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Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια κι εγκατάσταση υποδομών που είναι 

αναγκαίες για την πρόσβαση ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα 

τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο κολύμβησης.  

Πρόκειται για μη μόνιμες υποδομές, οι οποίες θα τοποθετούνται στον χώρο που παρουσιάζεται 

στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που επισυνάπτεται για χρονικό διάστημα 3 μηνών της θερινής 

τουριστικής περιόδου, ήτοι από 15/6 μέχρι 15/9, χωρίς να αλλοιώσουν το περιβάλλον. Τον 

υπόλοιπο χρόνο θα απομακρύνονται από το προσωπικό του Δήμου και θα αποθηκεύονται ενώ 

παράλληλα θα γίνεται και η αναγκαία συντήρηση 

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

σχετικών οδηγιών. 

 

Θέση των εγκαταστάσεων  

 

Η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται στην παραλία Καλοταρίτισσας Τ.Κ. Αρκεσίνης Δήμου 

Αμοργού με συντεταγμένες (σε σύστημα ΕΓΣΑ) Χ:655408.94 & Υ:4073113.25, όπως 

αποτυπώνεται και στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.  

Η περιοχή δεν εμπίπτει στο δίκτυο περιοχών NATURA.  

Οι εγκαταστάσεις πρόσβασης στο χώρο της παραλίας και στο θαλάσσιο χώρο περιλαμβάνουν 

τα παρακάτω: 

 Ξύλινος μη μόνιμος διάδρομος πρόσβασης από τις 2 θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ στο χώρο 

σκίασης, στο αποδυτήριο ΑμεΑ, στη χημική τουαλέτα ΑμεΑ, στην εν λειτουργία κατά τη 

θερινή περίοδο, καντίνα και στη διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα 

 Χημική Τουαλέτα ΑμεΑ, 

 Αποδυτήριο ΑμεΑ  

 Χώρος σκίασης (5 ομπρέλες) 

 Διάταξη αυτόνομης πρόσβασης των ΑμεΑ στο θαλάσσιο χώρο 

 Σήμανση 

 

Διασφάλιση προσβασιμότητας 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμεΑ στη διάταξη 

αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα και στις υποβοηθητικές υποδομές, θα 



διαγραμμιστούν στο πλησιέστερο των ανωτέρω εγκαταστάσεων, σημείο επί του οδικού δικτύου 

2 θέσεις στάθμευσης (παράλληλες του πεζοδρομίου) διαστάσεων 6,00x2,50, με κατάλληλη 

σήμανση. Στη συνέχεια, τα ΑμεΑ θα κινούνται επι ξύλινου διαδρόμου συνολικού μήκους 

περίπου 15μ για να μεταφερθούν από το χώρο στάθμευσης στην διάταξη αυτόνομης πρόσβασης 

στη θάλασσα. Σε ενδιάμεσα σημεία επί της διαδρομής αυτής κατά μήκος του ξύλινου διαδρόμου 

θα είναι εγκατεστημένη χημική τουαλέτα ΑμεΑ και ξύλινο αποδυτήριο ΑμεΑ ώστε να είναι 

προσβάσιμα από χρήστες αμαξιδίων.  Τέλος, πλησίον της διάταξης αυτόνομης πρόσβασης θα 

δημιουργηθεί χώρος σκίασης με την τοποθέτηση 5 ομπρελών διαμέτρου περίπου 2,00μ, 

παραπλεύρως του οποίου θα επεκτείνεται κατά περίπου 15μ ο ξύλινος διάδρομος ώστε να είναι 

δυνατή η πρόσβαση σε κάθε θέση σκίασης (ομπρέλα) από τους χρήστες αμαξιδίων.  

 

 

 

Περιγραφή των εγκαταστάσεων 
 

 

 Μη μόνιμη συναρμολογούμενη Διάταξη για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη 

Θάλασσα 
 

Από τις σημαντικότερες δομές που θα πρέπει να διαθέτει μια παραλία για να είναι φιλική σε 

άτομα με αναπηρία είναι συσκευή που θα εξασφαλίζει την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με 

αναπηρία στη θάλασσα. Η εν λόγω συσκευή δε θα πρέπει να απαιτεί συνοδό για τη χρήση της. 

Επίσης, θα πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον, να είναι ενεργειακά αυτόνομη (να 

χρησιμοποιεί την ηλιακή ή αιολική ενέργεια για να καλύψει τις ενεργειακές της απαιτήσεις) και 

παράλληλα να έχει μη μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου να 

απεγκαθίσταται αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο. Τα υλικά κατασκευής της πρέπει 

να είναι κατάλληλα για λειτουργία σε θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος, είναι απαραίτητο να 

τονιστεί ότι η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος (CE, 

Conformite Europeenne). 

Η διάταξη θα αποτελείται τουλάχιστον από :  

• Κεντρικό πίνακα ελέγχου, υδατοστεγή.  

• Φωτοβολταϊκό στοιχείο  

• Συσσωρευτές (μπαταρίες)  

• Αρθρωτούς σιδηρόδρομους (ράγες) και παρελκόμενα αυτών (ντίζες, καλύμματα κλπ)  

• Κουπαστή (χειρολισθήρας)  

• Φορείο κίνησης  

• Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα  

• Συρματόσχοινα  

• Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς  

• Ασύρματο χειρισμό  

• Εξοπλισμό εξ΄αποστάσεως ελέγχου 

 

Η όλη διάταξη θα τροφοδοτείται από μπαταρίες οι οποίες θα φορτίζονται από το φωτοβολταϊκό 

στοιχείο το οποίο θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο σε αυτήν.  

Σε σημείο που θα επιλεγεί κατόπιν συμφωνίας του αναδόχου με την υπηρεσία, θα τοποθετηθεί 

ο κεντρικός πύργος ελέγχου. Στο εσωτερικό του πύργου ελέγχου θα είναι τοποθετημένος ο 

μηχανισμός κίνησης και η κεντρική μονάδα ελέγχου με τα συστήματα ασφαλείας και τους 

απαραίτητους αυτοματισμούς μεταξύ των οποίων και εξοπλισμό που θα επιτρέπει τη σύνδεση 

της συσκευής στο διαδίκτυο μέσω 3G δικτύου για την λήψη δεδομένων χρήσης και 

παρακολούθησης κατάστασης λειτουργίας της συσκευής από το Δήμο και τηλε-διάγνωση 

/πρόβλεψη βλάβης.  

Στον πύργο ελέγχου θα συνδέονται με κατάλληλο τρόπο ανά τμήματα οι σιδηροτροχιές – ράγες 

της διάταξης έως ότου αυτές φτάσουν εντός της θάλασσας και σε κατάλληλο μήκος εντός αυτής. 

Επάνω στις ράγες θα τοποθετηθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα το οποίο με την 

προσαρμογή κατάλληλου φορείου θα ολισθαίνει κατά το μήκος των ραγών. Στο τέρμα της 



διαδρομής θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας ο οποίος θα βοηθά το χρήστη στην αποβίβαση και 

επιβίβαση στο κάθισμα. Το συνολικό μήκος της διάταξης εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 15 μ. 

εκ των οποίων τα 9 μ. είναι εντός της θάλασσας. 

Ο χρήστης μόλις επιβιβαστεί στο κάθισμα θα μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό κίνησης 

μέσω τηλεχειριστηρίου. Το κάθισμα, μέσω συρματόσχοινων, που συνδέονται με τον 

ηλεκτροκίνητο μηχανισμό που βρίσκεται εντός του ερμαρίου του πύργου, θα ολισθαίνει προς 

την κατεύθυνση της θάλασσας πάνω σε μια σταθερή τροχιά/διαδρομή μήκους ανάλογου με τις 

απαιτήσεις της παραλίας όπου θα τοποθετηθεί η διάταξη.  

Στο τερματικό σημείο της διαδρομής το κάθισμα θα σταματά αυτόματα όπου με τη βοήθεια του 

χειρολισθήρα θα γίνεται δυνατή η αποβίβαση του χρήστη εντός της θάλασσας.  

Μετά το πέρας της κολύμβησης θα ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Με τη βοήθεια του 

χειρολισθήρα ο χρήστης θα επιβιβάζεται ξανά στο κάθισμα και με εντολή από το 

τηλεχειριστήριο το κάθισμα θα ξεκινάει να κινείται προς το σημείο αφετηρίας όπου θα 

σταματάει αυτόματα. Σε οποιοδήποτε στάδιο πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή της κίνησης 

μέσω του τηλεχειριστηρίου ή και χειροκίνητα.  

Για την περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης της διάταξης χρειάζεται να υπάρχει 

πρόβλεψη για χειροκίνητη λειτουργία με σκοπό την επαναφορά του χρήστη στο σημείο 

επιβίβασης στην ξηρά (σημείο αφετηρίας).  

Όλα τα δομικά μέρη της διάταξης καθώς και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά σύνδεσης (κοχλίες, 

άξονες κλπ) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για θαλάσσιο 

περιβάλλον (πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ). Τα υπόλοιπα μέρη χρειάζεται να είναι από υλικά 

ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυμερή υλικά, εμποτισμένη ξυλεία).  

 

Διαστάσεις και απαιτήσεις  
Τα βασικά στοιχεία διαστασιολόγησης και απαιτήσεων της μη μόνιμης, συναρμολογούμενης 

διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα είναι τα ακόλουθα:  

• Μέγιστο βάρος χρήστη: έως 120 kg  

• Συντελεστής ασφαλείας φορτίων: τουλάχιστον 1,8  

• Τύπος τροφοδοσίας: Συνεχές ρεύμα  

• Τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα: 12Vdc  

• Τροφοδοσία ηλεκτρολογικού πίνακα: 24Vdc  

• Ταχύτητα διαδρομής: από 0,10 έως 0,15m/s (Ανάλογα με το μήκος της διάταξης)  

• Μέγιστος αριθμός χρήσεων ανά ημέρα: 30  

• Μέγιστος αριθμός χρήσεων χωρίς ηλιοφάνεια: 90  

• Ύψος καθίσματος στο σημείο αφετηρίας: περίπου 50 cm  

• Βάθος τερματικού σημείου: περίπου 75 cm  

 

Ερμάριο Πύργου ελέγχου  
Το ερμάριο του πύργου ελέγχου της μη μόνιμης, συναρμολογούμενης διάταξης για την 

αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 

χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον. Στο ερμάριο θα βρίσκονται 

εγκατεστημένοι όλοι οι απαραίτητοι αυτοματισμοί για την λειτουργία της διάταξης καθώς και 

ο μηχανισμός κίνησή της.  

 

Ηλεκτρονικός Πίνακας και εξοπλισμός  

Ο κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοιο σημείο ώστε να 

είναι εύκολη η πρόσβαση για την συντήρηση, αντικατάσταση και ρύθμιση των ηλεκτρονικών – 

μηχανικών μερών της διάταξης.  

Όλες οι ηλεκτρονικές πλακέτες θα είναι βυσματωτού τύπου, για την άμεση αντικατάσταση σε 

τυχόν βλάβες. Όλα δε τα κρίσιμα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα είναι προφυλαγμένα εντός 

ειδικού στεγανού κουτιού που θα φέρει κλειδαριά και θα ασφαλίζει ερμητικά για προστασία 

από τυχόν υγρασία.  

Το όλο σύστημα χρειάζεται να λειτουργεί με χαμηλή τάση D.C., και να καλύπτει όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλείας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.  

 

  



Τηλεχειριστήριο  
Το τηλεχειριστήριο της διάταξης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, πρέπει να είναι πλήρως 

στεγανό για χρήση εντός θαλασσίου περιβάλλοντος. Επίσης, χρειάζεται να είναι απλό στη 

λειτουργία του με λίγα πλήκτρα χειρισμού ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ασαφειών 

σχετικά με την κατανόηση της χρήσης του από όλους. Ακόμα, πρέπει να προσφέρει τη 

δυνατότητα κατά την διάρκεια της διαδρομής, να ακινητοποιείται το κάθισμα αμέσως με το 

πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου. Λόγω πιθανότητας αστοχίας των τηλεχειριστηρίων ή κάποιου 

άλλου ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού ή μηχανικού μέρους της διάταξης απαιτείται να υπάρχει 

πρόβλεψη για την λειτουργία της με χειροκίνητο τρόπο.  

 

Σιδηροτροχιά-Ράγες - Φορείο  
Οι ράγες της μη μόνιμης, συναρμολογούμενης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 

θάλασσα πρέπει να είναι αρθρωτά τμήματα, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, σε 

κατάλληλο μήκος τα οποία συνδεόμενα μεταξύ τους θα μπορούν να φτάσουν στο επιθυμητό 

συνολικό μήκος (ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραλίας που θα τοποθετηθεί), ώστε να 

καταλήγουν μέσα στο υδάτινο στοιχείο. Στο τελευταίο τμήμα εντός της θάλασσας θα 

προσαρμόζεται χειρολισθήρας. Ο τρόπος σύνδεσης των τμημάτων χρειάζεται να είναι εύκολος 

και να εξασφαλίζει τη συνέχεια του μηχανισμού. Οι αρθρωτοί σιδηρόδρομοι-ράγες που 

διαμορφώνουν την τροχιά/διαδρομή μέχρι το τερματικό σημείο χρειάζεται να καλύπτονται από 

καλύμματα κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον (πχ. από ανοξείδωτο χάλυβα, 

εμποτισμένη ξυλεία, πολυμερή υλικά, κλπ) έτσι ώστε να προστατεύονται οι χρήστες από τα 

κινητά μέρη. Οι ράγες στο άνω σημείο θα συνδέονται κατάλληλα και με ασφάλεια στον πύργο 

της διάταξης όπου θα βρίσκεται ο μηχανισμός κίνησης του φορείου.  

Το φορείο, το οποίο θα ολισθαίνει κατά μήκος των ραγών, απαιτείται να είναι κατασκευασμένο 

από ανοξείδωτο χάλυβα, οι δε τροχοί αυτού να είναι κατάλληλης αντοχής και κατάλληλου 

υλικού για την καλύτερη ολίσθηση χωρίς ιδιαίτερους θορύβους.  

Το σύστημα της σιδηροτροχιάς θα περιλαμβάνει κατάλληλα διαμορφωμένα τμήματα ώστε να 

μπορεί αυτή να προσαρμοστεί στις ενδεχόμενες κλήσεις της παραλίας που θα τοποθετηθεί.  

Για το σύνολο της διάταξης θα ληφθεί μέριμνα για τη στήριξη της στο έδαφος όπου σε κάθε 

περίπτωση δεν θα προκαλείται η οποιαδήποτε αλλοίωση στα χαρακτηριστικά της. Τα υλικά 

στερέωσης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

 

Φωτοβολταϊκό στοιχείο - Μπαταρία  
Το προσφερόμενο σύστημα θα είναι πλήρως αυτόνομο ενεργειακά, εξασφαλίζοντας την 

απαραίτητη ενέργεια λειτουργίας του μέσω μπαταριών κατάλληλης χωρητικότητας που θα 

φορτίζονται ελεγχόμενα από το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα έχει 

τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε καταστάσεις χαμηλής ηλιοφάνειας ενώ δεν θα απαιτείται 

καμία σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Παράλληλα η χρήση χαμηλής τάσης συνεχούς ρεύματος 

θα κάνει την διάταξη ασφαλή καθώς δεν θα τίθεται θέμα ασφαλείας λόγω της ηλεκτρικής της 

τροφοδότησης.  

Το σύστημα θα είναι έτσι διαστασιολογημένο, ώστε να καλύπτει 90 χρήσεις χωρίς ηλιοφάνεια. 

 

Εξ’ αποστάσεως έλεγχος 

Το σύστημα εξ’ αποστάσεως διαγνωστικών ελέγχων θα λειτουργεί μέσω διαδικτυακής 

πλατφόρμας (προκειμένου να μην απαιτείται από το Δήμο να διαθέτει εξυπηρετητή –server- για 

τη συλλογή των δεδομένων) την οποία θα έχει δημιουργήσει ο προμηθευτής και θα παρέχει 

πρόσβαση (πχ μέσω κωδικών) στο Δήμο για την εφαρμογή ελέγχων σχετικών με τις επιδόσεις, 

την τρέχουσα κατάσταση και τις χρήσεις της διάταξης.  

Σκοπός αυτού είναι κυρίως να είναι σε θέση ο Δήμος να εξακριβώνει την ορθή ή μη λειτουργία 

της διάταξης σε πραγματικό χρόνο (αν για παράδειγμα λάβει παράπονα από χρήστη για τη 

λειτουργία της), γεγονός που θα καθιστά πιο γρήγορη την επιδιορθωτική επέμβαση και την 

απρόσκοπτη λειτουργία αυτής. 

 

Η θέση της διάταξης παρουσιάζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.  

 

 



 Χώρος Στάθμευσης για ΑμεΑ 

 

Λόγω του περιορισμένου χώρου που διατίθεται ή μπορεί να διαμορφωθεί για την στάθμευση 

οχημάτων σε παραλίες, προτείνεται η δημιουργία τουλάχιστον δύο θέσεων στάθμευσης για 

αποκλειστική χρήση από ΑμεΑ. 

Για την στάθμευση των αυτοκινήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες απαιτείται ειδικά 

διαμορφωμένος χώρος με εύκολη πρόσβαση και μεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις. 

Συγκεκριμένα για τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης ΑμεΑ θα πρέπει να ισχύουν οι 

παρακάτω προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439 2013, 

ΥΠΕΚΑ - Σχεδιάζοντας για Όλους) και την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και 

Δημοσίων Έργων (52907/2009 - ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009) : 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό οι θέσεις να είναι κάθετες στο δρόμο αλλά παράλληλες με 

το δρόμο και το πεζοδρόμιο, το μήκος τους δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 6,00μ ώστε 

να είναι δυνατή η διέλευση του ατόμου ανάμεσα από δύο σταθμευμένα - το ένα πίσω από το 

άλλο- αυτοκίνητα. 

 
Ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης για ΑμεΑ (ΕΛΟΤ 1439_2013) 
 

 

Για την σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο θα 

πρέπει να κατασκευάζεται σκάφη πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. και μέγιστης κλίσης 5%.  

Η θέση αυτή θα πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση, καθώς και το Διεθνές Σύμβολο 

Πρόσβασης Αναπήρων, τόσο επίστυλη σε εμφανές σημείο (πληροφοριακή πινακίδα), όσο και 

επί του δαπέδου. Σε αυτή την θέση θα απαγορεύεται η στάθμευση άλλων αυτοκινήτων.  

 

 

 Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ 

 

Για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με κινητικές αναπηρίες στις υποδομές των 

παραλιών που απευθύνονται σε ΑμεΑ προτείνεται η χρήση ξύλινων διαδρόμων που θα ενώνουν 

τις υποδομές αυτές μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, μεσω του διαδρόμου αυτού θα εξασφαλίζεται 

η πρόσβαση από το χώρο στάθμευσης στη μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση 

ΑμεΑ στη θάλασσα,  στο χώρο σκίασης, στο αποδυτήριο ΑμεΑ και στο WC ΑμεΑ. 

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να ισχύουν για τους ξύλινους διαδρόμους είναι οι εξής: 

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

μεταφορά και φόρτωσή τους. 

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

όδευση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων. 

 Τυχόν διάκενα ή ανοίγματα στην επιφάνεια του διαδρόμου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε 

πλάτος τα 2 εκ. 

 Οι διάδρομοι σε περίπτωση που διαθέτουν διάκενα, αυτά θα πρέπει 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. Σε διαφορετική περίπτωση ο διάδρομος θα πρέπει να είναι διάτρητος, 
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προκειμένου να αποφεύγεται η συσσώρευση άμμου που θα δυσχέραινε την διέλευση των 

αναπηρικών αμαξιδίων.  

 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. 

 Η σύνδεση μεταξύ των τμημάτων θα πρέπει να είναι τέτοια 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. 

 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. 

 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. 

 Θα πρέπει να μπορούν να απεγκατασταθούν στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου 

αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο. 

 

Η θέση και η όδευση των ξύλινων διαδρόμων παρουσιάζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό 

Διάγραμμα.  Το συνολικό τους μήκος εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 40 μ.  

 

 

 Μη Μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑμεΑ 

 

Προτείνεται η προμήθεια μη μόνιμου αποδυτήριου για ΑμεΑ με τις κατάλληλες προδιαγραφές 

όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 1439_2013, ΥΠΕΚΑ - Σχεδιάζοντας για 

Όλους και Όλοι στην Άμμο) ώστε να είναι δυνατή η χρήση του από άτομα με κινητικές 

αναπηρίες ή από άτομα τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα 

ένα μη μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑμεΑ δύναται να αποτελείται από : 

 Δάπεδο 

 Οροφή 

 Τοίχους 

 Θύρα 

 Κάθετα δοκάρια στήριξης 

 Συνδέσεις δοκών 

 Πάγκο 

 Κρεμάστρες 

 Χειρολαβές 

 

Όλα τα δομικά μέρη του αποδυτηρίου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά ξύλα 

κατάλληλα για χρήση κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης, όλα τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες 

κλπ) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε 

θαλάσσιο περιβάλλον (πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ).  

Τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυμερή υλικά, 

γαλβανιζέ). 

Συγκεκριμένα, για το μη μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑμεΑ θα πρέπει να ισχύουν 

τα εξής:  

1. Διαστάσεις χώρου. Ο ελάχιστος απαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο εσωτερικό του 

αποδυτηρίου για να μπορεί να περιστραφεί το αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να είναι περίπου 

1,60 Χ 1,60 και ύψος 2,00 μ.  

2. Δάπεδο. Το δάπεδο θα πρέπει να αποτελείται από συναρμολογούμενα μέρη για την εύκολη 

μεταφορά και φόρτωσή του. Η επιφάνειά του θα πρέπει να είναι συνεχής και ομαλή. Στα σημεία 

ένωσης των επιμέρους μερών του θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μη δημιουργία αυλακιών με 

ύψος ανώτερο των 0.5 εκ. και πλάτος ανώτερο των 2 εκ.  



3. Τοιχώματα. Τα τοιχώματα θα πρέπει να αποτελούνται από συναρμολογούμενα μέρη για την 

εύκολη μεταφορά και φόρτωσή τους. Για να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα του χρήστη και 

ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ικανοποιητικός φυσικός φωτισμός θα πρέπει να έχουν απόστασή 

από το δάπεδο 20-30εκ. και τελικό ύψος 180-200 εκ.  

4. Οροφή. Η οροφή θα πρέπει να αποτελείται από συναρμολογούμενα μέρη για την εύκολη 

μεταφορά και φόρτωσή της. Επίσης θα πρέπει να τοποθετείται σε κεκλιμένη θέση ώστε να μην 

επιτρέπει την παραμονή υγρών και στερεών στοιχείων στην επιφάνειά της.  

5. Θύρα. Η θύρα θα πρέπει να έχει ωφέλιμο πλάτος τουλάχιστον 0,90μ. και ελεύθερο ύψος 

2,20μ. Πρέπει να είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη με φρένο ώστε να μην την παρασύρει ο αέρας. 

Δε θα πρέπει να απαιτείται μεγάλη δύναμη χειρισμού και δεν θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμό 

αυτόματου κλεισίματος. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική 

χειρολαβή στα 90εκ. από το δάπεδο.  

6. Πάγκος. Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει πάγκο προκειμένου να διευκολύνει τα ΑμεΑ 

στην αλλαγή ρούχων σε ξαπλωτή θέση. Ο πάγκος θα πρέπει να είναι σταθερός, με βάθος 70 εκ., 

ελάχιστο πλάτος 1,50μ. και απόσταση 50εκ. από το έδαφος. Το υλικό κατασκευής του πάγκου 

θα πρέπει να είναι ανοξείδωτος χάλυβας, ώστε να προστατεύεται από την θαλάσσια διάβρωση 

και να μην ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Οι ακμές του θα πρέπει να είναι καμπύλες 

για την αποφυγή τραυματισμών.  

7. Λοιπός εξοπλισμός (κρεμάστρες, χειρολαβές κ.α.). Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει 

χειρολαβές στρογγυλής διατομής που να αντέχουν σε φόρτιση 100χγρ. Θα πρέπει να υπάρχει 

από μία χειρολαβή τοποθετημένη κατακόρυφα εκατέρωθεν του πάγκου η οποία να εκτείνεται 

κατ’ ελάχιστον από τα 80 έως τα 120εκ από το δάπεδο. Επίσης, απαιτείται η ύπαρξη μίας 

χειρολαβής τοποθετημένης σε οριζόντια θέση κεντρικά του τοιχώματος όπισθεν του πάγκου. Η 

εν λόγω χειρολαβή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε απόσταση μεταξύ 90 και 120εκ. από το 

δάπεδο και να έχει ελάχιστο μήκος 60εκ. Ακόμα, θα πρέπει να υπάρχει χειρολαβή στον τοίχο 

δίπλα στην θύρα τοποθετημένη κατακόρυφα η οποία να εκτείνεται κατ’ ελάχιστον από τα 90 

έως τα 120εκ από το δάπεδο. Τέλος, το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει κρεμάστρες κυκλικής 

διατομής (για την αποφυγή τραυματισμών) τοποθετημένες σε ύψη 1,20 και 1,80μ. εκατέρωθεν 

του πάγκου.  

8. Σήμανση. Σύμβολα, σχέδια, κείμενα κ.λπ. που αποτελούν την σήμανση είναι τυποποιημένα, 

απλά, ευδιάκριτα, σε έντονη χρωματική αντίθεση με το υπόβαθρό τους, τοποθετημένα σε θέσεις 

ανάλογα με το μέγεθός τους και τη λειτουργία τους.  

 

Το αποδυτήριο θα πρέπει να μπορεί να απεγκατασταθεί στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου 

αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο. Η θέση του παρουσιάζεται στο συνημμένο 

Τοπογραφικό Διάγραμμα. 

 

 

 Χώρος σκίασης 

 

Μετά από παρατεταμένο χρόνο στην παραλία όλοι οι λουόμενοι αναζητούν χώρο με σκια για 

να προφυλαχτούν από τον ήλιο. Έτσι και για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχει ληφθεί 

μέριμνα ώστε να υπάρχουν χώροι σκίασης που να είναι προσβάσιμοι από αναπηρικά αμαξίδια, 

ωστε να μην είναι απαραίτητο να μεταφέρουν δικό τους εξοπλισμό σκίασης. Οι χώροι αυτοί 

πρέπει να συνδέονται με διαδρόμους με τους υπόλοιπους προσβάσιμους χώρους της παραλίας. 

Το εμβαδό τους πρέπει να είναι κατάλληλο για να φιλοξενήσει τουλάχιστον πέντε αναπηρικά 

αμαξίδια και τους συνοδούς τους. 

Ο χώρος θα αποτελείται από 5 ομπρέλες σκίασης   (ελάχιστης διαμέτρου περίπου 2,00 μ.) και 

ύψους περίπου 2,50 μ.  

Η θέση του χώρου σκίασης παρουσιάζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα. 

 

 

  Τουαλέτα για ΑμεΑ 

 

Σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας προσβασιμότητας σε μία παραλία αποτελεί και η ύπαρξη μίας 

χημικής μεταφερόμενης τουαλέτας για χρήση αποκλειστικά από τα ΑμεΑ. Θα είναι 



κατασκευασμένη από συνθετικά υλικά κατάλληλα για το διαβρωτικό περιβάλλον της παραλίας, 

ενώ τα οποιαδήποτε μεταλλικά μέρη θα είναι ανοξείδωτα.  

Συγκεκριμένα για την εν λόγω χημική τουαλέτα θα πρέπει τηρούνται οι παρακάτω 

προδιαγραφές σύμφωνα με το πρότυπο EN 16194:2012. 

1. Οι ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις θα πρέπει να είναι  τουλάχιστον 1,40 Χ 1,40 μ. ώστε να 

παρέχεται ικανός χώρος για τους ελιγμούς ενός αναπηρικού αμαξιδίου.  

2. Το ελάχιστο εξωτερικό ύψος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.25 μ.  

3. Θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικές μπάρες στήριξης περιμετρικά.  

4. Θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη δεξαμενή – λεκάνη ενός από τους τρείς ισοδύναμους 

τύπους του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ16194:2012.  

5. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απόρριψη ειδών ατομικής υγιεινής (χαρτί τουαλέτας, 

σερβιέτες) στις μεν ανοικτού τύπου εντός της δεξαμενής, στις δε κλειστού τύπου σε χωριστό 

καλαθάκι με καπάκι και ποδοχειρισμό.  

6. Θα πρέπει να διαθέτει ειδική θήκη για χαρτί υγείας.  

7. Θα πρέπει να διαθέτει νιπτήρα με ενσωματωμένη δεξαμενή νερού τουλάχιστον 20 λίτρων ή 

διανομέα υγρού απολυμαντικού τύπου gel.  

8. Η πόρτα θα πρέπει να έχει μηχανισμό κλεισίματος με ελατήριο και ένδειξη κατειλημμένου. 

Θα πρέπει επίσης να έχει δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος.  

9. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό.  

10. Η οροφή ή μέρος της θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές υλικό 

ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός.  

11. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για πολύ καλό εξαερισμό.  

12. Τα παραγόμενα λύματα θα καταλήγουν σε δεξαμενή αποθήκευσης η οποία θα διαθέτει 

διάφραγμα για την αποφυγή ακόμη και οπτικής επαφής. Η ελάχιστη χωρητικότητα της 

δεξαμενής ακαθάρτων θα πρέπει να είναι 120 λίτρα. Τα αποθηκευμένα λύματα θα συλλέγονται 

από βυτιοφόρο σε συνεργασία με το Δήμο.  

13. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές και χαμηλές 

θερμοκρασίες.  

14. Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μη πορώδη υλικά ώστε 

να καθίσταται εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός και η απολύμανση.  

15. Θα πρέπει να υπάρχει σήμανση ΑμεΑ.  

16. Θα πρέπει να διατίθενται οδηγίες χρήσεως (ελληνικά και αγγλικά) ευκρινείς και εντός του 

θαλάμου, τοποθετημένες σε κατάλληλη και πλήρως στεγανή θέση.  

17. Θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα χημικά διαλύματα για τις πρώτες χρήσεις. 

 

Η θέση της τουαλέτας παρουσιάζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα. 

 

 

 Σήμανση 

 

Στην περιοχή που θα υλοποιηθούν οι παραπάνω παρεμβάσεις προτείνεται να εγκατασταθούν 

κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες. Συγκεκριμένα πλησιάζοντας στην ακτή θα πρέπει να 

προσδιορίζεται το σημείο της παραλίας που είναι προσβάσιμο για ΑμεΑ (θα τοποθετηθεί 1 

πινακίδα 600*1000mm) καθώς και πινακίδα για τις θέσεις στάθμευσης (θα τοποθετηθεί 1 

πινακίδα 600*400mm), την τουαλέτα και τα αποδυτήρια (θα τοποθετηθούν 2 πινακίδες 

600*400mm). Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει προμήθεια της πινακίδας έργου για λόγους 

δημοσιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Διαχειριστική Αρχή. 

Οι πληροφοριακές πινακίδες που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους 

των σχετικών τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών (Νόμος 2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α/23- 3-1999, 

αρ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102. ΦΕΚ 953/B'/24-10-1997, ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92, ΦΕΚ 954/Β'/31-

12-1986, ΦΕΚ 1061/Β'/13-10-1980). Συγκεκριμένα: 

 Θα πρέπει να είναι πλήρως αντανακλαστικές υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ. 

 Οι διαστάσεις τους θα πρέπει να είναι 600x400 χιλ. 

 Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου 

AlMg2 και πάχους 3mm 



 Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 

διαμέτρου 48 χιλ. με πάχος τοιχωμάτων 2 χιλ. και ύψος 3 μ. 

 Το ύψος της χαμηλότερης ακμής της πινακίδας πάνω από τη μέση γραμμή του 

οδοστρώματος (ελεύθερο ύψος) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,2 μ. 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις των σχετικών 

οδηγιών (ΕΛΟΤ 1349_2013, ΥΠΕΚΑ – Σχεδιάζοντας για Όλους, Όλοι στην Άμμο) και της 

οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ/Β/18/15-01-2002).  

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες υποδομές που θα εγκατασταθούν για την αυτόνομη πρόσβαση 

ΑμεΑ στη θάλασσα, προορίζονται για χρήση από άτομα με κινητικές αναπηρίες ή από άτομα 

τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης κινητικότητας. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει 

να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν μικρότερο χώρο, να είναι εύκολος στη χρήση και να 

εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες και τους συνοδούς αυτών. 

 

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ιστοσελίδα στην οποία θα προβάλλεται η διάταξη και οι συνοδες 

υποδομές αυτής στην παραλία εγκατάστασης καθώς και θα υπάρχει ενημέρωση (αναγραφή στην 

ιστοσελίδα ή αποστολή μέσω e-mail, sms ειδοποιήσεων) προς τους ενδιαφερομένους επισκέπτες 

της ιστοσελίδας, για την τρέχουσα κατάσταση (εν λειτουργία ή εκτός λειτουργίας) της 

εγκατεστημένης διάταξης προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Α/Α Περιγραφή Προμήθειας Μ.Μ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα ΤΕΜ 30.000,00 € 1 30.000,00 € 

Σύνολο 30.000,00€ 

ΦΠΑ 13% 3.900,00€ 

Σύνολο 33.900,00€ 

2 Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για την πρόσβαση ΑμεΑ Τ.Μ. 65,00 € 35 2.275,00 € 

3 

Σήμανση:πινακίδες σήμανσης (σημείου πρόσβασης της παραλίας για 

ΑμεΑ, στάθμευσης, wc & αποδυτήριου ΑμΕΑ),  επιδαπέδια 

διαγράμμιση - αποτύπωση Διεθνούς Σύμβολου Πρόσβασης Αναπήρων 2 

θέσεων parking  

ΚΑ 1.100,00 € 1 1.100,00€ 

4 
Φορητή χημική τουαλέτα προδιαγραφών για ΑμεΑ (συμπ/νων χημικών 

διαλυμάτων πρώτων χρήσεων) 
ΤΕΜ 3.750,00 € 1 3.750,00 € 

5 Μη μόνιμο, λυόμενο ξύλινο αποδυτήριο, προδιαγραφών για ΑμεΑ ΤΕΜ 4.500,00 € 1 4.500,00 € 

6 
Ξύλινες ομπρέλες ελάχιστης διαμέτρου περίπου 2,00 μ. και ύψους 

περίπου 2,50 μ  
ΤΕΜ 350,00 € 5 1.750,00 € 

Σύνολο 13.375,00 € 

ΦΠΑ 24% 3.210,00 € 

Γενικό Σύνολο 16.585,00 € 

Συνολικό Άθροισμα 50.485,00 € 



 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια μη μόνιμων υποδομών 

πρόσβασης ΑμεΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα τόσο στον ευρύτερο 

χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο κολύμβησης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 

      Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με: 

 Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016  

 Τον προϋπολογισμό (ΚΑ 69.7131.02) του Δήμου Αμοργού 

 Την υπ’ αρ. …/…… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού, με την οποία 

εγκρίθηκε η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι του 

διαγωνισμού. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως ισχύουν σήμερα   

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  : Συμβατικά στοιχεία 

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

Β) Τεχνικές Προδιαγραφές & Τεχνική Περιγραφή 

Γ) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Δ) Τεύχος προϋπολογισμού 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

 

Η παραπάνω προμήθεια θα διενεργηθεί  με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία και την διακήρυξη.  
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Η κάθε προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού: 

Α) να περιλαμβάνει όλα τα υπο προμήθεια είδη (δε θα γίνουν δεκτές προσφορές για μεμονωμένα είδη του 

ζητούμενου εξοπλισμού) και 

Β) να πληροί για κάθε επιμέρους είδος της προμήθειας, τις προδιαγραφές που τίθενται από την εγκεκριμένη 

από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού, μελέτη και από τα τεύχη δημοπράτησης (διακήρυξη, 

τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμός).  

Η προμήθεια θα ανατεθεί σ’ αυτόν που πληροί όλους τους παραπάνω όρους και προσφέρει την χαμηλότερη 

τιμή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση 

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος 

να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή της Σύμβασης, μέσα σε χρονικό διάστημα 

δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και να καταθέσει 

την κατά το άρθρο 6 εγγύηση για καλή εκτέλεση αυτής. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, 

τόσο κατά την σύνταξη και κατάθεση της προσφοράς του όσο και κατά την υλοποίησή της και 

εγκατάσταση των ζητούμενων μη μόνιμων υποδομών.  

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει & τοποθετήσει την πινακίδα του έργου για λόγους δημοσιότητας σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές που ορίζει η Διαχειριστική Αρχή και θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη δημοσίευσης της 

Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Χρόνος εγγυήσεως 

 

Ο χρόνος εγγυήσεως μετά τη λήξη του οποίου γίνεται η οριστική παραλαβή –μετρούμενος από την 

ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής – καθορίζεται με την προσφορά αυτών που θα διαγωνιστούν. 

Ελάχιστος χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας ορίζονται τα δύο (2) έτη.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Χρόνος παράδοσης υλικών 

 

Η  παραλαβή της προμήθειας θα ολοκληρωθεί μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υποδομών μπορεί να παρατείνεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως της προμήθειας ή 

εγκατάστασης αυτής ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις εν γένει υποχρεώσεις του, θα έχει τις 

κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

     

ΑΡΘΡΟ 10ο : Τελικός εξοφλητικός λογαριασμός 

 

Η προς τον προμηθευτή καταβολή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας και κατόπιν της εγκατάστασης αυτής για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας της, με 

χρηματικές εντολές του Δήμου. 

 

  



 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Παραλαβή της προμήθειας 

 

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τον τρόπο και τον 

χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση και παρουσία του αναδόχου, εάν αυτός επιθυμεί. Η επιτροπή αυτή 

συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Εάν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να προτείνει την απόρριψη τους. 

Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από 

την ίδια προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά της τρόπο. Για 

την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο :  Χρόνος, Τόπος παράδοσης 

 

Η μεταφορά του εξοπλισμού στην Αμοργό και στο χώρο εγκατάστασής του, θα γίνει με αποκλειστικές 

δαπάνες, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Η παράδοση και παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει μέσα 

στις παραπάνω προθεσμίες. 

Ο ανάδοχος κατά την παράδοση των εν λόγω υποδομών θα παράσχει στον Δήμο τεχνικό φυλλάδιο με 

οδηγίες για την σωστή χρήση και συντήρηση της διάταξης αυτόνομης πρόσβασης των ΑμεΑ στη 

θάλασσα και θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου στην χρήση του. 
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