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ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ ” 

 

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ ………………………........…………€132.743,36……………….……ΕΤΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 13%…………………………………………………………………….€17.256,64……..….……….…ΕΤΡΩ. 

 

φνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ …………………..……………€150.000,00…….……….….….ΕΤΡΩ. 

 

 

 

 

 

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ ……………………€58.100,00….......………………………ΕΤΡΩ. 

 

Φ.Π.Α. 24%…………………………………...€13.944,00……..….……………………ΕΤΡΩ. 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 15/2017 

 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

 

Με τθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 150.000,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. 13%) προβλζπεται θ υλοποίθςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ 

προςβαςιμότθτασ των ΑΜΕΑ ςε ακτζσ του Διμου Μυκόνου.  

τόχοσ του Διμου αποτελεί διευκόλυνςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ των ΑΜΕΑ ςε οργανωμζνεσ παραλίεσ 

κακϊσ επίςθσ και ο προςανατολιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων φορζων ςτθν ολοκλθρωμζνθ 

προςζγγιςθ ςε κζματα προςβαςιμότθτασ ςτισ ακτζσ. 

Η διαμόρφωςθ των υποδομϊν πρόςβαςθσ ΑΜΕΑ κα γίνει ςτισ παραλίεσ Καλό Λιβάδι, Καλαφάτθσ & 

Καμινάκι του Διμου Μυκόνου. Με τθν υλοποίθςθ του ζργου κα πρζπει να επιτυγχάνεται αυτόνομθ 

πρόςβαςθ των ατόμων με αναπθρία ςτθ κάλαςςα. 

Ειδικότερα θ προμικεια περιλαμβάνει: 

Α/Α ΕΙΔΟ ΣΕΜ. 

1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ 
3 

 

Σζλοσ, το ζργο ολοκλθρϊνεται με: 

• Σθν προμικεια τριϊν (3) διατάξεων για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα. 

• Σθν προμικεια τριϊν (3) αποδυτθρίων για ΑΜΕΑ 

• Σθν χωροκζτθςθ από μιασ (1) κζςθσ ςτάκμευςθσ αποκλειςτικά για ΑΜΕΑ ςτισ παραλίεσ Καλαφάτθσ 

και Καμινάκι, οι οποίεσ κα ζχουν τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ, κακϊσ και ειδικι επιδαπζδια και 

επιςτιλια ςιμανςθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

• Σθν προμικεια τριϊν (3) ειδικϊν διαδρόμων για ΑΜΕΑ που κα ενϊνει τισ παραπάνω υποδομζσ. 

• Σθν προμικεια ενθμερωτικϊν-πλθροφοριακϊν πινακίδων για τθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν 

 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ενδεικτικά ςε 132.743,36€ ςυν ΦΠΑ 13% 17.256,64€ ιτοι 
ςυνολικά  150.000,00€. Η χρθματοδότθςθ γίνεται από ιδίουσ πόρουσ (Κ.Α. 15-7135.0004). 

 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε 

ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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Η προμικεια κα γίνει με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για το 

ςφνολο τθσ προμικειασ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/ 8-8-2016) «Δθμόςιεσ 

υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μφκονοσ    -06-2017 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

 

Αντϊνθσ Καςτορίνθσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε. 

Μφκονοσ 13-06-2017 

O υντάξασ 

 

 

 

Ιωάννθσ Ροφςςοσ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ τ.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 15/2017 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α  
ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΕΜ 3 44.247,79€ 132.743,36€  

  ΤΝΟΛΟ : 132.743,36€ 

  Φ.Π.Α. 13% : 17.256,64€ 

  ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ : 150.000,00€ 

 

 

  

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε 

ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μφκονοσ    -06-2017 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

 

Αντϊνθσ Καςτορίνθσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε. 

Μφκονοσ 13-06-2017 

O υντάξασ 

 

 

 

Ιωάννθσ Ροφςςοσ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ τ.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 15/2017 

 

 

 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Γενικά 

Η παροφςα μελζτθ περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ των παρακάτω ενεργειϊν, ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ 

του ζργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε 

ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

Οι παραλίεσ Καλό Λιβάδι, Καλαφάτθσ και Καμινάκι του Διμου Μυκόνου πρόκειται να διαμορφωκοφν 

κατάλλθλα, ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ ΑΜΕΑ .  

Με τθν υλοποίθςθ του ζργου κα πρζπει να επιτυγχάνεται αυτόνομθ πρόςβαςθ των ατόμων με 

αναπθρία ςτθ κάλαςςα. 

Σζλοσ, το ζργο ολοκλθρϊνεται με: 

• Σθν προμικεια τριϊν (3) διατάξεων για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα. 

• Σθν προμικεια τριϊν (3) αποδυτθρίων για ΑΜΕΑ 

• Σθν χωροκζτθςθ από μίασ (1) κζςθσ ςτάκμευςθσ αποκλειςτικά για ΑΜΕΑ ςτισ παραλίεσ Καλό Λιβάδι, 

Καλαφάτθσ και Καμινάκι, οι οποίεσ κα ζχουν τισ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ, κακϊσ και ειδικι επιδαπζδια 

και επιςτιλια ςιμανςθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

• Σθν προμικεια τριϊν (3) ειδικϊν διαδρόμων για ΑΜΕΑ που κα ενϊνει τισ παραπάνω υποδομζσ. 

• Σθν προμικεια ενθμερωτικϊν-πλθροφοριακϊν πινακίδων για τθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν 

Ειδικότερα θ τεχνικι μελζτθ πρζπει κατϋελάχιςτον να περιλαμβάνει: 

 

i. Διατάξεισ για την αυτόνομη πρόςβαςη ΑΜΕΑ ςτη θάλαςςα 

Οι παροφςεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αναφζρονται ςτθν προμικεια και τθν εγκατάςταςθ μθ μόνιμων 

βοθκθτικϊν διατάξεων για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα, κυρίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ 

μινεσ.  

 

 

 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 
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ε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ και οι απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ οδθγίασ 

του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Χωρ. και Δθμοςίων Ζργων (ΦΕΚ/Β/18/15-01-2002). 

Σα ςυςτιματα που κα εγκαταςτακοφν προορίηονται για να παρζχουν ςε κινθτικά ανάπθρουσ ι ςε 

άτομα τα οποία εν γζνει είναι περιοριςμζνθσ κινθτικότθτασ, τθ δυνατότθτα αυτόνομθσ πρόςβαςθσ ςτθ 

κάλαςςα, χωρίσ όμωσ να γίνεται δυςχερισ θ διζλευςθ των υπόλοιπων  επιςκεπτϊν-χρθςτϊν. Για το 

λόγο αυτό κα πρζπει τα προσ προμικεια ςυςτιματα να καταλαμβάνουν το δυνατόν μικρότερο χϊρο, 

να είναι εφκολα ςτθ χριςθ, χωρίσ να απαιτείται καμία ιδιαίτερθ εκπαίδευςθ του τελικοφ χριςτθ αλλά 

και να εξαςφαλίηουν απόλυτθ αςφάλεια ςτουσ χριςτεσ ι και τουσ ςυνοδοφσ αυτϊν. Θα πρζπει να 

ζχουν τθν δυνατότθτα τθσ αυτόνομθσ λειτουργίασ κακόλθ τθν διάρκεια που κα είναι εγκατεςτθμζνα 

και διακζςιμα για το κοινό. Σθν περίοδο αυτι δεν κα πρζπει να απαιτείται παρουςία χειριςτι.   

Οι εργαςίεσ που περιγράφονται ς' αυτζσ τισ προδιαγραφζσ περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τθν 

προμικεια, καταςκευι, εγκατάςταςθ και δοκιμι των επί μζρουσ ςυςτθμάτων και γενικά όλων των 

εγκαταςτάςεων.  

Ο Ανάδοχοσ του ζργου είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφςει και εγκαταςτιςει όλα τα απαιτοφμενα 

υλικά για τθ ςυγκρότθςθ ολοκλθρωμζνθσ εγκατάςταςθσ. Η όλθ εγκατάςταςθ κα εκτελεςκεί με υλικά 

αρίςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ Επίςθμουσ Κανονιςμοφσ και τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ και κα 

περιλαμβάνει εκτόσ από τα παρακάτω ρθτά αναφερόμενα και κάκε άλλο υλικό ι εξάρτθμα απαραίτθτο 

για τθν ικανοποιθτικι καταςκευι και τθν αςφαλι λειτουργία τθσ ςυςκευισ, ακόμθ και εάν δεν 

αποτυπϊνεται ςε κάποια περιγραφι ι προδιαγραφι. 

Όλα λοιπόν τα μθχανιματα, ςυςκευζσ, υλικά και εξαρτιματα κα είναι καινοφργια, άριςτθσ ποιότθτασ, 

ςτιβαρισ καταςκευισ και αςφαλοφσ λειτουργίασ, μθ υποκείμενα ςε ταχεία φκορά και ικανά να 

λειτουργιςουν με τθν ελάχιςτθ κατά το δυνατό ςυντιρθςθ. Όλεσ δε οι ομοειδείσ μονάδεσ πρζπει να 

είναι του ίδιου εργοςταςίου καταςκευισ. 

Όλα τα μθχανιματα, ςυςκευζσ, υλικά, όργανα και εξαρτιματα κα παραδοκοφν πλιρωσ εγκατεςτθμζνα 

και ςε κατάςταςθ κανονικισ και άψογθσ λειτουργίασ. 

Ο Ανάδοχοσ πριν τθν ζναρξθ των όποιων προμθκειϊν και εργαςιϊν πρζπει να υποβάλλει προσ ζγκριςθ 

ςτθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ (ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 

Μυκόνου)  πλιρθ και ςαφι τεχνικι περιγραφι (πίνακασ υλικϊν) που κα κακορίηει ακριβϊσ τα τεχνικά 

ςτοιχεία όλων των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν, οργάνων και γενικϊσ των υλικϊν (εργοςτάςιο 

καταςκευισ, τφποσ, υλικά καταςκευισ, τεχνικά χαρακτθριςτικά κλπ.), κακϊσ και ςχετικά 

ςχεδιαγράμματα εγκαταςτάςεων ςφμφωνα με τθν παροφςα και τθν προςφορά. Επίςθσ ςε αυτό το 

ςτάδιο κα κακοριςτεί και θ ακριβισ κζςθ του ςυςτιματοσ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Τπθρεςία. Σα 

τεχνικά χαρακτθριςτικά ςτοιχεία/φυλλάδια/prospectus του εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι ςαφι και 

πλιρθ ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ςχθματιςμόσ αςφαλοφσ κρίςθσ για τθν ποιότθτα και καταλλθλότθτα 

τουσ και τα όποια πιςτοποιθτικά αυτοφ να είναι διακζςιμα προσ υποβολι ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία 

εφόςον ηθτθκοφν. 
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Για τθν καταςκευι, εγκατάςταςθ, δοκιμζσ των μθχανθμάτων, τουσ ελζγχουσ ποιότθτασ και αντοχισ των 

υλικϊν κα ιςχφςουν οι Επίςθμοι Κανονιςμοί (π.χ. του ΕΛΟΣ, του Τπουργείου Βιομθχανίασ, τθσ ΔΕΗ, 

Γενικι Οδθγία Μθχανϊν) οι οποίοι όπου δεν υπάρχουν ι είναι ελλιπείσ κα ςυμπλθρϊνονται από τουσ 

Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ DIN, VDE, VDI, ISO κλπ. ι τουσ Κανονιςμοφσ τθσ χϊρασ προζλευςθσ των 

μθχανθμάτων. 

 

ε κάκε περίπτωςθ, εκτόσ βεβαίωσ των δοκιμϊν που ορίηουν οι κανονιςμοί, κα γίνουν: 

 Βαςικζσ δοκιμζσ απόδοςθσ για κάκε τφπο κφριασ ςυςκευισ. 

 υνικεισ δοκιμζσ που κα αποδεικνφουν ότι οι ςυςκευζσ/εγκαταςτάςεισ ζχουν ςυναρμολογθκεί 

ςωςτά και λειτουργοφν ικανοποιθτικά από θλεκτρολογικι και μθχανολογικι άποψθ. 

 Δοκιμζσ και μετριςεισ των εγκαταςτάςεων 

Σονίηεται ότι κατά τθν διάρκεια του ςυνόλου των ςχετικϊν εργαςιϊν (ακόμθ και κατά τθν μεταφοράσ ι 

απομάκρυνςθσ υλικϊν) πρζπει πλζον όλων των άλλων (τιρθςθ ςχετικισ νομοκεςίασ περί υγιεινισ και 

αςφάλειασ, κλπ) για αποφυγι δυςμενϊν επιπτϊςεων ςε χριςτεσ των χϊρων με αποκλειςτικι εφκθνθ 

του αναδόχου να τθροφνται όλα τα απαιτοφμενα μζςα προςταςίασ τόςο για το απαςχολοφμενο 

προςωπικό του όςο και για τουσ χριςτεσ των χϊρων. Σο κόςτοσ των όποιων κακυςτεριςεων ι 

μεταβολϊν ρυκμοφ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν εργαςιϊν (μετά των προμθκειϊν, κλπ) λόγω των 

προαναφερόμενων ιδιαίτερων τοπικϊν ςυνκθκϊν ζχει λθφκεί υπόψθ ςτθν προςφορά και ουδεμία 

πρόςκετθ αξίωςθ για τουσ λόγουσ αυτοφσ δφναται να γίνει αποδεκτι. 

Ο Ανάδοχοσ λοιπόν κα προςφζρει, ελζγξει και κα προςαρμόςει κατάλλθλα ςτα ςωςτά τουσ μεγζκθ 

όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ και γενικϊσ κα τθριςει όλα τα παραπάνω αναφερόμενα άνευ ουδεμίασ 

πρόςκετθσ αξιϊςεωσ. 

ii. Σεχνική Περιγραφή διατάξεων για την αυτόνομη πρόςβαςη ΑΜΕΑ ςτη θάλαςςα 

Πρόκειται για μθ μόνιμεσ, ςυναρμολογοφμενεσ διατάξεισ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ 

κάλαςςα οι οποίεσ κα αποτελοφνται τουλάχιςτον από: 

 Κεντρικό πίνακα ελζγχου, υδατοςτεγι.  

 Φωτοβολταϊκό ςτοιχείο  

 υςςωρευτζσ (μπαταρίεσ) 

 Αρκρωτοί ςιδθρόδρομοι (ράγεσ) και παρελκόμενα αυτϊν (ντίηεσ, καλφμματα κλπ) 

 Κουπαςτι (χειρολιςκιρασ)  

 Φορείο κίνθςθσ  

 Ειδικά διαμορφωμζνο κάκιςμα  

 υρματόςχοινα ι αλυςίδεσ κλπ κατϋ επιλογι του προςφζροντοσ 

 Φωτεινι ςθματοδότθςθ τθσ ςιδθροτροχιάσ 
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 Αςφρματοσ χειριςμόσ 

 Ντουηιζρα 

 Φωτοςυναγερμό 

 Πακζτο τθλεμετρίασ 

Κάκε διάταξθ κα πρζπει να ζχει τισ δυνατόν μικρότερεσ διαςτάςεισ, ϊςτε να υπάρχει θ δυνατόν 

μικρότερθ όχλθςθ, αλλά και θ δυνατόν μικρότερθ παρζμβαςθ ςτον περιβάλλοντα χϊρο. Η όλθ διάταξθ 

κα τροφοδοτείται από μπαταρίεσ οι οποίεσ κα φορτίηονται από φ/β ςτοιχείο το οποίο κα είναι 

κατάλλθλα προςαρμοςμζνο ςτθ διάταξθ.  

ε ςθμείο που κα επιλεγεί, ςε ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου Μυκόνου, 

τοποκετείται ο κεντρικόσ πφργοσ ελζγχου. το εςωτερικό του πφργου ελζγχου κα είναι τοποκετθμζνοσ 

ο μθχανιςμόσ κίνθςθσ και θ κεντρικι μονάδα ελζγχου με τα ςυςτιματα αςφαλείασ και τουσ 

απαραίτθτουσ αυτοματιςμοφσ. ε αυτόν κα ςυνδζονται με κατάλλθλο τρόπο ανά τμιματα οι 

ςιδθροτροχιζσ – ράγεσ τθσ διάταξθσ ζωσ ότου αυτζσ φτάςουν εντόσ τθσ κάλαςςασ και ςε κατάλλθλο 

μικοσ εντόσ αυτισ. Επάνω ςτισ ράγεσ κα είναι τοποκετθμζνο ζνα ειδικά διαμορφωμζνο κάκιςμα το 

οποίο με τθ προςαρμογι κατάλλθλου φορείου κα ολιςκαίνει κατά το μικοσ των ραγϊν. το τζρμα τθσ 

διαδρομισ κα τοποκετθκεί χειρολιςκιρασ ο οποίοσ κα βοθκά το χριςτθ ςτθν αποβίβαςθ και 

επιβίβαςθ εντόσ τθσ κάλαςςασ. 

Η εγκατάςταςθ τθσ κάκε διάταξθσ  κα γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου 

Μυκόνου  και με τζτοιο τρόπο οφτωσ ϊςτε ο χριςτθσ να ζχει πρόςβαςθ  ςτο ςθμείο τθσ αφετθρίασ με 

το αμαξίδιό του και να μπορεί να επιβιβαςτεί ςτο ειδικό κάκιςμα τθσ διάταξθσ. 

Ο χριςτθσ μόλισ επιβιβαςτεί ςτο κάκιςμα κα μπορεί να ενεργοποιιςει το μθχανιςμό κίνθςθσ μζςω 

τθλεχειριςτθρίου. Σότε το κάκιςμα, μζςω ςυρματόςχοινων ι αλυςίδων κλπ επιλογισ του Αναδόχου,  

που ςυνδζονται με τον  θλεκτροκίνθτο μθχανιςμό που βρίςκεται εντόσ του ερμαρίου του πφργου, κα 

μπορεί να ολιςκαίνει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κάλαςςασ πάνω ςε μια ςτακερι τροχιά/διαδρομι  

μικουσ ανάλογου με τισ απαιτιςεισ τθσ παραλίασ που τοποκετείται. 

Ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα είτε να αποβιβαςτεί ςτο ςθμείο που επικυμεί (εφόςον κάτι τζτοιο 

είναι εφικτό)  είτε να ςυνεχίςει τθν διαδρομι προσ το άκρο των ραγϊν.  

το τερματικό ςθμείο τθσ διαδρομισ το κάκιςμα κα ςταματά αυτόματα και με τθ βοικεια 

χειρολιςκιρα, ο οποίοσ κα είναι μζροσ τθσ διάταξθσ και κα είναι τοποκετθμζνοσ ςε κατάλλθλο ςθμείο, 

κα είναι δυνατι θ αποβίβαςθ του χριςτθ εντόσ τθσ κάλαςςασ. 

Μετά το πζρασ τθσ κολφμβθςθσ ακολουκείται θ αντίςτροφθ διαδικαςία. Με τθ βοικεια του 

χειρολιςκιρα ο χριςτθσ κα επιβιβάηεται ξανά ςτο κάκιςμα, κα δίνεται εντολι από το τθλεχειριςτιριο 

και το κάκιςμα κα ξεκινάει και κα ςταματάει αυτόματα ςτο ςθμείο αφετθρίασ. 

ε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ κίνθςθσ κα πρζπει να είναι δυνατι θ διακοπι τθσ κίνθςθσ μζςω του 

τθλεχειριςτθρίου ι και χειροκίνθτα. 
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Για τθν περίπτωςθ θλεκτρικισ ι μθχανικισ βλάβθσ τθσ διάταξθσ,  κα υπάρχει πρόβλεψθ για 

χειροκίνθτθ λειτουργία με ςκοπό τθν επαναφορά του χριςτθ ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ ςτθν ξθρά (ςθμείο 

αφετθρίασ), θ οποία και κα περιγράφεται. 

Όλα τα δομικά μζρθ τθσ διάταξθσ κακϊσ και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά ςφνδεςθσ (κοχλίεσ, άξονεσ 

κλπ) είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλλθλο για καλάςςιο περιβάλλον (πχ AISI 

316L, AISI 304L, κλπ). Σα υπόλοιπα μζρθ μποροφν να είναι από υλικά ανκεκτικά ςτθ διάβρωςθ (πχ 

πολυμερι υλικά, εμποτιςμζνθ ξυλεία). ε κάκε περίπτωςθ τα υλικά που κα προςφερκοφν κα πρζπει να 

είναι κατάλλθλα για χριςθ ςε καλάςςιο περιβάλλον. 

Σα παραπάνω ςυςτιματα κα παραδοκοφν πλιρθ και ζτοιμα για χριςθ και ςτθν τελικι προςφορά κα 

ςυμπεριλαμβάνεται και θ πλιρθσ προςαρμογι των ςυςτθμάτων που κα τοποκετθκοφν ςτο χϊρο.  

 

iii. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

1.  Διαςτάςεισ 

Σα βαςικά ςτοιχεία διαςταςιολόγθςθσ και απαιτιςεων που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για τα 

προςφερόμενα ςυςτιματα είναι: 

 Μζγιςτο βάροσ χριςτθ: τουλάχιςτον ζωσ 120 kg 

 υντελεςτισ αςφαλείασ φορτίων τουλάχιςτον 1,8 

 Σφποσ τροφοδοςίασ : υνεχζσ ρεφμα 

 Σροφοδοςία θλεκτροκινθτιρα : 12Vdc 

 Σροφοδοςία θλεκτρολογικοφ πίνακα : 24Vdc  

 Σαχφτθτα διαδρομισ: από 0,10 ζωσ 0,20m/s (Ανάλογα με το μικοσ τθσ διάταξθσ) 

 Χριςεισ ανά μζρα: τουλάχιςτον 30 χριςεισ 

 Χριςεισ χωρίσ θλιοφάνεια: 90 

 Υψοσ κακίςματοσ ςτο ςθμείο αφετθρίασ : περίπου 50 cm  

 Βάκοσ τερματικοφ ςθμείου : περίπου 75 cm 

Η ευκφνθ για τθν επιτόπια ακριβι λιψθ υψομζτρων, διαςτάςεων, ευκυγραμμιϊν κλπ και τισ ςυναφείσ 

παραγγελίεσ υλικϊν, ραγϊν κλπ που ςυγκροτοφν κάκε διάταξθ, βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. 

 

2. Ερμάριο Πφργου ελζγχου 

Σο ερμάριο του πφργου ελζγχου τθσ κάκε διάταξθσ κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα 

και κα είναι κατάλλθλο για καλάςςιο περιβάλλον. το ερμάριο του πφργου ελζγχου τθσ διάταξθσ κα 

βρίςκονται εγκατεςτθμζνοι όλοι οι απαραίτθτοι αυτοματιςμοί για τθν λειτουργία τθσ διάταξθσ κακϊσ 

και ο μθχανιςμόσ κίνθςθσ τθσ διάταξθσ. 
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3. Ηλεκτρονικόσ Πίνακασ και εξοπλιςμόσ 

Ο κεντρικόσ θλεκτρονικόσ πίνακασ κα πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε ςθμείο τζτοιο  ϊςτε να γίνεται 

εφκολα θ πρόςβαςθ για τθν ςυντιρθςθ, αντικατάςταςθ και ρφκμιςθ θλεκτρονικϊν – μθχανικϊν μερϊν 

τθσ διάταξθσ. 

Όλεσ οι θλεκτρονικζσ πλακζτεσ κα πρζπει να είναι βυςματωτοφ τφπου, για τθν άμεςθ αντικατάςταςθ 

ςε τυχόν βλάβεσ. Όλα δε τα θλεκτρονικά εξαρτιματα hardware πλακζτεσ, τροφοδοτικά, μπαταρίεσ, κα 

πρζπει να είναι προφυλαγμζνα εντόσ  ειδικοφ ςτεγανοφ κουτιοφ που κα φζρει κλειδαριά και κα 

αςφαλίηει ερμθτικά, προςτατευμζνο από τυχόν υγραςία. 

Σο όλο ςφςτθμα κα λειτουργεί με χαμθλι τάςθ D.C., και κα καλφπτει όλεσ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ 

θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων.  

 

4. Σθλεχειριςτιριο 

Σο τθλεχειριςτιριο τθσ κάκε διάταξθσ κα πρζπει λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν να είναι πλιρωσ 

ςτεγανό και για χριςθ εντόσ καλαςςίου περιβάλλοντοσ. Θα πρζπει να είναι απλό ςτθ λειτουργία του 

με τα δυνατόν λιγότερα πλικτρα χειριςμοφ.  

Σα πλικτρα κα πρζπει να είναι αρίςτθσ καταςκευισ και φινιρίςματοσ, εφκολθσ αναγνωςιμότθτασ, 

εργονομικισ ςχεδίαςθσ προκειμζνου να διευκολφνουν και να εξαςφαλίηουν, τθν προςπζλαςθ άμεςα.  

ε καμία περίπτωςθ τα προςφερόμενα, δεν  κα πρζπει να δθμιουργοφν ςφγχυςθ θ αςάφειεσ 

κατανόθςθσ χριςθσ τουσ,  αλλά κα πρζπει οι λειτουργίεσ τουσ να είναι άμεςα κατανοθτζσ και 

χρθςτικζσ, από όλουσ  τουσ χριςτεσ, ακόμα και από τουσ θλικιωμζνουσ. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ διαδρομισ, κα πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα, με το πάτθμα κάποιου 

πλικτρου αυτοφ, το κάκιςμα να  ακινθτοποιείται ακαριαία. 

Επειδι υπάρχει θ περίπτωςθ αςτοχίασ των τθλεχειριςτθρίων ι κάποιου άλλου θλεκτρονικοφ, 

θλεκτρολογικοφ ι μθχανικοφ μζρουσ τθσ διάταξθσ κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν λειτουργία 

τθσ διάταξθσ με χειροκίνθτο τρόπο. 

Κάκε διάταξθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τουλάχιςτον 5 (πζντε) τθλεχειριςτιρια. 

 

5. ιδθροτροχιά-Ράγεσ - Φορείο 

Οι ράγεσ κα είναι αρκρωτά τμιματα, καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα, ςε κατάλλθλο μικοσ 

τα οποία ςυνδεόμενα μεταξφ τουσ κα μποροφν να φτάςουν ςτο επικυμθτό ςυνολικό μικοσ (ανάλογα 

με τισ απαιτιςεισ τθσ παραλίασ που τοποκετείται), ϊςτε να καταλιγουν μζςα ςτο υδάτινο ςτοιχείο. το 

τελευταίο τμιμα εντόσ τθσ κάλαςςασ κα μπορεί είτε να προςαρμόηεται ςε αυτό θ κουπαςτι 

(χειρολιςκιρασ), θ οποία και αυτι κα είναι καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα, είτε αυτι κα 

είναι ενςωματωμζνθ ςτο τελικό τμιμα ράγασ. 

Ο τρόποσ ςφνδεςθσ των τμθμάτων κα πρζπει να είναι εφκολοσ και γριγοροσ αλλά και να εξαςφαλίηεται 

θ ςυνζχεια του μθχανιςμοφ. 
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Οι αρκρωτοί ςιδθρόδρομοι-ράγεσ που διαμορφϊνουν τθν τροχιά/διαδρομι μζχρι το τερματικό ςθμείο 

κα πρζπει, προκειμζνου να προςτατεφονται οι χριςτεσ από τα κινθτά μζρθ, να καλφπτονται από 

καλφμματα κατάλλθλα για χριςθ ςε καλάςςιο περιβάλλον (πχ. από ανοξείδωτο χάλυβα, εμποτιςμζνθ 

ξυλεία, πολυμερι υλικά, κλπ). 

Οι ράγεσ ςτο άνω ςθμείο κα ςυνδζονται κατάλλθλα και με αςφάλεια ςτον πφργο τθσ διάταξθσ όπου 

βρίςκεται ο μθχανιςμόσ κίνθςθσ του φορείου. Σο φορείο, το οποίο ολιςκαίνει κατά μικοσ των ραγϊν, 

κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα οι δε τροχοί αυτοφ κα είναι κατάλλθλθσ αντοχισ και 

κατάλλθλου υλικοφ για τθν καλφτερθ ολίςκθςθ χωρίσ ιδιαίτερουσ κορφβουσ. Σο ςφςτθμα τθσ 

ςιδθροτροχιάσ κα πρζπει να περιλαμβάνει κατάλλθλα διαμορφωμζνα τμιματα ϊςτε να μπορεί αυτι 

να προςαρμοςτεί ςτισ ενδεχόμενεσ κλιςεισ τθσ παραλίασ που κα τοποκετθκεί.  

Για το ςφνολο τθσ διάταξθσ κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για τθ ςτιριξθ τθσ ςτο ζδαφοσ. ε κάκε 

περίπτωςθ δεν κα πρζπει να προκαλείται θ οποιαδιποτε αλλοίωςθ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ παραλίασ 

και ςε κάκε περίπτωςθ ο τρόποσ ςτιριξθσ κα πρζπει να ζχει τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. Σα υλικά 

ςτερζωςθσ κα πρζπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

6. Φωτοβολταϊκό ςτοιχείο - Μπαταρία 

Σο προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να είναι πλιρωσ  αυτόνομο ενεργειακά, εξαςφαλίηοντασ τθν 

απαραίτθτθ ενζργεια λειτουργίασ του μζςω μιασ μπαταρίασ κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ που κα 

φορτίηεται ελεγχόμενα από το φ/β ςτοιχείο. Με αυτό τον τρόπο το ςφςτθμα κα ζχει τθ δυνατότθτα να 

λειτουργιςει ςε καταςτάςεισ χαμθλισ θλιοφάνειασ ενϊ δεν απαιτείται καμία ςφνδεςθ με το θλεκτρικό 

δίκτυο. 

Παράλλθλα θ χριςθ χαμθλισ τάςθσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ κάνει τθν διάταξθ αςφαλι κακϊσ δεν τίκεται 

κζμα αςφαλείασ λόγω τθσ θλεκτρικισ τθσ τροφοδότθςθσ. 

Σο ςφςτθμα κα είναι ζτςι διαςταςιολογθμζνο, ϊςτε να καλφπτει 90 χριςεισ χωρίσ θλιοφάνεια.  

 

7. Ντουηιζρα για ΑΜΕΑ 

Σμιμα τθσ προςβάςιμθσ παραλίασ αποτελεί το ντουσ για ΑμεΑ. Σο ντουσ για ΑμεΑ κα πρζπει να είναι 

μθ μόνιμο για να δφναται θ επιλογι να αποςφρεται από τθν παραλία τθν χειμερινι περίοδο και να 

προςτατευκεί. Θα πρζπει να είναι τοποκετθμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε το άτομο με αναπθρία μόλισ 

εξζρχεται από τθν κάλαςςα να μπορεί να το χρθςιμοποιιςει χωρίσ να χρειάηεται να βραχεί ο 

προςωπικόσ του εξοπλιςμόσ, όπωσ αναπθρικό αμαξίδιο. Να ζχει δυνατότθτα προςαρμογισ - ςτιριξθσ 

ςε ςυςκευι αυτόνομισ πρόςβαςισ ςτθ κάλαςςα. Ο διακόπτθσ ροισ του ντουσ κα πρζπει να ζχει 

λειτουργεία χρονοκακυςτζρθςθσ για εξοικονόμθςθ νεροφ. Σζλοσ το ακροφφςιο του ντουσ κα πρζπει να 

ζχει ρυκμιηόμενθ κατεφκυνςθ και μεταβλθτι ζνταςθ ροισ τόςο για εξοικονόμθςθ νεροφ όςο και 

μεταβαλλόμενθ ζνταςθ ροισ ςε περίπτωςθ ζντονων ανζμων. 
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8. Φωτοςυναγερμόσ 

Η διάταξθ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα πρζπει να περιλαμβάνει φωτοςυναγερμό. 

Ο φωτοςυναγερμόσ είναι απαραίτθτοσ προκειμζνου να αποτραποφν κακόβουλεσ ενζργειεσ και 

βανδαλιςμόσ κατά των διατάξεων τισ νυχτερινζσ ϊρεσ. 

 

9. Πακζτο τθλεμετρίασ 

Σο κάκε ςφςτθμα για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςτθ κάλαςςα κα είναι ςυνδεμζνο με το διαδίκτυο 

και αξιοποιϊντασ τθν τεχνολογία του Internet Of Thinks κα μπορεί να παρζχει ςε πραγματικό χρόνο 

πλθροφορίεσ, όπωσ κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν ακτι, κερμοκραςία αζρα, κερμοκραςία νεροφ. 

Ακόμθ, κα παρζχεται θ δυνατότθτα να παρακολουκείται κάκε διάταξθ μζςω τθσ τθλεμετρίασ ϊςτε να 

υπάρχει πλιρθ εικόνα για τθν κατάςταςθ που βρίςκεται θ αντίςτοιχθ ςυςκευι και αν κάποια 

παράμετροσ πλθςιάηει ςε οριακζσ τιμζσ, να προλαβαίνεται κάκε πικανι βλάβθ. Ανάλογα με το πακζτο 

ςφνδεςθσ που χρθςιμοποιείται κα αποτελεί και WiFi spot. 

 

iv. Γενικέσ Τεχνικέσ Υποχρεώςεισ 

 

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 και θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. Ειδικότερα κα πρζπει: 

Οι ςυςκευζσ του ςυςτιματοσ να είναι κατάλλθλεσ για τουλάχιςτον 30 χριςεισ θμερθςίωσ, χωρίσ να 

παρουςιάηονται φαινόμενα υπερκζρμανςθσ ςε οποιαδιποτε από τισ υπομονάδεσ τουσ.    

Όλα τα πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και λοιπά ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ 

κα πρζπει να προςκομιςτοφν από τον Ανάδοχο πριν τθν υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τθν Τπθρεςία για 

ζλεγχο τθσ πλθρότθτάσ τουσ. (εκτόσ αυτϊν που ορίηει θ πρόςκλθςθ να προςκομιςτοφν με τθν 

προςφορά). ε περίπτωςθ που αυτά δεν προςκομιςτοφν αυτομάτωσ κα αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία. 

Κάκε ςυςκευι να φζρει τθ ςιμανςθ ‘’CE’’ κατά τα οριηόμενα ςτισ κοινζσ Τπουργικζσ αποφάςεισ του 

Τπουργείου Οικονομικϊν, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, Εκνικισ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, που 

περιζχονται ςτα Φ.Ε.Κ. 688/Β/1994 και 992/Β/30-12-94. 

Για όλα τα προσ προμικεια προϊόντα κα πρζπει να παρζχονται πιςτοποιθτικά αςφαλοφσ λειτουργίασ 

και ςυμβατότθτασ με όρια αςφαλείασ που επιβάλλονται από οδθγίεσ, κανονιςμοφσ και νόρμεσ 

Ελλθνικϊν και διεκνϊν (Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ΗΠΑ)  Οργανιςμϊν (π.χ ΕΛΟΣ, ISO, EEC, νόρμεσ EN κλπ) ςε 

ςχζςθ με: 

 Ηλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ και ορίων χρόνου ζκκεςθσ ανκρϊπων ςε θλεκτρομαγνθτικά 

πεδία. 

 Επιδράςεισ θλεκτρομαγνθτικϊν πεδίων ςε βθματοδότεσ καρδιοπακϊν. 
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 Επιδράςεισ μαγνθτικϊν πεδίων ςε υλικό εγγραφισ (μαγνθτικζσ καςζτεσ, ταινίεσ, διςκζτεσ, 

κάρτεσ). 

Πρζπει να δοκοφν από τον Ανάδοχο τεχνικά εγχειρίδια και οδθγίεσ ελζγχου, χριςθσ και ςυντιρθςθσ 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Οδθγίεσ χειριςμοφ τθσ διάταξθσ κα βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςε ευδιάκριτο ςθμείο πάνω ςτθν διάταξθ 

ϊςτε να μποροφν να ενθμερωκοφν για τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ τα ΑμεΑ και οι ςυνοδοί τουσ, 

τουλάχιςτον ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει το ςφνολο των υλικϊν, εργαςιϊν, hardware και λογιςμικοφ που απαιτοφνται 

για τθν ςυναρμολόγθςθ, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ, δοκιμαςτικι λειτουργία και παράδοςθ του 

ςυςτιματοσ ςε πλιρθ λειτουργία, όπωσ ζχει παραπάνω περιγραφεί, κακϊσ και όλα τα υλικά και μικρο-

υλικά που κα απαιτθκοφν για τθν ςωςτι εκτζλεςθ των εργαςιϊν και λειτουργία του ςυςτιματοσ ακόμα 

και αν δεν αναφζρονται ρθτϊσ ςε αυτι. 

Η μεταφορά των υλικϊν και οι εργαςίεσ επιςκευϊν κα εκτελεςτοφν ςε εργάςιμεσ και μθ θμζρεσ και 

ϊρεσ και ςε κάκε περίπτωςθ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τπθρεςία. Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ δεν κα 

πρζπει με κανζνα τρόπο να προκαλοφν όχλθςθ ςτουσ περιοίκουσ, τουλάχιςτον κατά τισ ϊρεσ κοινισ 

θςυχίασ. Ο Ανάδοχοσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ ςφνταξθσ 

χρονοδιαγράμματοσ των εργαςιϊν ςε ςυνεννόθςθ με τθν Τπθρεςία. 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και 

τθσ επιςτιμθσ, χωρίσ ελαττϊματα, και οι χϊροι κα παραδοκοφν απαραίτθτα κακαροί και 

απαλλαγμζνοι από άχρθςτα υλικά, τα οποία κα απομακρυνκοφν εκτόσ του χϊρου εγκατάςταςθσ τθσ 

διάταξθσ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τισ υποδείξεισ τθσ επιτροπισ παραλαβισ και του αρμόδιου 

μθχανικοφ τθσ Τπθρεςίασ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και να τουσ ενθμερϊνει για 

οποιοδιποτε κζμα ανακφπτει. 

τθν τελικι προςφορά ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ ι και φορζων-

ςυλλόγων που κα επιλζξει θ Τπθρεςία για ζωσ και δφο (2) θμζρεσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν 

Τπθρεςία.  

 

v. Εγγυήςεισ - υντήρηςη  

Η Ανάδοχοσ εταιρεία κα παρζχει γραπτι εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν για τθν καλι λειτουργία 

τόςο των μθχανικϊν μερϊν όςο και των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων. Ο Ανάδοχοσ, χωρίσ πρόςκετθ 

δαπάνθ για τθν Τπθρεςία, είναι υποχρεωμζνοσ μζχρι και τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ (2 ζτθ) του ςυςτιματοσ 

να ενθμερϊνει, αναβακμίηει ι αντικακιςτά το λογιςμικό ελζγχου των διατάξεων με κάκε νεότερθ 

ζκδοςθ που διατίκεται από τον Καταςκευαςτι. 

τθν προςφορά του Αναδόχου κα περιλαμβάνεται και θ ςυντιρθςθ του μθχανιςμοφ χωρίσ πρόςκετθ 

χρζωςθ για τθν πρϊτθ περίοδο λειτουργίασ, μζχρι τθν απόςυρςι από τθν ακτι και για διάςτθμα ενόσ 

ζτουσ. τθ διάρκεια αυτι ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει κατ’ ελάχιςτον μια (ανά μινα) 

τακτικι προλθπτικι ςυντιρθςθ κάκε ςυςτιματοσ. Επιπλζον, υποχρεοφται να προβαίνει ςτθν 

αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι άλλθσ λειτουργικισ ανωμαλίασ του εξοπλιςμοφ, ι/και 

ςφςτθμα, ι/και ςτθν αντικατάςταςθ (εφ’ όςον απαιτείται) μζρουσ ι του ςυνόλου αυτϊν χωρίσ καμία 
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πρόςκετθ δαπάνθ για τθν Τπθρεςία. Σο κόςτοσ όλων των αναλωςίμων, ανταλλακτικϊν, λιπαντικϊν, 

μικρο -υλικϊν, κλπ βαρφνει τον Ανάδοχο. 

 

vi. Διάδρομοσ πρόςβαςησ ΑΜΕΑ 

Όλεσ οι προςβάςιμεσ υποδομζσ πρζπει να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ξφλινο διάδρομο πλάτουσ 1,50μ. 

με διάκενα που δεν κα ξεπερνοφν τα 2εκ. 

Ο διάδρομοσ κα αποτελείται από τμιματα κατάλλθλου μικουσ για τθν εφκολθ μεταφορά του και 

αποκικευςθ τθν χειμερινι περίοδο. Σο υλικό του διαδρόμου κα πρζπει να είναι ςε αρμονία με το 

φυςικό περιβάλλον ϊςτε να μθν αλλοιϊνεται θ αιςκθτικι τθσ παραλίασ. Επειδι ο διάδρομοσ αυτόσ κα 

χρθςιμοποιείται και από τουσ υπόλοιπουσ λουόμενουσ είναι απαραίτθτο να μπορεί να περπατθκεί με 

γυμνά πόδια. 

 

vii. Λυόμενο  Αποδυτήριο για ΑΜΕΑ 

Η προςπελάςιμθ από ΑΜΕΑ παραλία κα πρζπει να περιλαμβάνει ζνα αποδυτιριο προςβάςιμο με 

αναπθρικό αμαξίδιο. Σο αποδυτιριο αυτό κα πρζπει να είναι μθ μόνιμο αποδυτιριο. Σα μζρθ του κα  

πρζπει να αποτελοφνται από τμιματα εφκολα ςυναρμολογοφμενα και αποςυναρμολογοφμενα, ϊςτε 

να είναι εφκολθ θ μεταφορά του από και προσ τθν παραλία τθσ τοποκζτθςθσ. Σο κάκε τμιμα του δεν 

κα πρζπει να ξεπερνά το μζγεκοσ που μπορεί να υποδεχτεί ζνα ελαφρφ ανοιχτό φορτθγό, προκειμζνου 

θ μεταφορά του να είναι δυνατι με οικονομικά μζςα. Σα υλικά καταςκευισ του κα πρζπει να είναι 

ανκεκτικά ςτθ καλάςςια διάβρωςθ. Η κφρα κα πρζπει να ανοίγει προσ τα ζξω με ωφζλιμο πλάτοσ 

τουλάχιςτον 90εκ. Μεταξφ των τοιχωμάτων και του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να υπάρχει χϊροσ για να 

μπορεί να περιςτραφεί αναπθρικό αμαξίδιο, να υπάρχει ελεφκεροσ κφκλοσ διαμζτρου τουλάχιςτον 

1,50μ. 

Εντόσ του αποδυτθρίου κα πρζπει να υπάρχει πάγκοσ με βάκοσ 70 εκ., ελάχιςτο πλάτοσ 1,50μ. και ςε 

φψοσ 50εκ. από το ζδαφοσ. Σο υλικό καταςκευισ του πάγκου κα πρζπει να ανοξείδωτοσ χάλυβασ ϊςτε 

να προςτατεφεται από τθν καλάςςια διάβρωςθ και να μθν ευνοεί τθν ανάπτυξθ μικρό οργανιςμϊν. Θα 

πρζπει να υπάρχουν κρεμάςτρεσ εκατζρωκεν του πάγκου και δίπλα ςτθ κφρα ςε απόςταςθ από το 

ζδαφοσ 120εκ και 180εκ. Σζλοσ κα πρζπει να υπάρχουν χειρολαβζσ εκατζρωκεν του πάγκου και δίπλα 

ςτθ κφρα ςε κατάλλθλο φψοσ. 

viii. Χϊροι ςκίαςησ 

Μετά από παρατεταμζνο χρόνο ςτθν παραλία όλοι οι λουόμενοι αναηθτοφν χϊρο με ςκιά για να 

προφυλαχτοφν από τον ιλιο. Ζτςι και για τα άτομα με αναπθρία πρζπει να τοποκετθκοφν χϊροι 

ςκίαςθσ που να είναι προςβάςιμοι από αναπθρικά αμαξίδια. Οι χϊροι αυτοί πρζπει να ςυνδζονται με 

διαδρόμουσ με τουσ υπολοίπουσ προςβάςιμουσ χϊρουσ τθσ παραλίασ. Σο ςυνολικό εμβαδό τουσ ςε 

κάκε παραλία πρζπει να είναι κατάλλθλο για να φιλοξενιςει τουλάχιςτον πζντε αναπθρικά αμαξίδια 

και τουσ ςυνοδοφσ τουσ. 
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ix. ήμανςη 

τθν περιοχι που κα υλοποιθκοφν οι παραπάνω παρεμβάςεισ πρζπει να τοποκετθκοφν ενθμερωτικζσ-

πλθροφοριακζσ πινακίδεσ για τθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν. υγκεκριμζνα, πλθςιάηοντασ ςτθν ακτι 

να προςδιορίηεται το ςθμείο τθσ παραλίασ που είναι προςβάςιμο για ΑμεΑ. Επιπλζον κα πρζπει να 

υπάρχουν ταμπζλεσ για τισ κζςεισ ςτάκμευςθσ, τισ διατάξεισ για τθν αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑμεΑ ςτθ 

κάλαςςα, τα αποδυτιρια και το προςβάςιμο ντουη. 

Όλα τα παραπάνω είδθ που κα προμθκευτεί ο Διμοσ Μυκόνου κα παραδοκοφν ςε χϊρο που κα 

υποδειχκεί από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ. Η μεταφορά και εκφόρτωςθ κα γίνει με ζξοδα και με 

προςωπικό του προμθκευτι. 

  

 
                                                        

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μφκονοσ     -06-2017 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

 

Αντϊνθσ Καςτορίνθσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε. 

Μφκονοσ 13-06-2017 

O υντάξασ 

 

 

 

Ιωάννθσ Ροφςςοσ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ τ.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 15/2017 

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο. 

Η παροφςα μελζτθ περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ» 

 Άρθρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Η παροφςα προμικεια διζπεται από τισ διατάξεισ:  

 Σου Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιµων και Κοινοτιτων». 

 Σου Ν. 3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωµζνθσ διοίκθςθσ – 
Πρόγραµµα Καλλικράτθσ».  

 Σου Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

  Σου N. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ µε τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόµων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».  

 Σθσ Απόφαςθσ του  Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 
τεφχοσΒ’) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

 Σθσ Απόφαςθσ Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ 
Β') 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.» 

 Σου Ν.4270/2014«Αρχζσ δθµοςιονοµικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωµάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) - δθµόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

 Σου Ν.4412/2016 «∆θµόςιεσ υµβάςεισ Ζργων, Προµθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρµογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  

 

Άρθρο 3ο : υμβατικά ςτοιχεία. 

     υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

1. Η διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 
2. Η Οικονομικι Προςφορά. 
3. Η Γενικι και Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων. 
4. Η Σεχνικι Περιγραφι –Προδιαγραφζσ- 
5. Ο ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ. 

 
 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε 

ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
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Άρθρο 4ο : Προςφορζσ - Σεχνικζσ προδιαγραφζσ . 

Προςφορά γίνεται δεκτι για το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ.  

Σο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ μελζτθσ και ιςχφουν 

απόλυτα τα όςα περιγράφονται ςε αυτό και όλεσ οι απαιτιςεισ που περιλαμβάνονται. 

  

Άρθρο 5ο : Σρόποσ διενζργειασ . 

Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί με Ηλεκτρονικό Δημόςιο Ανοικτό Διαγωνιςμό 

µε τουσ όρουσ που κακορίηει θ Οικονοµικι Επιτροπι, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και 

µε κριτήριο κατακφρωςησ τθν πλζον ςυµφζρουςα από οικονοµικι άποψθ, µόνο βάςει τιµισ, ςε 

ςυνάρτθςθ µε τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των υπό προμικεια ειδϊν. 

 

Άρθρο 6ο : Κατακφρωςη αποτελζςματοσ. 

1.Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννοµα αποτελζςµατά τθσ, εφόςον ο ∆ιµοσ δεν τθν 

κοινοποιιςει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  

2. Ο ∆ιµοσ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυµφωνθτικοφ, ςε διάςτθµα 

που κα αποφαςίςει ο ∆ιµοσ και πάντωσ εντόσ των προκεςµιϊν που ορίηει ο νόµοσ, από τθν 

κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

 

Άρθρο 7ο : φμβαςη. 

Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν κοινοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςφμφωνα με το 

Νόμο, υποχρεοφνται να προςζλκει ςε οριςμζνο χρόνο, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, από τθν ειδοποίθςθ 

του για τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.  

Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ 

προμικειασ.  

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  

• Παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα.  

• Παραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε.  

• Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ.  

• Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ.  

 

Άρθρο 8ο :  Ποιότητα υλικϊν - Χρόνοσ εγγφηςησ 

Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αντιςτοίχων τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ των ειδϊν τθσ προμικειασ ορίηεται ςε τουλάχιςτον δφο (2) ζτη. 
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Άρθρο 9ο : υςκευαςία- Μεταφορά-Σοποθζτηςη. 

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα κατάλλθλα μζτρα, για τθ ςυςκευαςία, μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωςθ, τοποκζτθςθ και λειτουργία των προσ προμικεια ειδϊν. Επίςθσ ο προμθκευτισ 
βαρφνεται για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του ίδιου ι του προςωπικοφ του  κατά 
τθν τοποκζτθςθ των ειδϊν ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ Μυκόνου.  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τα είδθ ςυνοδευόμενα με όςα προβλζπονται και 
απαιτοφνται από τθν παροφςα μελζτθ, τθν διακιρυξθ, ςφμφωνα με τα ςυμβατικά ςτοιχεία και με τθν 
προςφορά. 
 

Άρθρο 10ο : Παράδοςη Τλικϊν 

Η παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν από τον προμθκευτι θα γίνει μζςα ςε προθεςμία δφο μηνϊν 

από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με τον τρόπο που προβλζπεται ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ. Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι τθσ παρ. 5 του άρκρου 221 του Ν. 

4412/2016, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/2016.  

Εάν κατά τθν παραλαβι των υλικϊν, κρικεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ ότι τα είδθ 

αποκλίνουν από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ , μπορεί να απορρίψει τα υλικά, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 208 του Ν. 4412/2016 και ςε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι 

μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από 

γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ τθσ με άλλθ, που να είναι 

ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ 

αυτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 213 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 11ο : Παραλαβή 

Ι. Αρμόδιο όργανο 

Η παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 221. (άρκρο 208 

παρ.1 του Ν.4412/16) 

 

ΙΙ. Παρουςία προμηθευτή 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται 

να παραςτεί, εφόςον το επικυµεί, ο προµθκευτισ. (άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 

 

ΙΙΙ. Ποιοτικόσ ζλεγχοσ 

Η ςφµβαςθ µπορεί να προβλζπει ότι ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ γίνεται µε ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ 

παρακάτω τρόπουσ: 

• μακροςκοπικι εξζταςθ,  
• μθχανικι εξζταςθ, 
• μζτρθςθ απόδοςθσ , 
• πρακτικι δοκιμαςία.(άρκρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16) 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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Σο κόςτοσ (εάν υπάρχει) διενζργειασ των ανωτζρω ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. (άρκρο 208 
παρ.3 του Ν.4412/16) 
 

IV. Πρωτόκολλο παραλαβήσ/απόρριψησ/μακροςκοπικοφ ελζγχου 

Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκµιεσ, 

κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. (άρκρο 208 παρ.6 του Ν.4412/16) 

V. Δυνατότητεσ Επιτροπήσ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ µπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό µε παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

γ) να απορρίψει το υλικό. (άρκρο 208 παρ.3 του Ν.4412/16) 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί: 

- τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προµικεια, 

- τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και 

- τθν επιτροπι παραλαβισ, 

για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ 

νωρίτερα. (άρκρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16) 

Αποδεικτικό παράδοςησ 

Μετά από κάκε προςκόµιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, θεωρημζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 

αναφζρεται: 

- θ θµεροµθνία προςκόμιςθσ, 

- το υλικό, 

- θ ποςότθτα και 

- ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. (άρκρο 206 παρ.7 του Ν.4412/16) 

Εάν κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ςυμβατικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ μπορεί να προτείνει τθν τελεία απόρριψθ των παραλαμβανομζνων ειδϊν ι τθν 
αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν αυτϊν. 

Εφ’ όςον ο ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ πιο πάνω προτάςεισ τθσ Επιτροπισ, εντόσ τθσ υπό τθσ 
ίδιασ οριηόμενθσ προκεςμίασ, ο Εργοδότθσ δικαιοφται να προβεί ςτθν τακτοποίθςθ αυτϊν, ςε βάροσ 
και για λογαριαςμό του αναδόχου και κατά τον προςφορότερο, με τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα του, 
τρόπο. 

 
Άρθρο 12ο : Φόροι , τζλη , κρατήςεισ 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει των κειμζνων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ που 
κα ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο ΦΠΑ βαρφνει το Διμο.  

 

Άρθρο 13ο : Ευθφνεσ και δαπάνεσ που βαρφνουν τον προμηθευτή 

Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του προμθκευτι ι ςτον ίδιο ι ςε τρίτουσ που 
προκαλείται κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν μεταφοράσ του είδουσ ςτουσ χϊρουσ του Διμου 
Μυκόνου, βαρφνεται αποκλειςτικά ο προμθκευτισ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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Επίςθσ τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια των ειδϊν μζςα, τα υλικά και τα μθχανιματα για τθν 
εναπόκεςι τουσ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει ο Διμοσ, κακϊσ και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό 
προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ, μεταφορά και τοποκζτθςθ των παραπάνω ειδϊν βαρφνουν 
αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

 

Άρθρο 14ο  Λοιπζσ διατάξεισ 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 

 

 

  

 
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μφκονοσ     -06-2017 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

 

Αντϊνθσ Καςτορίνθσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε. 

Μφκονοσ 13-06-2017 

O υντάξασ 

 

 

 

Ιωάννθσ Ροφςςοσ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ τ.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 15/2017 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η    Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Χ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο. 

Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 

 Άρθρο 2ο : Ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

 Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 

 Άρθρο 3ο : υμβατικά ςτοιχεία. 

 Όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ Γενικισ υγγραφισ υποχρεϊςεων. 

 

Άρθρο 4ο Εγγυήςεισ 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςµό, για 

ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ προχπολογιςκείςασ  δαπάνθσ,  µθ  ςυµπεριλαµβανοµζνου  του  

Φ.Π.Α. 13%. 

Ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ τθσ προμικειασ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ 

καλισ εκτζλεςθσ  το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ 

Φ.Π.Α.(Άρκρο 72 Ν.4412/2016).  

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολο τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 

εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται μετά 

τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν τα αγακά ι οι 

υπθρεςίεσ είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 

καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία 

του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν ι του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για 

τθν ςταδιακι αποδζςμευςθ τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 

οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 

παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα 

προβλεπόμενα, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

 

 

                    

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε 

ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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 Άρθρο 5ο : Εγγυήςεισ υλικϊν 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ του προσ προμικεια είδουσ ορίηεται ςε τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. 

Η εγγφθςθ πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ από τα προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι εγγφθςθ 

και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ του Αγοραςτι, τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ 

οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό. 

Άρθρο 6ο : Ζναρξη ιςχφοσ τησ ςυμβάςεωσ και διάρκεια ιςχφοσ. 

Η ςφμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ από τθσ υπογραφισ του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

είναι 2 μήνεσ. 

 Άρθρο 7ο : ταθερότητα τιμϊν . 

Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Άρθρο 8ο : Σρόποσ και χρόνοσ παράδοςησ . 

Σα προσ προμικεια είδθ κα παραδοκοφν και κα τοποκετθκοφν ςτα ςθμεία που κα υποδεικνφονται 

από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ ςε ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 

Μυκόνου και όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ κα ζχουν ολοκλθρωκεί ςε χρονικό διάςτθμα το πολφ δφο 

(2) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σα ζξοδα προετοιμαςίασ, θ μεταφοράσ και θ τοποκζτθςθ των  προσ προμικεια ειδϊν ςτον τόπο   

παράδοςθσ που κα υποδειχτεί από τθν υπθρεςία κα  επιβαρφνουν τον προμθκευτι  υπζρ  του  οποίου 

κα κατακυρωκεί θ προμικεια. 

Για οτιδιποτε άλλο ςχετίηεται με τθν παραλαβι των υλικϊν, ιςχφουν τα  οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του 

Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 10ο : Πληρωμζσ 

Η πλθρωμι κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ τθσ εκάςτοτε ολοκλθρωμζνθσ μονάδασ (για κακζνα από τα 

τρία (3)  ςυςτιματα για αυτόνομθ πρόςβαςθ ΑΜΕΑ ςε παραλίεσ) θ οποία κα τίκεται ςε λειτουργία  και 

αφοφ υπογραφεί το ςχετικό πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια 

επιτροπι παραλαβισ ι εναλλακτικά θ πλθρωμι ςτον προμθκευτι μπορεί να γίνει με τθν ολοκλιρωςθ 

των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του προμθκευτι μετά τθν οριςτικι παραλαβι από τθν αρμόδια 

επιτροπι του Διμου Μυκόνου. 

 

  

 
                                                        

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μφκονοσ 14-06-2017 

Ο Αν. Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  

Σ.Τ. Διμου Μυκόνου 

 

 

 

 

Αντϊνθσ Καςτορίνθσ 

Πολιτικόσ Μθχανικόσ Π.Ε. 

Μφκονοσ 13-06-2017 

O υντάξασ 

 

 

 

Ιωάννθσ Ροφςςοσ 

Σοπογράφοσ Μθχανικόσ τ.ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 15/2017 

 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
(ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ) 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε ΠΑΡΑΛΙΕ 
ΣΗ ΜΤΚΟΝΟΤ » 

 
 
 

 

Α/Α  
ΕΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΝΟΜΗ 

ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΕΑ Ε ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΣΕΜ 3   

  ΤΝΟΛΟ :  

  Φ.Π.Α. 13% :  

  ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ :  
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