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ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΗΟΛΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ:

3.3.1 Υποδομές ροσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης

3.3.2 Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣ - ΤΕ ΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική ‘Ενωση (ΕΙΤΙΑ) και από Ε&νικούς Πόρους της Ελλάδας Και της Κύπρου
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΤΙΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Μελέτης 17/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Τεχνική Έκθεση — Τεχνικές Προδιαγραφές

για την προμήθεια με τίτλο:

Υποδομές Προσβασιμότητaς σε περιοχές παρέμβασης

&

Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ : 256353,64€
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος Προμήθειας:
ΝΟΜΟΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές
ΔΗΜΟΣΣΥΡΟΥ— ΕΡΜΟΥΤΙΟΛΗΣ παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενδιαφεροντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού και η Οργάνωση
Παραπληγικών Κύπρου (κύριος δικαιούχος) μέσω συμφωνίας εταιρικής σχέσης έχουν ενταχθεί στην
πράξη «Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας» με ακρωνύμιο «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» το οποίο χρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα Συνεργασίας lnterreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» MIS 5050565.

Η προμήθεια με τίτλο «Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης & Εξοπλισμός σε
περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος» αφορά υποδομές και εξοπλισμό γιο την επίτευξη του στόχου της
πράξης και διενεργείται σύμφωνα με το εγκεκριμένα Τεχνικό Δελτίο της Πράξης που αφορά τον Δήμο
Σύρου-Ερμούπολης’

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:

Παραδοτέο Α/Α Περιγραφή Ποσότητα

Υποδομές I Λυόμενος ξύλινος αρθρωτός διάδρομος παραλίας για 100 μέτρα
Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ

~ 2 Υποδομή μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα Ι τεμάχιο

3 Ξύλινο ατι’οδυτήριο προδιαγραφών για Αμελ μη μόνιμο, 3 τεμάχια

λυόμενο.

4 Ί Ίρομήbεια και I οποθέτηση επιγραφής σήμανσης 50 τεμάχια

(πληροφοριακή πινακίδα) με στύλο στήριξης για την

κατάδειξη των θέσεων βοηθητικών εγκαταστάσεων και

Εξοπλισμός σε εξοπλισμών εξυπηρέτησης Αμελ
περιοχές

ε~ι~τ~ς 5 Προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινης ομπρέλας με 9 τεμάχια
καλαμωτή για ΑΜΕΑ διαμέτρου 2,2 μέτρων.

ό Σύστημα ανάβασης σκάλας αναπηρικού αμαξιδίου 2 τεμάχια

7 Διάδρομος εύκαμπτος 120 μέτρα
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8 Ηλεκτρικό αναπηρικό scooter ενισχυμένο βαρέως Τύπου 4 τεμάχια

9 Ηλεκτρικό αναπηρικό scooter ελαφρού τύπου 4 τεμάχια

iO Οικίσκος φόρτισης των scooters και μετειτιβίβασης ΑμΕλ 4 τεμάχια

11 Σύστημα καΘοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης 2 τεμάχια

Τα ανωτέρω είδη Θα παραδοθούν τοποθετημένα έτοιμα προς χρήση στα σημεία που Θα υποδείξει ο
Δήμος Σύρου-Ερμούπολης (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου), ώστε να δημιουργηθεί ο στόχος
της πράξης με ακρωνύμιο ιιΠΡΟΣΒΑΣΗ» που είναι η «Δημιουργία Δικτύου Προσβασιμότητας σε
περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Βιώσιμης Κινητικότητας».

Όλα τα είδη Θα πρέπει να είναι τοποθετημένο μέχρι και τον Ιούνιο 2022 ώστε να μπορέσουν να
χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες εντός της καλοκαιρινής περιόδου του 2022.

Ο
Συντάξας

αρκος Μαραγκος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος Προμήθειας:
ΝΟΜΟΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές
ΔΗΜΟΣΣΥΡΟΥ— ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενδιαφέροντος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

I Λυόμενος ξύλινος αρθρωτός διάδρομος παραλίας για ΑΜΕΑ

Το εν λόγω παραδοτέο αφορά τον εξοπλισμό για λυόμενο ξύλινο αρθρωτό διάδρομο παραλίας για ΑΜΕΑ και την
προμήθεια και εγκατάσταση του αυτόνομου συστήματος πρόσβασης στη Θάλασσα.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με κινητικές αναπηρίες στις υποδομές των παραλιών
που απευθύνονται σε Αμελ απαιτείται η χρήση ξύλινων διαδρόμων που θα συνδέουν τις υποδομές αυτές μεταξύ
τους.

Προδιαγραφές Ξύλινων Διαδρόμων:

1. Θα πρέπει να αποτελούνται από ενιαία τμήματα μήκους 200 μ. με δυνατότητα εύκολης, γρήγορης και
ασφαλούς ένωσης μεταξύ τους.

2. Το ελάχιστο πλάτος τους θα πρέπει να είναι 150μ. ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη όδευση των
χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.

3. Οι διάδρομοι Θα αποτελούνται από ξύλινα καδρόνια εμποτισμού για υψηλή αντοχή στην Θάλασσα
πλάτους 30-40 χιλιοστών’ ύψους 60-70 χιλιοστών. Πάνω στα εν λόγω καδρόνια θα βιδωθούν ξύλινες
τάβλες υλικού DECK εξωτερικού χώρου πάχους 20-25 χιλ και πλάτους 120-140 χιλ. Σε κάθε λυόμενο
τμήμα διαδρόμου πρέπει να τοποθετηθούν 4 ξύλινα καδρόνια εμποτισμού παράλληλα μεταξύ τους.

‘Ι In όιιοιιι διάκινα ή ανοίγματα στην επιφάνεια του διαδρόμου δεν Θα πρέπει να ξεπερνούν σε πλάτος τα
2 εκ.

5. 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.

6. 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.

7. Η σύνδεση μεταξύ των τμημάτων θα πρέπει να είναι αρθρωτή ώστε να επιτρέπεται η εύκολη
προσαρμογή της σχετικής κλίσης τους’ αντιμετωπίζοντας έτσι τυχόν μεταβολές στη μορφολογία του
εδάφους. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των τμημάτων στα σημεία σύνδεσής τους δεν θα πρέπει να
ξεπερνά τα 2 εκ.
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8. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ του τμήματος Του διαδρόμου που Θα τοποθετηθεί δίπλα στο σημείο
επιβίβασης της μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση Αμελ στη Θάλασσα από
την επιφάνεια Του καΘίσματος αυτής Θα πρέπει να είναι 40-50εκ.

9. Το πρώτο Τμήμα του διαδρόμου που Θα επιτρέπει την πρόσβαση από το έδαφος στον ξύλινο διάδρομο
Θα έχει πλάτος 150 μέτρο και Θα είναι κατασκευασμένο με κλίση που δεν Θα ξεπερνά το 5%.

10. Οι διάδρομοι Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από εμποτισμένη ξυλεία, Deck εξωτερικού χώρου και
από ανοξείδωτα υλικά κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον και σε συνθήκες ακραίας έκθεσης
στην ηλιακή ακτινοβολία.

ii. Λόγω του ότι ο διάδρομος αυτός Θα χρησιμοποιείται και από τους υπόλοιπους λουόμενους είναι
απαραίτητο να είναι διαβατός με γυμνά πόδια.

Ο ξύλινος διάδρομος Θα πρέπει να μπορεί να αττεγκατασταΘεί στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου αφήνοντας
το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο.

Ο διάδρομος Θα πρέπει να καλύπτει τους κανονισμούς για πρόσβαση από άτομα με δυσκολίες Κίνησης και η
κατασκευάστρια εταιρεία Θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας Iso 9001:2015’ 14001:2015 Και
45001:2018.

Η πρώτη συναρμολόγηση και τοποθέτηση του απαιτούμενου μήκους ξύλινου’ λυόμενου’ αρθρωτού διαδρόμου
πρόσβασης στις υποδομές για Αμελ Θα πρέπει να γίνει από τον ανάδοχο προμηΘευτή σε χρονική στιγμή η οποία
Θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.

Το κόστος μεταφοράς του συνόλου των αρθρωτών τμημάτων του ξύλινου διαδρόμου για Αμελ (και των υλικών
συναρμολόγησής του) έως την αποθήκη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης κατά την παράδοση της προμήθειας’ το
κόστος όλων των απαραίτητων παρελκόμενων μικροϋλικών συναρμολόγησης’ σύνδεσης και στερέωσης του
διαδρόμου καθώς και το κόστος της πρώτης συναρμολόγησης και τοποθέτησης του διαδρόμου θα βαρύνουν τον
ανάδοχο προμηθευτή.

Ποσότητα: Εκατό μέτρα (ΙΟΟμ)
Περιοχή τοποθέτησης: Παραλία Κινίου

2 Υποδομή μηχανισμού αυτόνομης πρόσβασης στη Θάλασσα

Το ‚τιι’ττημα ποιι Θα εγκατασταθεί προορίζεται για να παρέχει ‘νε κινητικά ανάπηρους ή ‘νε άτομα τα οποία εν
γένει είναι περιορισμένης κινητικότητας’ τη δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη Θάλασσα’ χωρίς όμως να
γίνεται δυσχερής η διέλευση των υπόλοιπων επισκεπτών-χρηστών. Για το λόγο αυτό Θα πρέπει το προς
προμήθεια σύστημα να καταλαμβάνει το δυνατόν μικρότερο χώρο’ να είναι εύκολο στη χρήση’ χωρίς να
απαιτείται καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση του τελικού χρήστη αλλά και να εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια στους
χρήστες ή και τους συνοδούς αυτών. Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας καθ’ όλη την
διάρκεια που Θα είναι εγκατεστημένο και διαθέσιμο για το κοινό.

Τα μηχανήματα’ συσκευές’ υλικά και εξαρτήματα Θα είναι καινούργια’ άριστης ποιότητας’ στιβαρής κατασκευής
και ασφαλούς λειτουργίας’ μη υποκείμενα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το
δυνατό συντήρηση. Όλες δε οι ομοειδείς μονάδες πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής. Για την
κατασκευή’ εγκατάσταση’ τις δοκιμές των μηχανημάτων’ τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής των υλικών Θα
ισχύσουν σι Επίσημοι Κανονισμοί (π.χ. του ΕΛΟΤ’ του Υπουργείου Βιομηχανίας’ της ΔΕΗ’ Γενική Οδηγία
Μηχανών) σι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ή είναι ελλιπείς Θα συμπληρώνονται από τους Γερμανικούς
Κανονισμούς DIN, VDE’ VDI’ ISO κλπ. ή τους Κανονισμούς της χώρας προέλευσης των μηχανημάτων.

Τεχνική Περιγραφή Συστήματος
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Πρόκειται για μη μόνιμη’ συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση Αμελ στη Θάλασσα η οποία Θα
αποτελείται τουλάχιστον από:

1. Ερμάριο - πίνακας ελέγχου, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

2. ΦωτοβολταΙκό στοιχείο, για την εξασφάλιση των ενεργειακών απαιτήσεων της διάταξης. Τοποθετείται
πάνω από το κάθισμα της διάταξης στο σημείο της αφετηρίας για να εξασφαλίζει παράλληλα σκίαση στο
χρήστη.

3. Διάδρομο κύλισης καθίσματος αποτελούμενο από αρθρωτούς σιδηρόδρομους (ράγες) για την κύλιση του
αμαξιδίου και παρελκόμενα αυτών (ντίζες’ καλύμματα’ κλπ). Συναρμολογούμενη κατασκευή από
ανοξείδωτο χάλυβα. Οι ράγες φέρουν πάνω καλύμματα από ξύλο και πλαστικό ή ανοξείδωτο υλικό για
την προστασία και ασφάλεια των χρηστών.

4. Κουπαστή (χειρολισθήρας)

5. Φορείο κίνησης

6. Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα

7. Συρματόσχοινα

8. Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς

9. Ασύρματος χειρισμός (πέντε τηλεχειριστήρια)

10. Ντουζιέρα

11. Φωτοσυναγερμός

Ειδικότερα’ η υποδομή για το μηχανισμό περιλαμβάνει:

Ράμπα πρόσβασης Αμελ στη θάλασσα:

> Πύργος ελέγχου με αυτοματισμό, μηχανισμό κίνησης και φωτοβολταϊκό στοιχείο για την αυτόνομη
ηλεκτροδότηση της διάταξης.

> Σιδηρόδρομος από τον πύργο ελέγχου έως το τερματικό σημείο στη Θάλασσα.

> Κουπαστή (χειρολισθήρας) στο τέλος της διαδρομής για την εύκολη αποβίβαση.

> Καρέκλα με φορείο για την κίνηση επί της σιδηροτροχιάς.

> Φωτεινή σηματοόότηση όλου του μήκους της σιόηροτροχιάς που βρίσκεται εκτός νερού για τη σήμανση
τη νύχτα.

> 5 τηλεχειριστήρια.

> Εκτίμηση των παραμέτρων της ακτής για την προσαρμογή της συσκευή στις τοπικές ιδιαιτερότητες.

> Μεταφορά της συσκευής στην ακτή.

Η εγκατάσταση Θα πραγματοποιηθεί από μηχανικούς’ ενώ περιλαμβάνεται και η δοκιμή καλής λειτουργίας.

Κάθε διάταξη Θα πρέπει να έχει τις δυνατόν μικρότερες διαστάσεις’ ώστε να υπάρχει η δυνατόν μικρότερη
όχληση’ αλλά και η δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο. Οι διαστάσεις αυτές δεν είναι
τυποποιημένες αλλά εξαρτώνται από τις ιδιαιτερότητες της παραλίας τοποθέτησης της εκάστοτε συσκευής (π.χ.
βάθος Θάλασσας). Η όλη διάταξη Θα τροφοδοτείται από μπαταρίες η οποίες Θα φορτίζονται από φ/β στοιχείο το
οποίο Θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στη διάταξη.

Σε σημείο που Θα επιλεγεί’ σε συνεννόηση με το Δήμο’ τοποθετείται ο κεντρικός πύργος ελέγχου. Στο εσωτερικό
του πύργου ελέγχου Θα είναι τοποθετημένος ο μηχανισμός κίνησης και η κεντρική μονάδα ελέγχου με τα
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συστήματα ασφαλείας και τους ατταραίτητους αυτοματισμούς. Σε αυτόν 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 είναι τοποθετημένο ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα το οποίο με τη
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 εντός της Θάλασσας.

Η εγκατάσταση της διάταξης Θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμο και με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε ο χρήστης να
έχει πρόσβαση στο σημείο της αφετηρίας με το αμαξίδιό του και να μπορεί να επιβιβαστεί στο ειδικό κάθισμα της
διάταξης.

ο χρήστης μόλις επιβιβαστεί στο κάθισμα Θα μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό κίνησης μέσω
τηλεχειριστηρίου. Τότε το κάθισμα, μέσω συρματόσχοινων, που συνδέονται με τον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό
που βρίσκεται εντός του ερμαρίου του πύργου, θα μπορεί να ολισθαίνει προς την κατεύθυνση της θάλασσας
πάνω σε μια σταθερή τροχιά/διαδρομή μήκους ανάλογου με τις απαιτήσεις της παραλίας που τοποθετείται.

o χρήστης Θα έχει τη δυνατότητα είτε να αποβιβαστεί στο σημείο που επιθυμεί (εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό)
είτε να συνεχίσει την διαδρομή προς το άκρο των ραγών.

Στο τερματικό σημείο της διαδρομής το κάθισμα θα σταματά αυτόματα. Εκεί, ο χρήστης με τη βοήθεια του
χειρολισθήρα Θα μπορεί να αποβιβαστεί εντός της θάλασσας.

Μετά το πέρας της κολύμβησης ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Με τη βοήθεια του χειρολισθήρα ο
χρήστης Θα επιβιβάζεται ξανά στο κάθισμα1 Θα δίνεται εντολή από το τηλεχειριστήριο και το κάθισμα Θα ξεκινάει
και Θα σταματάει αυτόματα στο σημείο αφετηρίας.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της κίνησης θα πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή της κίνησης μέσω του τηλεχειριστηρίου
ή και χειροκίνητα.

Για την περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης της διάταξης, Θα υπάρχει πρόβλεψη για χειροκίνητη
λειτουργία με σκοπό την επαναφορά του χρήστη στο σημείο επιβίβασης στην ξηρά (σημείο αφετηρίας), η οποία
και θα περιγράφεται με απλές οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες πάνω στη διάταξη.

Όλα τα δομικά μέρη της διάταξης καθώς και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά σύνδεσης (κοχλίες, άξονες κλπ) είναι
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για Θαλάσσιο περιβάλλον(πχ AISI 3161, ΑΙSΙ 3041, κλπ).
Τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να είναι από υλικά ανΘεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυμερή υλικά, εμποτισμένη
ξυλεία). Σε κάθε περίπτωση τα υλικά που Θα προσφερθούν Θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε Θαλάσσιο
περιβάλλον.

Το παραπάνω σύστημα Θα παραδοΘεί πλήρες και έτοιμο για χρήση και στην τελική Προσφορά Θα
συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης προσαρμογή του συστήματος που Θα τοποθετηθεί στο χώρο.

Η τοποθέτηση του προσφερόμενου εξοπλισμού Θα είναι μη μόνιμη και δεν Θα αλλάξει τη φυσική μορφολογία της
παραλίας. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού επί του Αιγιαλού Θα γίνεται με απλή έμπηξη που παράλληλα Θα
εξασφαλίζει τη σταθερότητα της συσκευής σε όλο το μήκος της κατά την περίοδο που θα βρίσκεται
εγκατεστημένη στην παραλία προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών.

Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Διαστάσεις

Τα βασικά στοιχεία διαστασιολόγησης και απαιτήσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τα προσφερόμενα
συστήματα είναι:

V Μέγιστο βάρος χρήστη: τουλάχιστον έως 120 kg

V Συντελεστής ασφαλείας φορτίων τουλάχιστον 1,8
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I Τύπος τροφοδοσίας: Συνεχές ρεύμα

V Τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα: Ι2νdc

V Τροφοδοσία ηλεκτρολογικού πίνακα: 24Vdc

V Ταχύτητα διαδρομής: από 8110 έως 0,2ΟmΙs (Ανάλογα με το μήκος της διάταξης)

V Χρήσεις ανά μέρα: τουλάχιστον 60 χρήσεις

V Χρήσεις χωρίς ηλιοφάνεια: 188

V Ύψος καΘίσματος στο σημείο αφετηρίας : περίπου 50 cm

V Βάθος τερματικού σημείου : περίπου 75cm

2. Ερμάριο Πύργου ελέγχου

Το ερμάριο του πύργου ελέγχου της διάταξης Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και Θα είναι
κατάλληλο για Θαλάσσιο περιβάλλον. Στο ερμάριο του πύργου ελέγχου της διάταξης Θα βρίσκονται
εγκατεστημένοι όλοι οι απαραίτητοι αυτοματισμοί για την λειτουργία της διάταξης καΘώς και ο μηχανισμός
κίνησης της διάταξης.

3. Ηλεκτρονικός Πίνακας και εξοπλισμός

o κεντρικός ηλεκτρονικός πίνακας Θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε σημείο τέτοιο ώστε να γίνεται εύκολα η
πρόσβαση για την συντήρηση, αντικατάσταση και ρύθμιση ηλεκτρονικών — μηχανικών μερών της διάταξης.

Όλες σι ηλεκτρονικές πλακέτες Θα πρέπει να είναι βυσματωτού τύπου, για την άμεση αντικατάσταση σε τυχόν
βλάβες. Όλα δε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα hardware πλακέτες, τροφοδοτικά’ μπαταρίες’ Θα πρέπει να είναι
προφυλαγμένα εντός ειδικού στεγανού κουτιού που Θα φέρει κλειδαριά και Θα ασφαλίζει ερμητικά,
προστατευμένο από τυχόν υγρασία.

Το όλο σύστημα Θα λειτουργεί με χαμηλή τάση D.C., και Θα καλύπτει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

4. Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο της διάταξης Θα πρέπει λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών να είναι πλήρως στεγανό και για
χρήση εντός θαλασσίου περιβάλλοντος. Θα πρέπει να είναι απλό στη λειτουργία του με τα δυνατόν λιγότερα
πλήκτρα χειρισμού.

Τα πλήκτρα Θα πρέπει να ε’ναι αρiστης κατασκευής και φινιρίσματος, εύκολης αναγνωσιμότητας, εργονομικής
σχεδίασης προκειμένου να διευκολύνουν και να εξασφαλίζουν, την προσπέλαση άμεσα. Σε καμία περίπτωση τα
προσφερόμενα, δεν Θα πρέπει να δημιουργούν σύγχυση η ασάφειες κατανόησης χρήσης τους, αλλά Θα πρέπει
σι λειτουργίες τους να είναι άμεσα κατανοητές και χρηστικές, από όλους τους χρήστες, ακόμα και από τους
ηλικιωμένους.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα με το πάτημα κάποιου πλήκτρου αυτού, το
κάθισμα να ακινητοποιείται ακαριαία.

Επειδή υπάρχει η περίπτωση αστοχίας των τηλεχειριστηρίων ή κάποιου άλλου ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού ή
μηχανικού μέρους της διάταξης Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την λειτουργία της διάταξης με χειροκίνητο
τρόπο.

Κάθε διάταξη Θα πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 5 (πέντε) τηλεχειριστήρια.

5. Σιδηροτροχιά-Ράγες - Φορείο
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Οι ράγες Θα είναι αρθρωτό 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 τοποθετείται)’ ώστε να καταλήγουν μέσα στο υδάτινο στοιχείο. Στο τελευταίο Τμήμα εντός της
Θάλασσας Θα μπορεί Είτε να προσαρμόζεται σε αυτό η κουπαστή (χειρολισθήρας) , η οποία και αυτή Θα είναι
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα’ είτε αυτή Θα είναι ενσωματωμένη στο τελικό τμήμα ράγας.

Ο τρόπος σύνδεσης των τμημάτων Θα πρέπει να είναι εύκολος και γρήγορος αλλά και να εξασφαλίζεται η
συνέχεια του μηχανισμού.

Οι αρΘρωτοί σιδηρόδρομοι-ράγες που διαμορφώνουν την τροχιά/διαδρομή μέχρι το τερματικό σημείο Θα πρέπει’
προκειμένου να προστατεύονται σι χρήστες από τα κινητά μέρη’ να καλύπτονται από καλύμματα κατάλληλα για
χρήση σε Θαλάσσιο περιβάλλον (πχ. από ανοξείδωτο χάλυβα’ εμποτισμένη ξυλεία’ πολυμερή υλικά’ κλπ).

Οι ράγες στο άνω σημείο Θα συνδέονται κατάλληλα και με ασφάλεια στον πύργο της διάταξης όπου βρίσκεται ο
μηχανισμός κίνησης του φορείου. Το φορείο, το οποίο ολισΘαίνει κατά μήκος των ραγών, Θα είναι
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα οι δε τροχοί αυτού Θα είναι κατάλληλης αντοχής και κατάλληλου υλικού
για την καλύτερη ολίσθηση χωρίς ιδιαίτερους Θορύβους. Το σύστημα της σιδηροτροχιάς Θα πρέπει να
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. Σε κάθε περίπτωση δεν Θα πρέπει
να προκαλείται η οποιαδήποτε αλλοίωση στα χαρακτηριστικά της παραλίας και σε κάθε περίπτωση ο τρόπος
στήριξης Θα πρέπει να έχει την έγκριση της Υπηρεσίας. Τα υλικά στερέωσης Θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα.

6. Φωτοβολταϊκό στοιχείο - Μπαταρία

Το προσφερόμενο σύστημα Θα πρέπει να είναι πλήρως αυτόνομο ενεργειακά’ εξασφαλίζοντας την απαραίτητη
ενέργεια λειτουργίας του μέσω μιας μπαταρίας κατάλληλης χωρητικότητας που Θα φορτίζεται ελεγχόμενα από το
φ/β στοιχείο. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα Θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε καταστάσεις χαμηλής
ηλιοφάνειας ενώ δεν απαιτείται καμία σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Παράλληλα η χρήση χαμηλής τάσης
συνεχούς ρεύματος κάνει την διάταξη ασφαλή καθώς δεν τίθεται Θέμα ασφαλείας λόγω της ηλεκτρικής της
τροφοδότησης.

Το σύστημα είναι έτσι διαστασιολογημένο, ώστε να καλύπτει 180 χρήσεις χωρίς ηλιοφάνεια.

7. Ντουζιέρα

Κάθε διάταξη Θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη ντουζιέρα, ώστε τα άτομα με κινητικά προβλήματα να μην
βρέχουν το αναπηρικό τους αμαξίδιο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει η ντουζιέρα είναι:

‘Το ακροφύσιο του ντους Θα πρέπει να έχει ρυθμιζόμενη κατεύθυνση και μεταβλητή ένταση ροής, τόσο για την
εξοικονόμηση νερού’ όσο και μεταβαλλόμενη ένταση ροής σε περίπτωση έντονων ανέμων.

•Η ντουζιέρα που Θα τοποθετηθεί Θα πρέπει να διαθέτει διάμετρο σωλήνα %“ με ύψος από 1.80 έως 2.20 μέτρα

• Ο διακόπτης της ντουζιέρας Θα πρέπει να είναι πατητός με χρονοκαθυστέρηση.

Όλα τα δομικά μέρη της ντουζιέρας 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 3161’
ΑΙSΙ 3041’ κλπ.).

8. Πακέτο τηλεμετρίας

Οι άνθρωποι με κινητικές αναπηρίες κάποιες φορές έρχονται αντιμέτωποι με άσχημες καιρικές συνθήκες στην
παραλία ή με κυματισμό. Τις συνθήκες αυτές δυστυχώς τις διαπιστώνουν αφού φτάσουν στην ακτή. Συνεπώς
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έχουν να επιλέξουν μεταξύ Του να κολυμπήσουν με τις συνθήκες αυτές ή να μετακινηθούν σε μια άλλη παραλία.
Είναι πολύ βολικό για τα άτομα αυτά να έχουν τη δυνατότητα από Το σπίτι τους να βλέπουν την κατάσταση που
επικρατεί στην ακτή.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτείται η ύπαρξη ενός πακέτου τηλεμετρίας στην παραλία, το οποίο να καλύπτει
τις παραπάνω απαιτήσεις και να παρέχει επιπλέον διευκολύνσεις. Το πακέτο τηλεμετρίας Θα τοποθετηθεί πάνω
στη μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση Αμελ στη Θάλασσα. Κάθε διάταξη για τη
αυτόνομη πρόσβαση Αμελ στη Θάλασσα Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα Τηλεμετρίας. Το σύστημα
αυτό Θα επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής στο διαδίκτυο μέσω 3G δικτύου.

Η διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση Αμελ στη Θάλασσα Θα πρέπει να μπορεί να κάνει λήψη φωτογραφιών,
όπου θα είναι τόσο αναλυτικές ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στο χρήστη όπως π.χ. ο
κυματισμός της θάλασσας εκείνη τη στιγμή, και ταυτόχρονα τόσο ασφαλείς όσον αφορά στην προστασία
προσωπικών δεδομένων. Η προστασία προσωπικών δεδομένων Θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την
επεξεργασία των εικόνων τη στιγμή της λήψης τους. Η επεξεργασία των εικόνων Θα πρέπει να γίνεται με ειδικά
εκπαιδευμένους κώδικες, που Θα θολώνουν τα άτομα που περιλαμβάνονται στη λήψη σε άμεσο χρόνο, ώστε να
μην διακρίνονται τα στοιχεία του προσώπου και του σώματός τους. Κανένα στοιχείο του ατόμου το οποίο μπορεί
να τον ταυτοποιήσει δεν πρέπει να απεικονίζεται στις εικόνες (ρούχα, τατουάζ, πρόσωπο, σώμα του ατόμου). Οι
κάμερες που Θα διαθέτει η διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση Αμελ στη Θάλασσα για να επιτύχει το σκοπό
αυτό θα πρέπει να έχει ανάλυση 720ρ. Παράλληλα σι εικόνες που Θα λαμβάνουν Θα πρέπει να διατίθενται και σε
ιστοσελίδα της συσκευής προκειμένου να μην απαιτείται από το Δήμο να διαθέτει εξυπηρετητή (server) για την
απεικόνιση των δεδομένων.

Το πακέτο τηλεμετρίας Θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη της συσκευής (π.χ. δήμο) να
παρακολουθεί την κατάσταση της συσκευής και να λαμβάνει δεδομένα για τη χρήση της. Ο ιδιοκτήτης της
συσκευής (Δήμος) θα Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τρέχει διαγνωστικά προκειμένου να παρακολουθεί την
κατάσταση λειτουργίας, τις επιδόσεις και χρήσεις της διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση Αμελ στη θάλασσα.
Η δυνατότητα αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω ειδικής πλατφόρμας που Θα παρέχει στο Δήμο ο ανάδοχος
του έργου. Η πλατφόρμα αυτή Θα δίνει στο Δήμο να κάνει είσοδο μέσο μοναδικών κωδικών να παρακολουθεί
όποτε το επιθυμεί να τρέξει τα διαγνωστικά σε πραγματικό χρόνο ώστε να εξακριβώσει για παράδειγμα ότι η
διάταξη είναι λειτουργική ή όχι αν λάβει παράπονα από χρήστη για τη λειτουργία της.

Σκοπός αυτού είναι η πρόβλεψη βλάβης και η τηλε-διάγνωση βλάβης, γεγονός που Θα καθιστά πιο γρήγορη την
επιδιορθωτική επέμβαση άρα είτε τη μη διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος, είτε της άμεσης επαναφοράς
του m’ ττ~ρίπτωση διακοπής
Η διάταξη να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE.

Ποσότητα: ένα τεμάχιο (1)
Περιοχή τοποθέτησης: Παραλία Κινίου

3 Ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για Αμελ μη μόνιμο, λυόμενο.

Το μη μόνιμο, λυόμενο, συναρμολογούμενο, ξύλινο αποδυτήριο Θα πληροί τις προδιαγραφές που 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 εiναι περιορισμένης
κινητικότητας. Πιο συγκεκριμένα ένα μη μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για Αμελ να αποτελείται από:

> Δάπεδο

> Οροφή
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> Τοίχους

> Θύρα

> Κάθετα δοκάρια στήριξης

> Συνδέσεις δοκών

> Πάγκο

> Κρεμάστρες

> Χειρολαβές

Όλα τα δομικά μέρη του αποδυτηρίου Θα είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό ξύλα κατάλληλα για χρήση κοντά
σε θαλάσσιο περιβάλλον. Επίσης, όλα τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες κλπ) Θα είναι κατασκευασμένα από
ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε Θαλάσσιο περιβάλλον (πχ AISI 3161, AISI 3041, κλπ). Τα υπόλοιπα
μέρη Θα είναι από υλικά ανθεκτικό στη διάβρωση (π.χ. πολυμερή υλικά, γαλβανιζέ).

Συγκεκριμένα, για το μη μόνιμο’ λυόμενο, συναρμολογούμενο αποδυτήριο για Αμελ Θα ισχύουν τα εξής:

Διαστάσεις χώρου. Ο ελάχιστος απαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο εσωτερικό του αποδυτηρiου για να μπορεί
να περιστραφεί το αναπηρικό αμαξίδιο Θα πρέπει να είναι 1 ,50Χ1 ,50μ τουλάχιστον.

Δάπεδο. Το δάπεδο Θα αποτελείται από συναρμολογούμενα μέρη για την εύκολη μεταφορά και φόρτωσή του. Η
επιφάνειά του Θα είναι συνεχής και ομαλή. Στα σημεία ένωσης των επιμέρους μερών του θα εξασφαλίζεται η μη
δημιουργία αυλακιών με ύφος ανώτερο των 0.5 εκ. και πλάτος ανώτερο των 2 εκ.

Τοιχώματα. Τα τοιχώματα θα 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 έχουν απόστασή από το δάπεδο 20-30εκ. και τελικό ύψος 180-200 εκ.

Οροφή. Η οροφή Θα αποτελείται από συναρμολογούμενα μέρη για την εύκολη μεταφορά και φόρτωσή της.
Επίσης Θα τοποθετείται σε κεκλιμένη Θέση ώστε να μην επιτρέπει την παραμονή υγρών και στερεών στοιχείων
στην επιφάνειά της.

Θύρα. Η Θύρα Θα 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 απαιτείται μεγάλη δύναμη χειρισμού και δεν Θα
διαθέτει μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική
χειρολαβή στα 90εκ. από το δάπεδο.

Πάγκος. Το αποδυτήριο Θα διαθέτει πάγκο προκειμένου να διευκολύνει τα Αμελ στην αλλαγή ρούχων σε
ξαπλωτή θέση. Ο πάγκος Θα είναι σταθερός, με βάθος 70 εκ., ελάχιστο πλάτος 1,50μ. και απόσταση 50εκ. από
το έδαφος. Το υλικό κατασκευής του πάγκου Θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας, ώστε να προστατεύεται από την
θαλάσσια διάβρωση και να μην ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Οι ακμές του Θα είναι καμπύλες για την
αποφυγή τραυματισμών.

Λοιπός εξοπλισμός (κρεμάστρες, χειρολαβές κ.α.). Το αποδυτήριο Θα διαΘέτει χειρολαβές στρογγυλής διατομής
που να αντέχουν σε φόρτιση 1 ΟΟχγρ. Θα υπάρχει από μία χειρολαβή τοποΘετημένη κατακόρυφα εκατέρωθεν του
πάγκου η οποία να εκτείνεται κατ’ ελάχιστον από τα 80 έως τα Ι2Οεκ από το δάπεδο. Επίσης, απαιτείται η
ύπαρξη μίας χειρολαβής τοποθετημένης σε οριζόντια Θέση κεντρικά του τοιχώματος όπισθεν του πάγκου. Η εν
λόγω χειρολαβή Θα είναι τοποθετημένη σε απόσταση μεταξύ 90 και 120εκ. από το δάπεδο και να έχει ελάχιστο
μήκος 60εκ. Ακόμα, Θα υπάρχει χειρολαβή στον τοίχο δίπλα στην θύρα τοποθετημένη κατακόρυφα η οποία να
εκτείνεται κατ’ ελάχιστον από τα 90 έως τα Ι2Οεκ από το δάπεδο. Τέλος, το αποδυτήριο Θα διαθέτει κρεμάστρες
κυκλικής διατομής (για την αποφυγή τραυματισμών) τοποθετημένες σε ύψη 1,20 και 1,80μ. εκατέρωΘεν του
πάγκου.
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Σήμανση. Τα σύμβολα’ πικτογράμματα, σχέδια, Κείμενα κλπ. Που αποτελούν την σήμανση Θα είναι
τυποττοιημένα, 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 μπορεί να απεγκατασταθεί στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου αφήνοντας το φυσικό
περιβάλλον ανέπαφο. Το Κόστος μεταφοράς του αποδυτηρίου για Αμελ έως την αποθήκη του Δήμου Σύρου-
Ερμούπολης στη Σύρο Κατά την παράδοση της προμήθειας’ το κόστος όλων των απαραίτητων παρελκόμενων
μικροϋλικών συναρμολόγησης’ σύνδεσης και στερέωσης του αποδυτηρίου Καθώς και το κόστος της πρώτης
συναρμολόγησης και τοποθέτησης του αποδυτηρίου στις παραλίες Θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

Ποσότητα: τεμάχια (3)
Περιοχή τοποθέτησης: Παραλία Βάρης’ Παραλία Κινίου, Παραλία Βούλγαρη

4 Προμήθεια και Τοποθέτηση επιγραφής σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα) με στύλο

στήριξης για την κατάδειξη των θέσεων βοηθητικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών

εξυπηρέτησης Αμελ

Στις παραλίες’ όπου Θα τοποθετηθούν σι παραπάνω μη μόνιμοι εξοπλισμοί και οι λυόμενες και φορητές
εγκαταστάσεις για Αμελ στα πλαίσια της υλοποίησης της σχεδιαζόμενης παρέμβασης’ Θα εγκατασταθούν μια
σειρά από κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης. Συγκεκριμένα πλησιάζοντας στην ακτή Θα
προσδιορίζεται το σημείο της παραλίας που είναι προσβάσιμο για Αμελ. Επιπλέον θα υπάρχουν πινακίδες για τις
θέσεις στάθμευσης, την τουαλέτα (W.CJ’ το αποδυτήριο, τον προσβάσιμο λουτήρα και τον διάδρομο πρόσβασης
στη θάλασσα για Αμελ.

Οι τrληροφοριακές πινακίδες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των σχετικών τεχνικών οδηγιών και
προδιαγραφών (Νόμος 2696/1999 - ΦΕΚ 57/Α123-3-1 999’ αρ. ΔΜΕΟ(ε(οικΙΙ 102. ΦΕΚ 953/6/24-10-1997’ ΔΜΕΟ
ε/οικΙ72Ο/13-Ι1-92’ ΦΕΚ 954/6131-12-1986, ΦΕΚ 1061/Β’/13-10-1980). Συγκεκριμένα:

V Θα πρέπει να είναι πλήρως αντανακλαστικές υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου II.

V Οι διασιάι~ις ιιιυς Θα ιιρέιιει να Είναι 600*400 χιλ

V Το υλικό κατασκευής τους θα πρέπει να είναι επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου ΑΙΜg2 και

πάχους 2 χιλ..

V Οι στύλοι στήριξης των πινακίδων Θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 48

χιλ. με πάχος τοιχωμάτων 2 χιλ. και ύφος 3 μ..

V Το ύψος της χαμηλότερης ακμής της πινακίδας πάνω από τη μέση γραμμή του οδοστρώματος (ελεύθερο

ύψος) δεν Θα πρέπει να είναι λιγότερο από 2,2 μ..

Η τοποθέτηση των επιγραφών σήμανσης (πληροφοριακές πινακίδες) για την κατάδειξη των θέσεων βοηθητικών
εγκαταστάσεων και εξοπλισμών εξυπηρέτησης Αμελ στις παραλίες θα γίνει σε κατάλληλες θέσεις στο χώρο της
περιοχής της σχεδιαζόμενης παρέμβασης σι οποίες θα καθοριστούν σε συνεργασία του αναδόχου με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Το κόστος μεταφοράς των επιγραφών σήμανσης έως την
αποθήκη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στη Σύρο κατά την παράδοση της προμήθειας’ το κόστος όλων των
απαραίτητων παρελκόμενων μικροϋλικών συναρμολόγησης, σύνδεσης και στερέωσης των επιγραφών
σήμανσης καθώς και το κόστος της πρώτης συναρμολόγησης και τοποθέτησης των επιγραφών σήμανσης στα
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σημεία Που Θα υποδείξει ο Δήμος, Θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Θα τοποθετηθούν ακόμα
πληροφοριακές πινακίδες (από μια σε κάθε παραλία) κατάλληλου μεγέθους και υλικού, που να ενημερώνει σε
μορφή Braille Code για όλη την υποδομή που διαθέτει η παραλία. Η πινακίδα αυτή Θα τοποθετηθεί σε ύψος 1,20-
180 από το έδαφος), περιλαμβάνονται και οι στύλοι στήριξης.

Ποσότητα: Σαράντα τεμάχια (40) πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης
Περιοχή τοποθέτησης: Παραλία Κινίου, μονοπάτι Γαλησσά, Παραλία Βάρης, Παραλία Γαλησσά, Ερμούπολη
Ποσότητα : Δέκα τεμάχια (10) πληροφοριακές πινακίδες σε μορφή Braille Code
Περιοχή τοποΘέτησης : Παραλία Αζολίμνου, Παραλία Μέγα Γυαλού, Παραλία Αμπέλας, Παραλία Αγκαθωπών,
Παραλία Κόμητο, Παραλία Βούλγαρη, Παραλία Φοίνικα, Παραλία Γαλησσά, Παραλία Κινίου, Ερμούπολη.

5 Προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινης ομπρέλας με καλαμωτή για ΑΜΕΑ διαμέτρου 2,2

μέτρων.

Η ομπρέλα Θα καλύπτεται με καλαμωτή, η κολώνα και τα τμήματα της ομπρέλας θα είναι ξύλινα κυλινδρικά με
προστατευτική βαφή άχρωμη. Το ελεύθερο ύψος της ομπρέλας Θα είναι 2,2 μέτρα από το έδαφος. Θα
συμπεριλαμβάνεται η βάση στήριξης της ομπρέλας η οποία Θα τοποθετηθεί με έμπηξη στην άμμο. Περιμετρικά
της ομπρέλας θα τοποθετηθούν δυο πινακίδες με την διεθνή ένδειξη Αμελ.

Η τοποθέτηση της ξύλινης ομπρέλας Θα γίνει σε κατάλληλες θέσεις στο χώρο της περιοχής της σχεδιαζόμενης
παρέμβασης σι οποίες Θα καθοριστούν σε συνεργασία του αναδόχου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Σύρου-Ερμούπολης. Το κόστος μεταφοράς των ομπρελών έως την αποθήκη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στη
Σύρο κατά την παράδοση της προμήθειας, το κόστος όλων των απαραίτητων τταρελκόμενων μικροϋλικών
συναρμολόγησης, σύνδεσης και στερέωσης των ομπρελών καθώς και το κόστος της πρώτης συναρμολόγησης
και τοποθέτησης των ομπρελών στις παραλίες Θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.

Ποσότητα : Εννέα τεμάχια (9)
Περιοχή τοποθέτησης: Παραλία Βάρης, Παραλία Κινίου, Παραλία Βούλγαρη

ό Σύστημα ανάβασης σκάλας αναπηρικού αμαξιδίου

Αφορά την δυνατότητα των ΑμΕΑ να μετακινηθούν στον μεσαιωνικό οικισμό του λόφου της Άνω Σύρου, ο οποίος
λόγω των αναβαθμών που έχει δεν είναι δυνατή η πρόσβαση.

Το σύστημα Θα είναι εύχρηστο & ολοκληρωμένο για την μετακίνηση ατόμων με αναπηρία ή σοβαρά κινητικά
προβλήματα. Θα διαθέτει ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανάβασης σκάλας, Θα διευκολύνει την άνοδο & κάθοδο σε
σκάλες ευθείες ή κυκλικές καθώς επίσης, σε ανηφόρες, χωρίς να απαιτείται κόπος από το συνοδό. Θα διαθέτει
ηλεκτρονική, πολυλειτουργική οθόνη στον πίνακα ελέγχου με σύστημα αυτοδιάγνωσης, κουμπί διακοπής
έκτακτης ανάγκης και ζώνη ασφαλείας.

ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός ανάβασης σκάλας σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Θα μετατρέπεται σε ένα άνετο
& ασφαλές μέσο μετακίνησης ευρέως φάσματος αναπηρικών αμαξιδίων.

Χαρακτηριστικά:

> Ηλεκτροκίνητο

> Ρυθμιζόμενη λαβή με δυνατότητα περιστροφής ή αυξομείωσης τους ύψους για ευκολία στη μετακίνηση
ανάλογα με το χώρο
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> Μηχανισμός αυτόματου φρεναρίσματος κατά την ανάβαση ή κατάβαση Εργονομικό φρένο χειρός

> Πτυσσόμενοι βραχίονες

> Πτυσσόμενο υποπόδιο με ρόδες για μετακίνηση σε επίπεδες επιφάνειες

> Τηλεσκοπικός μηχανισμός εφαρμογής των αναπηρικών αμαξιδίων ώστε να προσαρμόζεται κάθε τύπος

Το κάθε σύστημα Θα περιλαμβάνει και ένα απλό αμαξίδιο το οποίο Θα μπορεί να προσαρμοστεί στο σύστημα για
να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που το αμαξίδιο του ατόμου με αναπηρία ή με σοβαρά κινητικά προβλήματα
δεν μπορεί να προσαρμοστεί.

Το κάθε σύστημα Θα συνοδεύεται από ξύλινη ειδική κατασκευή, η οποία Θα πακτωθεί στο έδαφος και Θα
χρησιμοποιείται για την φόρτιση του και για την προστασία του συστήματος κατά τις ώρες που δεν Θα
χρησιμοποιείται. Θα περιλαμβάνεται κλειδαριά. Η κατασκευή Θα έχει αντοχή στις καιρικές συνθήκες της περιοχής
(υγρασία, βροχή, ηλιοφάνεια).

Ποσότητα: δύο τεμάχια (2)
Περιοχή τοποθέτησης: Οικισμός Άνω Σύρου — κάτω τέρμα, Οικισμός Άνω Σύρου — πάνω τέρμα

7 Διάδρομος εύκαμπτος

Θα είναι κατασκευασμένος από αντιολισΘητικό τρισδιάστατο πλέγμα πολυεστέρα για την μετακίνηση των
αναπηρικών αμαξιδίων ή των αναπηρικών scooters σε έδαφος χωμάτινο.

Θα είναι κατασκευασμένος σε ρολά των 15 μέτρων μήκους και 1,5 μέτρων πλάτους.

Ποσότητα: οκτώ ρολά (8)
Περιοχή τοποθέτησης: Μονοπάτι Γαλησσά.

8 Ηλεκτρικό αναπηρικό scooter ενισχυμένο βαρέως τύπου

Βαρέως τύπου ηλεκτροκίνητο scooter, τετράτροχο με μοτέρ με ικανότητα μεταφοράς ατόμου 180 κιλών, Θα φέρει
κάλυπτρο οροφής για την βροχή και Τον ήλιο. Θα διαθέτει σύστημα φωτισμού “LED”. Τα λάστιχα Θα είναι με αέρα
για άνεση μεγέθους τουλάχιστονό 14”. Η ταχύτητα δεν Θα ξεπερνά τα 25 χλμ/ώρα με αυτονομία τουλάχιστον
SΟχλμ ανά φόρτιση.

Το scooter Θα διαθέτει αναρτήσεις εμπρός και πίσω. Η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος Θα είναι μεγαλύτερη
από 7 εκατοστά.

Ποσότητα: τέσσερα (4)
Περιοχή τοποθέτησης: Γαλησσάς.

9 Ηλεκτρικό αναπηρικό scooter ελαφρού τύπου
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Τετράτροχο ηλεκτροκίνητο scooter με ικανότητα μεταφοράς ατόμου 120 κιλών σε παραδοσιακό πλακόστρωτο
δρόμο με κλίση 15%. Θα διαθέτει σύστημα φωτισμού “LED”. Τα λάστιχα Θα είναι με αέρα για άνεση μεγέθους
μεγαλύτερων από 8”. Η ταχύτητα δεν Θα ξεπερνά τα 25 χλμ/ώρα με αυτονομία τουλάχιστoν 30χλμ ανά φόρτιση.

Το scooter Θα διαθέτει αναρτήσεις εμπρός και πίσω. Θα έχει ανακλινόμενο ανατομικό κάθισμα με ψηλή πλάτη &
προσκέφαλο1 με ρυθμιζόμενα μπράτσα καθ ύψος. Θα διαθέτει καλάθι και καθρέπτες. Ο χρόνος φόρτισης δεν Θα
πρέπει να περνάει τις 8 ώρες.

Ποσότητα : τέσσερα (4)
Περιοχή τοπoθέτησης: Ερμoύπoλη.

10 Οικίσκoς φόρτισης των scooters και μετεπιβίβασης ΑμΕλ

Οικίσκος με εξoπλισμό φόρτισης των scooters, διαμορφωμένος για την εύκολη μετεπιβίβαση των ΑμΕλ από τα
αναπηρικά αμαξίδια τους. Θα περιλαμβάνει ξεχωριστούς χώρους φόρτισης για κάθε scooter1 θα διαθέτει κλειστό
χώρο με ηλεκτρονική κλειδαριά για την ασφάλιση τόσo τoυ αναπηρικού αμαξιδίου του χρήστη κατά την διάρκεια
της μετακίνησης του με το scooter, όσο και των scooters όταν αυτά δεν χρησιμοπoιούνται. Κάθε οικίσκος θα
περιλαμβάνει χώρoυς για 2 scooters, και Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να τοποθετείται σε πεζοδρόμιο,
τσιμέντo ή άσφαλτo και όχι σε χώμα ή άμμο για την ασφαλή πρόσβαση του χρήστη τόσo με τo χειρoκίνητo
αμαξίδιο όσo και το ηλεκτρικό scooter.

O οικίσκος θα εiναι μη μόνιμoς, λυόμενος, συναρμολογούμενος κατάλληλος για χρήση από Αμελ. Πιο
συγκεκριμένα θα αποτελείται από:

> Οροφή / φωτοβολταϊκά πάνελ

> Τoίχους

> Θύρα

> Κάθετα δοκάρια στήριξης

> Συνδέσεις δοκών

> Χειρoλαβές

> Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό / Αυτοματισμοί

Τα δομικά μέρη του οικίσκου όπως και όλα τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες, περικόχλια κλπ) θα είναι
κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά. Τα υπόλοιπα μέρη θα είναι είτε από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (π.χ.
πολυμερή υλικά, γαλβανιζέ) είτε από ανθεκτικά ξύλα κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, για το μη μόνιμο, λυόμενο, συναρμολογούμενο οικίσκο για Αμελ Θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

Διαστάσεις χώρου. Ο ελάχιστος απαιτούμενoς ελεύθερoς χώρος στο εσωτερικό τoυ αποδυτηρίoυ για να μπoρεί
να περιστραφεί το αναπηρικό αμαξiδιο θα πρέπει να είναι 1 ,50Χ1 ‚50μ τουλάχιστoν. Κάθε σημείο φόρτισης
scooter θα έχει ελεύθερο χώρο πλάτους τουλάχιστον 0,90μ για την μετεπιβίβαση του ΑμΕλ. Επομένως η διάταξη
του χώρου θα είναι θέση φόρτισης scooter Ο,90μ + ελεύθερoς χώρος 0,90μ + θέση φόρτισης scooter 0,90μ +

ελεύθερoς χώρος 0,90μ, με συνολικό εσωτερικό μήκος τουλάχιστον 3,60μ. Ο ελεύθερος χώρoς θα διατίθεται και
για στάθμευση του χειροκίνητου αμαξιδίου του χρήστη. To καθαρό εσωτερικό πλάτος του οικίσκου Θα είναι
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τουλάχιστον 155 μέτρα. Ο οικίσκος Θα περιλαμβάνει δυο χώρους για την ασφάλιση των αναπηρικών αμαξιδίων
Κατά την διάρκεια χρήσης των scοοteΓε.

Τα τοιχώματα Θα 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 και
εξαερισμός του χώρου, Θα διαθέτει περιμετρικά κατάλληλα ανοίγματα σε τουλάχιστον δυο πλευρές του οικίσκου.
Τα ανοίγματα Θα είναι Τοποθετημένα στο υψηλότερο σημείο των πλευρών του οικίσκου. Επίσης Θα διαθέτουν και
φωτισμό που Θα ενεργοποιείται με αισΘητήρα κίνησης.

Η οροφή Θα αποτελείται από φωτοβολταϊκά πάνελ κατάλληλης ισχύος που Θα αποτελούν μέρος του συστήματος
φόρτισης των scooters. Η κλίση της οροφής Θα είναι τέτοια, ώστε να μην επιτρέπει την παραμονή υγρών στην
επιφάνειά της.

Η θύρα Θα έχει ωφέλιμο πλάτος τουλάχιστον 1,80μ. και ύψος 2,20μ. Θα είναι συρόμενη ή ανοιγόμενη με
αυτόματο σύστημα και τηλεχειρισμό ώστε να διευκολύνει τον χρήστη να εισέλθει στο εσωτερικό του οικίσκου ή να
ασφαλίσει τον χώρο κατά την έξοδό του από αυτόν. Θα διαθέτει τηλεκοντρόλ το οποίο Θα είναι τοποθετημένο
πάνω στο scooter για την εύκολη χρήση από τον ΑμΕλ.

O οικίσκος Θα διαθέτει δυο χειρολαβές τοποθετημένες σε κατάλληλες Θέσεις εσωτερικά στα τοιχώματα του
οικίσκoυ. Οι χειρολαβές Θα είναι ανοξείδωτες στρογγυλής διατομής για την υποβοήθηση του χρήστη.

Σύστημα φόρτισης αμαξιδίων. Το σύστημα φόρτισης των αμαξιδίων Θα είναι εγκατεστημένο ώστε να διευκολύνει
την σύνδεση και αποσύνδεση των scοοteΓs ΑμΕλ.

Ο οικίσκος Θα έχει ηλεκτρολογική εγκατάσταση η οποία Θα περιλαμβάνει την τροφοδοσία των συστημάτων
φόρτισης των scooters και τον εσωτερικό φωτισμό. Η τροφοδοσία Θα γίνεται μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος
το οποίο Θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά panels που Θα αποτελούν την οροφή του οικίσκου. Ο οικίσκος Θα
περιλαμβάνει σύστημα φόρτισης για την παρακολούθηση του σημείου μέγιστης ισχύος ώστε να επιτυγχάνεται η
υψηλότερη απόδοση εξαγωγής και διαχείρισης της ενέργειας υπό όλες τις συνθήκες. Επίσης Θα διαθέτει
αντιστροφέα τάσης με τον μέγιστο βαθμό απόδοσης (inverter) και κατάλληλους συσσωρευτές. To φωτοβολταϊκό
σύστημα κάθε οικίσκου Θα πρέπει να μπορεί να φορτίσει τουλάχιστον 1 scοοteΓ μια φορά ανά ημέρα ακόμα και
στις περιπτώσεις χαμηλής ή και καθόλου ηλιοφάνειας.

o κατασκευαστής Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, 150 45001:2018 ή
ισοδύναμα αυτών.

Σήμανση. Εξωτερικά του οικίσκου Θα τοποθετηθεί σε εμφανή σημείο κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση. Τα
σύμβολα, πικτογράμματα, σχέδια, κείμενα κ.λπ. που αποτελούν την σήμανση Θα πρέπει είναι τυποποιημένα,
απλά, ευδιάκριτα, σε έντονη χρωματική αντίθεση με το υπόβαθρό τους, τοπoθετημένα σε Θέσεις ανάλογα με το
μέγεθός τους και τη λειτουργία τους. Η πληροφοριακή πινακίδα με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική
μεμβράνη τύπου II, Θα συμμορφώνεται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1. Εσωτερικά του οικίσκου Θα τοποθετηθεί
πινακίδα με τις βασικές οδηγίες χρήσεις για την διευκόλυνση των χρηστών.

Η πρώτη συναρμολόγηση και τοποθέτηση του Οικίσκου για Αμελ Θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή σε
χρονική στιγμή η οποία Θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. Το κόστος μεταφοράς του
οικίσκου για Αμελ έως την αποθήκη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στη Σύρο κατά την παράδοση της
προμήθειας, το κόστος όλων των απαραίτητων παρελκόμενων μικροϋλικών συναρμολόγησης, σύνδεσης και
στερέωσης του οικίσκου καθώς και το κόστος της πρώτης συναρμολόγησης και τοποθέτησης του αποδυτηρίου
Θα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή.
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Ποσότητα: τέσσερα (4)
Περιοχή τοποθέτησης: Μονοπάτι Γαλησσά, Ερμούπολη

11 Σύστημα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης

Το σύστημα θα χρησιμοποιείται για την αναζήτηση και τον εντοπισμό της ακριβούς τοποθεσίας εντός της
Θάλασσας (βάθους και απόστασης από την παραλία) καθώς και για τη λήψη οδηγιών για την μετακίνηση στην
παραλία, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να εισέρχονται στη θάλασσα, να κολυμπούν με ασφάλεια και να
επιστρέφουν στη Θέση τους στην παραλία. Επιπλέον πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα αναζήτησης βοήθειας σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ι. Φάρο εδάφους με αισθητήρα αφής, κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ανθεκτικό στις
υπεριώδεις ακτινοβολίες. Ο φάρος θα επιτρέπει στον χρήστη τον εύκολο εντοπισμό της θέσης του

ΙΙ. Πίνακα καθοδήγησης εδάφους με εκπομπή σημάτων ήχου και αφής, για την μετακίνηση στην παραλία Και την
είσοδο στη Θάλασσα

ΙΙΙ. Σημαδούρα προσανατολισμού εντός της θαλάσσης με εκπομπή ηχητικών σημάτων, κατασκευασμένη από
συμπαγές υλικό στεγανότητας 1Ρ67 με στηρίγματα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ιν. Αδιάβροχο τηλεχειριστήριο χεριού (βραχιόλι) τριών κομβίων. Το Ιο κουμπί Θα ενεργοποιείται από τον χρήστη
μετά την είσοδο του στο νερό και μέσω αυτού η πλησιέστερη σημαδούρα Θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες
εντός της Θάλασσας (βάθος νερού, αρίΘμηση σημαδούρας για υπολογισμό της απόστασης). Το άτομο Θα
προσανατολίζεται και Θα κολυμπάει από τη μια σημαδούρα ως την άλλη. Το 2ο κουμπί Θα παρέχει οδηγίες για
την επιστροφή στην παραλία, ενώ το 3ο κουμπί Θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

ν. Επιτραπέζια κεραία σημάτων

νΙ. Φορητή μονάδα λήψης σημάτων με προειδοποίηση κινδύνου, αυτόνομη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Ο σχεδιασμός του όλου συστήματος Θα είναι τέτοιος που Θα εξασφαλίζει στα άτομα με προβλήματα όρασης την
ικανότητα να αισθανθούν ασφάλεια, να αναπτύξουν οικειότητα με τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και να
καλλιεργήσουν την έμφυτη περιέργεια του ατόμου να ανακαλύψει τον χώρο μέσω της προσέλκυσης του
ενδιαφέροντος τους.

Η εν λόγω διάταξη Θα παραδοθεί εγκατεστημένη έτοιμη προς χρήση και Θα συμμορφώνεται με τις βασικές
απαιτήσεις των σόηγιων 9Y/b/EK ΙΙ ερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ραόιοεξοπλισμός (Ι ΙΔ 44/2002)].

Επιπλέον Θα φέρει σήμανση και πιστοποίηση CE.

Ποσότητα: δύο τεμάχια (2)
Περιοχή τοποθέτησης: Παραλία Βάρης και Παραλία Γαλησσά.

Ερμούπολη
Ο συντάξας

MAP, ~‚y~ ΔΙνσης

‘ον EPMoynoAHZ o&3o

·r&ρκος Μαραγκός
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ε

. .ημητρίου
ς Μηχανικός
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Τίτλος Προμήθειας:
Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές
παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού
ενδιαφέροντος

ΠΡΟΥΠΟΛΟFΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τιμή
Παραδοτέο ΑΙΑ Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Σύνολο ΦΠΑ 24% ΦΠΑ 13% Σύνολο

Μονόδος

Υποδομές I λυόμενοςξύλινοςαρθρωτός μέτρα 100 1400€ 7,400,00€ 1.776,00 Ε 9176,00€διάδρομος παραλ’ας για ΑΜΕΑΠροσβασιμότητας
σε περιοχές
παρέμβασης 2 Υποδομή μηχανισμού αuτόνομης τεμάχια I 31.100,00 € 31.100,00 € 4.043,00 Ε 35.143,00 Επρόσβασης στη Θάλασσα

Σύνολα Παραδοτέου 38.500,00 € 5.819,00 Ε 44.319,00 Ε

Ξύλινο αποδυτήριο
3 προδιαγραφών για Αμελ μη τεμάχια 3 4.500,00 Ε 13.500,00 € 3.240,00 € 16.740,00 €

μόνιμο, λυόμενο.
Προμήθεια Και Τοποθέτηση
επιγραφής σήμανσης
(πληροφοριακή mνακιδα) με

4 στύλο στήριξης για την κατάδειξη τεμάχια 50 180,00€ 9.000,00 € 2.160,00 € 11.160,00 €
των θέσεων βοηθητικών
εγκαταστάσεων Και εξοπλισμών
εξυπηρέτησης ΑμεΑ

Προμήθεια Και Τοποθέτηση
5 ξύλινης ομπρέλας με καλαμωτή τεμάχια 9 350,00€ 3,150,00€ 755,00 Ε 3.906,00 €

για ΑΜΕΑ διαμέτρου 2,2 μέτρων.
Εξοπλισμός σε
περιοχές ~ Σύστημαανάβασηςσι’άλας τεμάχια 2 8,000,00€ 16000,00€ 2080,00€ 18,080,00€
τουριστικού αναπηρικού αμαξιδίου
ενδιαφέροντος

7 Διάδρομοςεύκαμτπος(ρολότων τεμάχια 8 3,942,00€ 31536,00€ 7,568,64€ 39,104,64€Ιόμέτρων)

8 Ηλεκτρικό αναπηρικό scooter τεμάχια 4 3,900,00€ 15,600,00€ 2.028,00 € 19.344,00 €ενισχυμένο βαρέως τόπου

~ Ηλεκτρικό αναττηρικό scooter τεμάχια 4 2.300,00 € 9,200,00€ 1.196,00 € 11.408,00 €ελαφρού τύπου

10 ΟικΙσκοςφόρτισηςτωνscοοέers τεμάχια 4 6000,00€ 24,000,00€ 5760,00€ 29760,00€Και μετεπιβίβασης ΑμΕΑ

~ Σύστημα καθoδήγησης ατόμων με τεμάχια 2 31.400,00 € 52,800,00€ 8.164,00 € 70,964,00€προβλήματα όρασης

Σύνoλα Παραδοτέου 184,786,00€ 32.952,64 Ε 217,733,64€

Σύνολα παραδοτέων 223.286,00 €
ΦΠΑ 13%+24% 38.771,641

Γενικό Σύνολο 262.057,644

ΜΑ~ ‘. ι-’·~ΓΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝ · . . Μ.Sε

Δ/Ν ΤΕΧΝ ΗΡΕΣιΩΝ
& ο ρσγ. ΜΟΥΙΙοΛΗΣ

Μάρκος Μαραγκός
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ερμούπολη Δεκέμ

.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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