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Αναπτυξιακή Πάρνωνα  
Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός  
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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34250/21/Β/95/005) 
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Τηλ.: 27570-22807  Fax: 27570-23230 
Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr 

Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr 

ΕΡΓΟ:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ»  

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 93.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο παρόν εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των 

προδιαγραφών της μελέτης, µε οδηγό τις βασικές αρχές για την δυνατότητα κίνησης 

ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, και τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ: Οδηγίες Σχεδιασµού 

για την Αυτόνοµη ∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑµεΑ όπως ορίζει το άρθρο 26 του Νόµου 

4067/2012 συµπεριλαµβάνοντας το άρθρο 28 του Νόµου 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄) 

«Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες» ,το νόµο 

4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) καθώς και την εγκύκλιο 42382/16.07.2013. 

Αναλυτικότερα, οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές ορίζονται σύμφωνα 

με τα κάτωθι: 

 

ΑΡΘΡΟ 01 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ (18μ) 

Αναβατόριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας, με όλα τα προαπαιτούμενα συστήματα ασφαλείας, πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου και σήμανση CE. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά: 

• Εγκατάσταση εξωτερικού χώρου 

• Χειροκίνητα αναδιπλούμενοι βραχίονες, κάθισμα, υποπόδιο 

• Ωφέλιμο φορτίο: max 130 Kg – Γωνία ανύψωσης :από 0 έως 70 ο 

• Μηχανικά στρεφόμενο κάθισμα 

• Οδήγηση: Οδοντωτός τροχός-κρεμαγιέρα 

• Κινητήρας:24 VDC/ 0.42 Kw 

• Ταχύτητα Κίνησης: 0,10 m/sec 

mailto:info@parnonas.gr
mailto:info@parnonas.gr
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Συστήματα ασφαλείας: 

• Ρυθμιστής ταχύτητας-αρπάγη ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και 

διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος. 

• Σύστημα ανίχνευσης εμποδίων στο υποπόδιο κατά την κίνηση στο 

κλιμακοστάσιο 

• Κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας-ηχητική σήμανση στάσης 

• Ζώνη ασφαλείας 2 θέσεων 

• Θερμικός διακόπτης ασφαλείας προστασίας κινητήρα 

Λειτουργία:  

Η απαιτούμενη ισχύς παρέχεται από μπαταρίες (2 τεμ) οι οποίες φορτίζονται 

αυτόματα όταν το κάθισμα θα βρίσκεται σε κάθε στάση με παροχή ρεύματος 220 V 

AC σε μια εκ των δυο στάσεων. 

Χειρισμός: Με κομβίο τύπου joystick συνεχούς επαφής πάνω στο βραχίονα του 

καθίσματος. 

Μήκος ράγας: 18,0 μ περίπου 

Στροφή: 90 º: 8 

Χρώμα ράγας οδήγησης: Γαλβανισμένη εν θερμώ για εξωτερική χρήση 

Φορτιστής: 1 τεμ. Εξωτερικού χώρου 230VAC/24VDC 

Ασύρματα χειριστήρια: 3 

Στάσεις-Σημεία φόρτισης: 3 

 

ΑΡΘΡΟ 02 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ(10μ) 

Αναβατόριο κατασκευασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας, με όλα τα προαπαιτούμενα συστήματα ασφαλείας, πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου και σήμανση CE. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά: 

• Εγκατάσταση εξωτερικού χώρου 

• Χειροκίνητα αναδιπλούμενοι βραχίονες, κάθισμα, υποπόδιο 
• Ωφέλιμο φορτίο: max 130 Kg – Γωνία ανύψωσης :από 0 έως 70 ο 

• Μηχανικά στρεφόμενο κάθισμα 

• Οδήγηση: Οδοντωτός τροχός-κρεμαγιέρα 

• Κινητήρας:24 VDC/ 0.42 Kw 

• Ταχύτητα Κίνησης: 0,10 m/sec 

Συστήματα ασφαλείας: 

• Ρυθμιστής ταχύτητας-αρπάγη ασφαλείας με μηχανική μανδάλωση και 

διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος. 
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• Σύστημα ανίχνευσης εμποδίων στο υποπόδιο κατά την κίνηση στο 

κλιμακοστάσιο. 

• Κλειδί απενεργοποίησης λειτουργίας-ηχητική σήμανση στάσης. 

• Ζώνη ασφαλείας 2 θέσεων. 

• Θερμικός διακόπτης ασφαλείας προστασίας κινητήρα. 

Λειτουργία:  

Η απαιτούμενη ισχύς παρέχεται από μπαταρίες (2 τεμ) οι οποίες φορτίζονται 

αυτόματα όταν το κάθισμα θα βρίσκεται σε κάθε στάση με παροχή ρεύματος 220 V 

AC σε μια εκ των δυο στάσεων. 

Χειρισμός: Με κομβίο τύπου joystick συνεχούς επαφής πάνω στο βραχίονα του 

καθίσματος. 

Μήκος ράγας: 10,0 μ περίπου 

Στροφή: 90º: 1 

Χρώμα ράγας οδήγησης: Γαλβανισμένη εν θερμώ για εξωτερική χρήση 

Φορτιστής: 1 τεμ. Εξωτερικού χώρου 230VAC/24VDC 

Ασύρματα χειριστήρια: 2 

Στάσεις-Σημεία φόρτισης: 2 

 

 

ΑΡΘΡΟ 03 

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚO ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΠΑΝΕΛ 60x120 

Ηχοαπορροφητικό επιτοίχιο πάνελ 60*120, κατάλληλο για επένδυση τοίχου με 

διάφορα σχέδια και επενδυμένο με ταπετσαρία υφάσματος κατ. A σε απόχρωση 

επιλογής της Υπηρεσίας. Ηχοπροστασία στους χώρους συγκέντρωσης κοινού, γιατί 

τα άτομα με προβλήματα στην όραση και ιδιαίτερα οι τυφλοί έχουν εξασκηθεί να 

αντιλαμβάνονται τον χώρο με την ακοή, με αποτέλεσμα να χάνουν την αίσθηση 

αυτή σε χώρους με οχλαγωγία, θόρυβο και αντήχηση.  

Τα χρώματα χρησιμοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 

σύγχυσης λόγω αχρωματοψίας.  

Τοποθέτηση καταλλήλων ηχοαπορροφητικών πλαισίων στον ελεύθερο πλευρικό και 

πίσω τοίχο του χώρου, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία των ηχείων, 

συστημάτων εξαερισμού, παραθύρων, θυρών, κλπ. Για λόγους μέριμνας για 

τυχούσες φθορές κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση των πλαισίων από ύψος 2m και 

πάνω από το πάτωμα. Προσαρμογή και τοποθέτηση των πλαισίων με άψογο 

αισθητικά τρόπο και ανάρτηση που να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση τους.  Την 

μεταφορά και εγκατάσταση όλων των υλικών, μικροϋλικών και εργαλείων – 

εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για την ανάρτηση και τοποθέτηση των πλαισίων.  

Τα ηχοαπορροφητικά πλαίσια θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω 

προδιαγραφές: Π1. Τα πλαίσια θα δημιουργούν επίπεδες επιφάνειες συνολικού 

εμβαδού τέτοιου ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη αύξηση της ηχοαπορρόφησης 
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στο χώρο, με τους περιορισμούς τοποθέτησης που προαναφέρθηκαν.  

Οι επιμέρους διαστάσεις του κάθε πλαισίου θα πρέπει να επιτρέπουν την δημιουργία 

διατάξεων με αρμονική προσαρμογή στα γεωμετρικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του 

χώρου όπως προαναφέρθηκαν και δίνονται από τα σχετικά σχέδια.  

Τα πλαίσια θα πρέπει να εμπεριέχουν άκαυστο ορυκτοβάμβακα σε στερεές σκληρές 

πλάκες και κατάλληλο πάχος ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη ηχοαπορρόφηση. 

Οι πλάκες ορυκτοβάμβακα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά ασφαλείας και ταυτοποίησης κατά EN 13162 και σταθμισμένου 

συντελεστή ηχοαπορρόφησης αw (ISO 354, ISO 11654).  

Ο ορυκτοβάμβακας θα πρέπει να εμφανίζει μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών 

και να μην επιτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών, εντόμων και τρωκτικών.  

Οι πλάκες ορυκτοβάμβακα θα πρέπει να επικαλύπτονται από υαλόπανο κατάλληλης 

στεγανότητας ως προς την διαφυγή μικρο-ινών και κατάλληλης ηχοδιαπερατότητας.  

Οι πλάκες θα πρέπει να είναι στερεωμένες με υψηλή μηχανική αντοχή επί του 

σκελετού των πλαισίων τα οποία θα περιλαμβάνουν κατάλληλο σύστημα ανάρτησης 

στις υπάρχουσες επιφάνειες τις αίθουσας. 

Τα πλαίσια θα πρέπει να επικαλύπτονται από ηχοδιαπερατή υφασμάτινη επένδυση 

με υψηλή μηχανική στερεότητα, ομοιογένεια και αντοχή καθώς και βραδυφλεγείς 

ιδιότητες.  Ο χρωματισμός της υφασμάτινης επένδυσης θα αποφασισθεί μετά από 

δειγματοληψία για την επιλογή του χρώματος ώστε να συμβαδίζει με τους 

υπολοίπους χρωματισμούς των επιφανειών του χώρου.  

Διαστάσεις: 120x60H 

Τεμάχια: 15 

 

ΑΡΘΡΟ 04 

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚO ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΠΑΝΕΛ 60x60 

Τετράγωνο ηχοαπορροφητικό πλακίδιο κατάλληλο για επένδυση τοίχου με 

διάφορα σχέδια και επενδυμένο με ταπετσαρία υφάσματος κατ. A σε απόχρωση 

επιλογής της Υπηρεσίας. Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, όπως ανωτέρω 

αρ.3. 

Διαστάσεις: 60x60x3D 

Τεμάχια: 20 
 

ΑΡΘΡΟ 05 

TABLET ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ IOS, 12,9'' ΟΘΟΝΗ, 1TB ΜΝΗΜΗ 

Τεμάχια: 3 

Βασικά Χαρακτηριστικά: Λειτουργικό Σύστημα: iOS,  

Χρώμα: Ασημί 

Επεξεργαστής & Μνήμη: Μνήμη RAM: 6 GB, Χωρητικότητα:1000 GB, Πυρήνες 

Επεξεργαστή: Quad-Core, Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή:2,5 GHz 
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Οθόνη: Μέγεθος Οθόνης: 12,9 ", Ανάλυση Οθόνης:2732 x 2048 pixels, Τύπος: IPS 

Κάμερα: Ανάλυση Βασικής Κάμερας: 12 MP, Δευτερεύουσα Κάμερα: Ναι 

Δίκτυα & Συνδεσιμότητα: Συνδεσιμότητα: Bluetooth, USB-C, Wi-Fi,  

Δίκτυο Σύνδεσης: 4G - LTE 

Μπαταρία: Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας: 10 hrs, Χωρητικότητα Μπαταρίας: 9720 

mAh 

Δυνατότητες & Λειτουργίες Δυνατότητες: Ενσωματωμένο GPS,  

Αισθητήρες: Accelerometer, Face ID, Proximity, Βαρόμετρο, Γυροσκόπιο 

Μέγεθος & Βάρος: Διαστάσεις: 280.6 x 214.9 x 5.9 mm, Βάρος: 631 gr 

 

ΑΡΘΡΟ 06 

TABLET ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ WINDOWS,12.3'' ΟΘΟΝΗ, 512 MB ΜΝΗΜΗ 

Τεμάχια: 3 

Βασικά Χαρακτηριστικά: Λειτουργικό Σύστημα: Windows 

Χρώμα: Επιλογής της Υπηρεσίας 

Επεξεργαστής & Μνήμη: Μνήμη RAM 16 GB, Χωρητικότητα 512 GB, Πυρήνες 

Επεξεργαστή Quad-Core, Ταχύτητα Βασικού Επεξεργαστή 1.2 GHz 

Οθόνη: Μέγεθος Οθόνης 12,3 "Ανάλυση Οθόνης 2736 x 1824 pixels, IPS, QHD 

Κάμερα: Ανάλυση Βασικής Κάμερας 8 MP, Δευτερεύουσα Κάμερα: Ναι 

Δίκτυα & Συνδεσιμότητα: Συνδεσιμότητα 3.5mm Jack, Bluetooth, USB, USB-C, 

Wi-Fi 

Δίκτυο Σύνδεσης: Wi-Fi 

Μπαταρία: Μέγιστη Διάρκεια Μπαταρίας 12 hrs 

Δυνατότητες & Λειτουργίες: Δυνατότητες 2 in 1 Detachable, Card Reader 

Αισθητήρες Accelerometer, Light Sensor, Γυροσκόπιο, Πυξίδα 
 

ΑΡΘΡΟ 06 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ BRAILLE 

1. Πληροφοριακές πινακίδες με γραφή Braille σε 2 γλώσσες (Ελληνικά, 

Αγγλικά)  

Πληροφοριακές πινακίδες σε γραφή Braille σε 2 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) 

χρώματος ασημί, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για 

AMEA και σύμφωνα με τον κανονισμό ADA (americans with disabilities to Act). 

Χαρακτηριστικά: Πάχος υλικού 3,2 mm για το "φόντο", ΜΑΤΤΕ τα γράμματα 1 mm 

ανάγλυφα, οι τελείες 0,6-0,7 mm ύψος προεξέχων από την επιφάνεια του "φόντου" 

στο οποίο είναι καρφωμένες μέσα του και φαίνεται μόνο η ημικυκλική διατομή τους. 

Υφή, κενά, μεγέθος γραμμάτων κ.α. σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι πινακίδες 

θα διαθέτουν ταινία διπλής επικόλλησης στο πίσω τους μέρος. 

Διαστάσεις: 30x20cm 

Τεμάχια: 13 
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Τα κείμενα των πινακίδων και ο αριθμός των τεμαχίων απεικονίζεται παρακάτω: 

Α/Α Περιγραφή Τεμάχια Γλώσσες 
1 Αρχή Αναβατορίου 2 Ελληνικά/ Αγγλικά 
2 Τέλος Αναβατορίου 2 Ελληνικά/ Αγγλικά 
3 WC AΜΕΑ 1 Ελληνικά/ Αγγλικά 
4 Είσοδος (κτιρίου) 3 Ελληνικά/ Αγγλικά 
5 Έξοδος (κτιρίου) 3 Ελληνικά/ Αγγλικά 
6 Αίθουσα προβολής 1 Ελληνικά/ Αγγλικά 
7 Αίθουσα συνεδριάσεων 1 Ελληνικά/ Αγγλικά 

Σύνολο 13  
 

2. Πληροφοριακή πινακίδα έργου με γραφή Braille σε 2 γλώσσες 

(Ελληνικά, Αγγλικά) 

Πληροφοριακή πινακίδα σε γραφή Braille σε 2 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) 

χρώματος ασημί, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για 

AMEA και σύμφωνα με τον κανονισμό ADA (americans with disabilities to Act). 

Η πινακίδα θα διαθέτει ταινία διπλής επικόλλησης στο πίσω της μέρος, με 

ανάγλυφο σχεδιάγραμμα των χώρων του κτιρίου.  

Κείμενο: «Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων για τη 

διαχείριση Αποθέματος Βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου». 

Διαστάσεις: 50x50cm 

Τεμάχια:  1
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ΑΡΘΡΟ 07 

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ 

Ηχητικό σύστημα καθοδήγησης και προσανατολισμού τυφλών ατόμων. Αποτελείται 

από δυο τμήματα, τη βάση προσανατολισμού και τον δέκτη που έχει ο χρήστης πάνω 

του. Αφορά 4 βάσεις προσανατολισμού και 6  δέκτες. 

Χαρακτηριστικά: 

Τεμάχια: 1 

 

Η ποιότητα όλων των παραπάνω θα αποδεικνύεται με: 

• Τεχνική προδιαγραφή του προσφερόμενου είδους. 

• Προσκόμιση δείγματος του προσφερόμενου είδους. 

• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 της κατασκευάστριας 

εταιρίας και για τον προμηθευτή στην περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι ο 

κατασκευαστής. 

 
 
 
 
 
 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ 2/6/2021 
                     ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ 2/6/2021 
      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ 
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