Προμήθεια εξοπλισμού και
βοηθητικών εγκαταστάσεων για
εξυπηρέτησης ΑμεΑ σε παραλίες του
Δήμου Ρεθύμνης
Περιφέρεια Κρήτης
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιγραφή
Με την συγκεκριμένη πράξη ο Δήμος Ρεθύμνης προχώρησε στην προμήθεια του
κατάλληλου εξοπλισμού για τη δημιουργία μη μόνιμων υποδομών εξυπηρέτησης ΑμεΑ σε
τρία σημεία παρέμβασης στον ευρύτερο χώρο των παραλιών του Δήμου Ρεθύμνης. Τα προς
προμήθεια είδη έχουν διαχωριστεί σε τέσσερις ομάδες και εμφαίνονται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα.
Ομάδα Α: Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με δυσκολίες όρασης
1 Ένα Σύστημα καθοδήγησης στη θάλασσα ατόμων με δυσκολίες όρασης
Ομάδα Β: Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά
προβλήματα 2 Δύο Συστήματα αυτόματης πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά
προβλήματα τεμ. 2
Ομάδα Γ: Διάδρομος 3 170 μέτρα Κινητός ξύλινος διάδρομος πρόσβασης ΑΜΕΑ
Ομάδα Δ: Βοηθητικός εξοπλισμός 4 Δύο Κινητές τουαλέτες ΑΜΕΑ 5 Δύο Λυόμενα
αποδυτήρια ΑΜΕΑ 6 Τρεις Χώροι σκίασης/προστασίας ΑΜΕΑ 7 Εννέα Πληροφοριακές
πινακίδες.
Ο εξοπλισμός τοποθετήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει δύο νέες
ολοκληρωμένες υποδομές και να συμπληρώσει μία υφιστάμενη, ολοκληρώνοντας την
«αλυσίδα προσβασιμότητας» με μία σειρά αλληλεξαρτώμενων και αλληλοσυμπληρωμένων
παρεμβάσεων που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμεΑ και
γενικότερα όλων των εμποδιζόμενων ατόμων. Η επιλογή των βέλτιστων περιοχών

παρέμβασης, έγινε με γνώμονα την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των ΑμεΑ και τη
λειτουργικότητα των διατάξεων, ενώ συνυπολογίστηκαν τα κάτωθι κριτήρια:









Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών. (πρόκειται για πολυσύχναστες παραλίες),
Τα χαρακτηριστικά των ακτών. (πλάτος της παραλίας / καταλληλότητα χώρου για
εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής),
Η ελεύθερη πρόσβαση (παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους του πολίτες).
Η οργάνωση των παραλιών για τη λειτουργία και εποπτεία του εξοπλισμού. (Όλα τα
σημεία αφορούν οργανωμένες παραλίες).
Η άμεση γειτνίαση με πύργους ναυαγοσωστών.
Η ύπαρξη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.
Η προσβασιμότητα από το δρόμο προς τον αιγιαλό.
Το ανάγλυφο του αιγιαλού και το βάθος της θάλασσας.

Οι περιοχές παρέμβασης/παραλίες που προέκυψαν για να τοποθετηθεί ο εξοπλισμός είναι:
1ο σημείο παρέμβασης/παραλία: Παραλία Ρεθύμνου (οδός Άρη Βελουχιώτη 14). - Σύστημα
καθοδήγησης στη θάλασσα ατόμων με δυσκολίες όρασης - Κινητός ξύλινος διάδρομος
πρόσβασης ΑμεΑ (Μήκους 35μ.) - Κινητή τουαλέτα ΑμεΑ.. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ1 - Λυόμενο
αποδυτήριο ΑμεΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ2 - Χώρος σκίασης/προστασίας ΑμεΑ.. - Πληροφοριακές
πινακίδες. 2ο σημείο παρέμβασης/παραλία: Παραλία Ρεθύμνου (οδός Άρη Βελουχιώτη 41):
- Σύστημα αυτόματης πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα. - Κινητός
ξύλινος διάδρομος πρόσβασης ΑΜΕΑ. (Μήκους 80μ.) - Κινητή τουαλέτα ΑΜΕΑ. - Λυόμενο
αποδυτήριο ΑΜΕΑ. - Χώρος σκίασης/προστασίας ΑΜΕΑ. - Πληροφοριακές πινακίδες 3ο
σημείο παρέμβασης/παραλία: Παραλία Πλατανιά (οδός Λασιθίου) - Σύστημα αυτόματης
πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα. - Κινητός ξύλινος διάδρομος
πρόσβασης ΑμεΑ (Μήκους 55μ.) - Κινητή τουαλέτα ΑΜΕΑ. - Λυόμενο αποδυτήριο ΑΜΕΑ. Χώρος σκίασης/προστασίας ΑΜΕΑ. - Πληροφοριακές πινακίδες.

Φωτογραφίες

Οφέλη
Τα οφέλη από την συγκεκριμένη παρέμβαση απευθύνονται κατ’ αρχάς στα 1500 μέλη του
σωματείου ΑμεΑ του νομού Ρεθύμνης και κατ' επέκταση και στους επισκέπτες του Δήμου
μας και οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας. Άρα μία μεγάλη ομάδα
συνανθρώπων μας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να χαρούν τη θάλασσα μέσω της χρήσης
των εν λόγω εγκαταστάσεων.

