
Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α  :
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ 
ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ»
(ΑΡΟΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001)

1. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Η παραχώρηση της οπλής χρήσης αι γιαλού, παραλίας, όχθης κπι παρόχθιας ζώνης μ ίν ιω ν  
Λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 2971/2001), στους οργανισμούς Ιοττικπς 
Αυτοΰιοίκησης Α' Βαθμού γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που ^υπηρετούν τους 
λαυόμενους ή τΠν αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσ&ωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. 
<.αθιαμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυ κτηρίου κλπ.)

Απαγορεύεται αποια δήποτε κατασκευή, που συνδέετα·: μόνίμα με το έδαφος (ττ-Χ- πάκτωση μ* 
σκυρόδεμα. τσιμεντσίτρώσεις. επιχωματώσεις, κλπ.)
Απαγορεύεται η χρήση Ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν .2160/93}. 
Α τ-ayc ρεύεται η τοποθέτησα σκηνών καί η στάΒμευση τροχόσπιτων. α υ το κ ιν ο ύ μ εν η  
αυτοκίνητων κλπ.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης του κοινόχρποτου χώρου αιγιαλού-πρραλίας 
δεν ΰιενεργοΟνται διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών κα: η ακεραίοτηιΟ 
της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επ ιχω ματώ σει ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση 
μηχανημάτων πέραν ίου κοσκινίσματος με στόχο τον καθαοισμάτης άμμου

2. ΠΡΟΣΕΑΕΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Με την επιφύλαξη "ης υττοχρεωτϊκής τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβαρης προς την σκτογραιιμή; 
Τ υφ ώ να  με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 105275fi/1451/Β0010/10^-2012 yrd την ε ξ υ π η ρ ε τ ι^  -ων 
ΑμεΑ. στους τταραχωρούϋενους χώρους σε ακτές; επιτρέπεται η τοποθέτηση Ειαΰρόμίον 
πρόσβασης τοποθετημένων τόσα παράλληλοι όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους ^ιέχρι 3,S0 j.. 
στ ο £πτίπ£δο της άμμου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή {via Λόγους ορ^οντίωατς της 
επΏΰνειης βάδισης),
Για μήκος παραχωρούμενης επιφάνειας μέχρι 30 μ, επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο {2) διαδρόμων 
πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο (εγκάρσιες διαβάσεις) ανά παραχωρούμενη επιφάνεια 
υιγΊαλού-ταραλΙας. ενώ για μήκος παραχωραύμενης Επιφάνειας ττου υπερβαίνει τα 30 μ.̂  
επιτρέπεται η τοποθέτηση περισσότερων όϊαδρόμων με αναλογία ενδς διαδρόμου ανά 2C επί 
πλέον μέτρα υήκους παραχω^ούμενης έκτασης.

Για την κΐϋΐλοφαρίσ παράλληλα με την ακτή εππρέπΐται Επίσης η τοποθέτηση ενός ( ')  S iuSpt^oj 
τιοράλληλα με την ακτή ανά δύο σειράς ομπρελών παυ Θα συνδέεται Εγκάρσια με τους κάΦε-ους 
προς tqv ακτή διαδρόμους.

3. ΦΥΤΕΥΣΗ

Η προστασία. φροντίδα και συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου αποτελεί από κο:νού 
ίϋοχρέωσΓ. του αρμόδιου ΟΤΑ και του επιχειρηματία που έχει την εκμετάλλευΟΓ; του χώρου.

4. ΑΡΧΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Ι - ις  ΐα τ α σ κ & υ έ ς - δ ια μ ο ρ φ ώ α Ε ίς  εντός του παραχωρηθέντος χώρηυ Βα πρέπει να χρησιμ^-π^ουνται 
κ,ατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά κοι εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους



χρωματισμούς, Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν/ καθόλου ή ελάχισιπ 
επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων.

Παραδείγματα υλικών ανάλογα j e  το αντικείμενο δίνονται στη συνέχεια:

* Ομπρέλες : Ξύλινος 3θιός από εμποτισμένο ξύλο. σκελετός α τό  εμποτισμένα ξύλα 
εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανεσμένο χάλυβα η αλουμίνΓο. Επικάλυψη από 
ύφασμα. ξύλο; Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα. ψάθα, πλεγμένο καλάμι.

* Ξαπλώστρας : Οι ξαπλώστρες μπορεί να είναι σταθερές ή ανακλινόμενες. ξύλινες, 
μεταλλικές (αλουμινίου) ή ττλαστικΕς; σταθερές ή -ροχήλατες. Επενδύονται με ύφασμα και 
μπορεί να διαθέτουν υφασμάτινα μαξιλάρια.

* Τ ρ α ΐτεζά ^α  : Τα τραπεζάκια ορθογώνια ή κυκλικά συμπληρώνουν τη συνηθισμένη 
διάταξη-σετ < ξαπλώστρα+τραπεζάκ[-ομΓρέλα+ξσττλώστρα). Μπορεί να είναι σταθεοά ή 
μετακινούμενα, ξύλινα; μεταλλικά (γαλβανισμένου χάλυβα ή αλουμινίου) ή πλαστικά.

* Διάδρομοι πρόσβασης ; Για την κατασκευή τους προτ:μάται η χρήση υδατοπερατών και 
θερμοαπωθητικών ψυχρών υλικών avrioAJCJ0r|pn επιφάνεια. Κατάλληλα υλικά είναι το 
εμποτισμένο ξύλο στερεωμένο πάνω σε ξύλινα δοκάρια. βότσαλά πάνώ σε πατημένο 
χώμα. πατημένο χώμα καιχάλΐκί. Τσ ξύλινα στοιχ£ίο τοποθετούνται ελεύθερα ή ενώνονται 
μεταξύ τους με ειδικούς μεταλλικούς συνδέσμους αττό ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα. 
Αποκλείεται η χρήση σκυροδέματος, ασφάλτου : _κοινών πλακιδίων δαπέδου ενώ 
Επ.τρέττί.ται (υπό προϋποθέσεις) η τοποθέτηση πλοϊκών πέί&ϊ-ίρρμίου ή ΐαττικιίς πέτρας 
πάνω σε άμμο χωρίς ϊΓ[ χρήση συνδετικού υλικού.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τους ξύλινους διαδρόμους κίνησης θα τρέπει να 
πληρούν πς ακόλουθες προδιαγραφές:
Το σανίδωμα θσ είναι αττό εμποτισμένη ξυλεία ενδεικτικών διαστάσεων πάχους ?-,5 εκ. και 
πλάτους 12.0εΐί με κενό 1,0 εκ. {το κενό χρειάζεται γ:α να μπορεί να καθαρίζεται εύκολα c 
διάδρομος από την άμμο που 6α μεταφέρεται από την κίνηση των λουσμένων). Οι σανίδες 
του πατώματος στερεώνονται πάνω σε σκελετό από εμποτισμένη ξυλεία διυιομής 
S.0x6,0εκ. ανά πυκνά διαστήματα με μεταλλικές βίδες γαλβονισμένες (και όχι καρφιά) που 
εμποδίζουν τη στρέβλωσή τους Εναλλακΐκά *αι όππυ οι συνθήκες το επιτοεττουν. 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκοινιά για τη σύνδεση των σανίδων μεταξύ τους ή οιον 
ξύλινο σκελετό ι̂ε στόχο την βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος. Συνιστάται r 
Ε π ιφ ά ν ε ια  βάδισης των σανίδων να έχει δεχθεί επεξεργασία με τραβηγμένο αντιολισθηρό 
χτένι ώστε νσ μην γλιστράει με ro νερό.

* ΧειρολισθήρΕς - κουπαστές : (όπου απαιτείται για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ}
Απώ ξύλο εμποτισμένης ξυλείας κατεργασμένο ή ακατέργαστο ή ανοξείδωτο χάλυβα -VS. 
υλικό που ενδεικνυταί για χρήση κ ο ν τό  στη θάλασσα. Από το ίδιο υλίϊίΰ κ α τα σ κ ε υ ά ζ ο ν τ α ι 
κα; ο· μεταλλικοί σκελετοί των λυόμενων κατασκευών για την είσοΰο και έξοδο από το νερό 
των ΑΜΕΑ Ρναλλοκτικσ μπορεί να χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος χάλυβας ^ε όύο 
στρώσεις και τελική στρώση αττό ττολυεστερική βαφή που απαιτεί όμως και τακτική 
συντήρηση.

5. ΦΩΤ1ΣΜΟΕ - ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιτρέπεται μόνον χαμηλός και περιορισμένος φωτισμός στο αττολύτως αναγκαίο για λόγους 
ασφαλείας και καθοδήγησης, ώστε να μην αλλοιώνεται η σχέση με τη φύση. Τοποθετούνται 
φωτιστικά σώματα που παρέχουν διάχυτο φωτισμό και έχουν τέτοια διαμόρφωση ώστε να 
εμποδίζεται ο σχηματισμός φωτεινής δέσμης που Φα μπορούσε να ^ιποπροσανατρλίσει ζώα η να 
ενοχλήσει επισκέπτες και περίοικους. It  περίπτωση που ο φωτισμός εξασφαλίζεται από φωτιστικά 
σώματα σε ιστούς αυτοί τοποθετούντο·, εκτός των ορίων των δια μοροωμ ένων διαδρόμων 
κυκλοφορίας. Οι καλωδιώσεις φθάνουν στα φωτιστικά σημεία υποΒαπτέΒ^ (προστατεμένα εντός 
μεταλλικών στεγανών σωληνώσεων-καναλιών) πάντα με ασφαλή κα· συντεταγμένο τρόπο. 
Συνιστάταί η ηλεκτροδότηση με χαμηλή τάση για λόγους ασοαλείσς.



Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρα, Η παραγόμενη σΐάδυπ 
θορύβου από μουσική ή σχεπκες χρήσεις οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 httectiμΐτέ>. σε 
οπουδήποτε σπ,μείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.

6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕίΕΑΕ ΖΩΝΗΕ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΕ

ΐτο ϋ ς  κοινόχρηστους χώρους απαλού και τηαραλϊας. που παραχω ρούνε για να τοποθετηθούν 
ομπρέλες κα* ανάκλιντρα (ξαπλώστρες), ως <τσετ» νοείται ο συνδυασμός 1 ομπρέλα με τροπτεζάίν.
κα: 2 ξ™τλώστρες τοποθετημένες εκα'-έρωΒεν. _ _
Γιο "ΐς ανάγκες των υπολογισμών προ βλέπεται ότι ένα τέτοιο τυπικό σετ καταΛαμρανει κατ 
ελάχιστσν επιφάνεια Θ.Οηι2 Γξαπλώστρα+ομπρέλα-τραττεζάκ]+ομπρέλα)χ(μήκος ξαπλώστρας) 
= ίΐ ,Ομ+1,0υ+1,ϋμ)χ(2,0μ)= -(πρόσοψη) χ [βάθος) = (3,0 μ) X (2,0 μ)=6,0 τ.μ..
Το εμβαδόν ιιου καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετούμενα «αετ» δεν μπορεί να ε;ναι 
μεγαλύτερος από το 50% της Επιφάνειας που έχει συνολικά παμαχωρη&εί.

Μεταξύ της πρώτης σειράς σετ ανακλϊντρων-ομπρελών και ακτογραμμής σε ηρεμίσ θα πρεπε; να 
παραμένει ακάλυπτος διάδρομοί υποχρεωτικού πλάτους 5,0μ; ο οπαίας θα διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των λουσμένων -παράλληλα με τη θάλασσα, (ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
3άλασσας και κοντινότερης ξαπλώστρας 5,0 μ).
Οι μ ισ η τές  δικαιούνται να διατηρούν τ ς τϋστοθετημένες ομπρέλες και ξατΐλώστρες στη θέση τους 
για όλο το εικοσιτετράωρο.

7 . ΕΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΑΚΤΩΣΗ

Ολες οι κα^α-σκευές συνΰέονται με τό έδαφος με διατάξεις trou σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 
να παραπέμτο-jv σε συνθήκες μόνιμης θεμελίωσες αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνστΓ η 
χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια άμεση αποξήλωση, μετακίνηση ή μεταφορά τους,

Όπου οι επικρατούσες τοπίκές συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες αυτό γίνεται απλή έδρσση 
r  χρήση βαρύτητας (αντίβαρα, έρμα από άμμο ή νερό). Σε ακραίες καταστάσείς (πολύ ισχυροί 
άνεμοι σε νησιωτικές περιοχές) και όπου τ^εται ζήτημα ασφάλειας των χρηατών μπορεί Γ: χρήση 
-ων αντίβαρων να συνδυαστεί με απλή έμπηξη των κατάλληλα διαμορφωμένων μελών στο 
έδαψος.
Με-ά τα πέρας της περιόδου χρήσης οι διατάξεις έδρασης (βάσεις, έρμα. αντίβαρα; εμττήξεις κλπ) 
θα πρέπε: νσ οπτοκαλύπτονται και να αφα3ρούντσι χωρίς να παραμένουν εγκιβωτισμένες στη άμ^α 
σε αναμονή της επόμενης ττεριόδαυ.


