθσ ιδίασ οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο
Διμοσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ αυτϊν, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και
κατά τον προςφορότερο με τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα αυτοφ τρόπο. Για τθν κάλυψθ των ςχετικϊν
δαπανϊν χρθςιμοποιείται θ εγγφθςθ του αναδόχου. Μετά τθν πάροδο του ςυμβατικοφ χρόνου
εγγυιςεωσ, ενεργείται βάςει των κειμζνων διατάξεων, θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ

Μζγαρα 23-1-2020
Η Συντάξαςα

Ραραςκευι Κατρακοφλθ

Η Ρροϊςταμζνθ

Ο Αναπλ/τθσ Δ/ντθσ Τ.Υ.

Ευκαλία Τςάκωνα
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Κωνςταντίνοσ Κάμπαξθσ

