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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΜΗΜΑ 1: 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Μη μόνιμης συναρμολογούμενης διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη 
θάλασσα με βοηθητικές εγκαταστάσεις» 

1.1 Μη μόνιμες συναρμολογούμενες Διατάξεις για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα 

Βασικά στοιχεία διαστασιολόγησης και απαιτήσεων: 

 Μέγιστο βάρος χρήστη: τουλάχιστον 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 0,20m/s 

 Μέγιστος αριθμός χρήσεων ανά ημέρα: 30 
χρήσεις 

 Μέγιστος αριθμός χρήσεων χωρίς ηλιοφάνεια: 
90 χρήσεις 

 Ύψος καθίσματος στο σημείο αφετηρίας : 
περίπου 50 cm 

 Βάθος τερματικού σημείου : περίπου 75 cm 

ΝΑΙ 

  

 Ερμάριο Πύργου Ελέγχου: 
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα - 
κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον. Στο ερμάριο 
θα βρίσκονται εγκατεστημένοι όλοι οι απαραίτητοι 
αυτοματισμοί για τη λειτουργία της διάταξης καθώς 
και ο μηχανισμός κίνησης της διάταξης. 

ΝΑΙ 

  

 Σιδηροτροχιά - Ράγες - Φορείο 
Ράγες: από ανοξείδωτο χάλυβα, 
Κουπαστή (χειρολισθήρας): από ανοξείδωτο χάλυβα 
Αρθρωτοί σιδηρόδρομοι – ράγες: να καλύπτονται 
από καλύμματα κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο 
περιβάλλον (πχ. από ανοξείδωτο χάλυβα, 
εμποτισμένη ξυλεία, πολυμερή υλικά, κλπ.). 
Φορείο: από ανοξείδωτο χάλυβα  
Υλικά στερέωσης: από ανοξείδωτο χάλυβα. 

ΝΑΙ 

  

 Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκού στοιχείου ΝΑΙ   

 Πρόβλεψη για τη λειτουργία της με χειροκίνητο 
τρόπο. 

ΝΑΙ   

 Εκπαίδευση προσωπικού αναθέτουσας αρχής 
στην συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και 
λειτουργία της 

ΝΑΙ 
  

Κάθε συσκευή να φέρει τη σήμανση ‘’CE’’ κατά τα 
οριζόμενα στις κοινές Υπουργικές αποφάσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
που περιέχονται στα Φ.Ε.Κ. 688/Β/1994 και 
992/Β/30-12-94. 

ΝΑΙ 
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Περιγραφή λειτουργίας ΝΑΙ   

Εγγύηση λειτουργίας ΝΑΙ   

1.2 Ντουζ 

 Ενσωμάτωση Ντουζ 
Κατασκευασμένο: από ανοξείδωτο χάλυβα 
κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον 

ΝΑΙ 
  

ΤΜΗΜΑ 2: 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Μη μόνιμου WC για ΑμΕΑ (Χημική Τουαλέτα)» 

 Ελάχιστες εξωτερικές διαστάσεις: το λιγότερο 
140εκ. σε βάθος και πλάτος 

 Ελάχιστο εξωτερικό ύψος: τουλάχιστον 2.25 μ. 

 Να διαθέτει νιπτήρα με ενσωματωμένη 
δεξαμενή νερού τουλάχιστον 20 λίτρων ή 
διανομέα υγρού απολυμαντικού τύπου gel. 

 Δάπεδο: κατασκευασμένο από αντιολισθητικό 
υλικό. 

 Η ελάχιστη χωρητικότητα της δεξαμενής 
ακαθάρτων θα πρέπει να είναι 120 λίτρα. 

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

 Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από μη πορώδη υλικά ώστε 
να καθίσταται εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός 
και η απολύμανση. 

 Θα πρέπει να υπάρχει σήμανση ΑμεΑ. 

ΝΑΙ 

  

ΤΜΗΜΑ 3 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Μη μόνιμου Διαδρόμου, Αποδυτηρίων και Χώρων Σκίασης» 

3.1. Διάδρομος 

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). 

ΝΑΙ 

  

Όλα τα δομικά μέρη των διαδρόμων καθώς και όλα 
τα υλικά και μικρο-υλικά σύνδεσης είναι 
κατασκευασμένα από εμποτισμένη ξυλεία, ή DECK 
εξωτερικού χώρου, ή ανοξείδωτο χάλυβα 
κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

ΝΑΙ 

  

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται με 
κατάλληλα πιστοποιητικά υλικών. Στην περίπτωση 
της εμποτισμένης ξυλείας πιστοποιητικό για το 
υλικό εμποτισμού, στην περίπτωση DECK 
εξωτερικού χώρου κατάλληλο πιστοποιητικό από 

ΝΑΙ 
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τον κατασκευαστή καθώς και πιστοποιητικά για τα 
ανοξείδωτα υλικά και μικρο-υλικά σύνδεσης και 
στήριξης. 

Οι διάδρομοι θα πρέπει να αποτελούνται από 
λυόμενα τμήματα με μέγιστο μήκος 2,5 μ. για την 
εύκολη μεταφορά και φόρτωσή τους. 

ΝΑΙ 
  

Το ελάχιστο πλάτος των διαδρόμων θα πρέπει να 
είναι 1,5μ. ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη 
όδευση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων. Οι 
διάδρομοι θα αποτελούνται από ξύλινα καδρόνια 
εμποτισμού για υψηλή αντοχή στην θάλασσα 
πλάτους 4-5 εκ, ύψους 5-7 εκατοστών. Πάνω στα εν 
λόγω καδρόνια θα βιδωθούν ξύλινες τάβλες υλικού 
DECK εξωτερικού χώρου πάχους 20-30 χιλιοστά και 
πλάτους 120-200 χιλιοστά. Σε κάθε λυόμενο τμήμα 
διαδρόμου πρέπει να τοποθετηθούν 4 ξύλινα 
καδρόνια εμποτισμού παράλληλα μεταξύ τους σε 
απόσταση 450-500 χιλιοστών το ένα από το άλλο. 
Το συνολικό ύψος των διαδρόμων δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τα 100 χιλιοστά. 

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

Το πρώτο κομμάτι του διαδρόμου που θα επιτρέπει 
την πρόσβαση από το έδαφος στον ξύλινο διάδρομο 
θα πρέπει να κατασκευαστεί με κλίση που δεν θα 
ξεπερνά το 5%. 

Τα τμήματα αυτά θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από εμποτισμένη ξυλεία και από 
ανοξείδωτα υλικά κατάλληλα για χρήση σε 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

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. 

ΝΑΙ 

  

3.2. Αποδυτήρια 

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). 

ΝΑΙ 
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Το αποδυτήριο θα είναι μη μόνιμο, δηλαδή τα μέρη 
του θα αποτελούνται από εύκολα 
συναρμολογούμενα και αποσυναρμολογούμενα 
τμήματα, ώστε να είναι εύκολη η μεταφορά του από 
και προς την παραλία τοποθέτησης. Το κάθε τμήμα 
του δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγεθος που μπορεί 
να δεχτεί ένα ελαφρύ ανοιχτό φορτηγό, 
προκειμένου η μεταφορά του να είναι δυνατή με 
οικονομικά μέσα. Τα υλικά κατασκευής του πρέπει 
να είναι ανθεκτικά στη θαλάσσια διάβρωση. 

ΝΑΙ 

  

Όλα τα δομικά μέρη του αποδυτηρίου είναι 
κατασκευασμένα από ανθεκτικά ξύλα κατάλληλα 
για χρήση κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Όλα τα 
υλικά σύνδεσης (κοχλίες κλπ.) 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). Σε κάθε 
περίπτωση τα υλικά που θα προσφερθούν θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση κοντά σε 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

ΝΑΙ 

  

3.3.Χώροι Σκίασης    

 Διάμετρος: τουλάχιστον 2,4μ 

 Ξύλινος ιστός μασίφ με ύψος 3μ και διάμετρο 
περίπου Φ10cm 

 Πυκνή πλέξη ψάθας 2,5 εως 3 cm 

 Γαλβανιζέ βάση στήριξης βαρέως τύπου 

 Γαλβάνιζέ καπέλο στο πάνω μέρος της 
ομπρέλας 

 αντοχή σε ανέμους 8+ 

 Ανθεκτικός σκελετός με αντιανεμικές αντηρίδες 
και διπλό κολάρο στήριξης 

ΝΑΙ 

  

ΤΜΗΜΑ 4 

«Χωροθέτηση θέσεων parking και Προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης» 

4.1 Χωροθέτηση θέσεων parking 

 Οι διαστάσεις της εκάστοτε θέσης στάθμευσης 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,50x5,00μ. 
Αποδεκτές θεωρούνται και θέσεις διαστάσεων 
2,50x5,00μ με ενδιάμεση ελεύθερη λωρίδα 
πλάτους τουλάχιστον 1,00μ.  

ΝΑΙ 

  

 Για τη σύνδεση της στάθμης του χώρου 
στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο 
θα πρέπει να κατασκευάζεται σκάφη πλάτους 
τουλάχιστον 1,50μ. και κλίσης 5% το πολύ.  

ΝΑΙ 

  

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

ΝΑΙ   
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Πρόσβασης Αναπήρων, τόσο επίστυλη σε εμφανές 
σημείο (πληροφοριακή πινακίδα), όσο και επί του 
δαπέδου. Σε αυτή την θέση θα απαγορεύεται η 
στάθμευση άλλων αυτοκινήτων.  

4.2 Σήμανση 

Οι πινακίδες θα είναι πλήρως αντανακλαστικές 
(τύπου ΙΙ), διαστάσεων 600χ400mm, από επίπεδο 
κράμα αλουμινίου πάχους 3mm, ο δε ιστός στήριξής 
τους ύψους 3m θα είναι από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα Φ48 και πάχος τοιχώματος 2mm. 

ΝΑΙ 

  

Οι πληροφοριακές πινακίδες που θα τοποθετηθούν 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των 
σχετικών τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών 
(Νόμος 2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α/233-1999, 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). 

ΝΑΙ 

  

Οι διστάσεις τους θα είναι περίπου 600x400mm. ΝΑΙ   

ΤΜΗΜΑ 5 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Πακέτου τηλεμετρίας, χωρίς τη συνδρομή κάρτας SIM» 

Η κάθε διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ 
στην παραλία θα έχει τη δυνατότητα να είναι 
συνδεμένη με το διαδίκτυο με αποτέλεσμα να 
μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία του Internet 
Of Things ώστε να παρέχει σε πραγματικό χρόνο 
πληροφορίες που αφορούν το χρήστη, όπως 
κατάσταση που επικρατεί στην ακτή, θερμοκρασία 
αέρα, θερμοκρασία νερού. 

ΝΑΙ   
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