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Αναπτυξιακή Πάρνωνα  
Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός  
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΓΕΜΗ 29117314000 (ΠΡΩΗΝ ΜΑΕ 
34250/21/Β/95/005) 
Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 
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» 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης 

ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο κτίριο του παλαιού Γυμνασίου Λεωνιδίου. Το κτίριο, μέσω 

της υλοποίησης του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Κέντρο Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών 

Δραστηριοτήτων για τη διαχείριση Αποθέματος Βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου», 

επισκευάσθηκε και αναβαθμίστηκε βιοκλιματικά προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί ως 

κτίριο/κέντρο πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διαχείριση του 

Αποθέματος Βιόσφαιρας Ανατολικής Πελοποννήσου. Η προμήθεια των ειδών έχει σχεδιασθεί 

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. 

Τα προς προμήθεια  είδη αφορούν σε: 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών μηχανισμών ανύψωσης με κάθισμα 

(αναβατόρια). 

- Η προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εντός και 

εκτός του κτιρίου σε σύστημα γραφής Braille. 

- Η προμήθεια ηχητικού συστήματος καθοδήγησης και προσανατολισμού των χώρων 

του κέντρου με λογισμικό προσβάσιμο στις περισσότερες κατηγορίες ΑΜΕΑ 
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(Τύφλωση, Κινητική Αναπηρία, Χαμηλή όραση, Απώλεια ακοής, Αναπηρία Λόγου, 

Δυσλεξία), σε 2 τουλάχιστον γλώσσες. 

- Η προμήθεια tablet για χρήση σε άτομα με κινητική αναπηρία. 

- Η προμήθεια ειδών ηχοπροστασίας στους χώρους συγκέντρωσης κοινού και στο 

χώρο των γραφείων, ήτοι ηχοαπορροφητικά επιτοίχα πάνελ για τα άτομα με 

προβλήματα στην όραση, τα οποία έχουν εξασκηθεί να αντιλαμβάνονται τον χώρο 

με την ακοή, προκειμένου να μην χάνουν τον προσανατολισμό τους και τη 

συγκέντρωση τους σε χώρους με οχλαγωγία, θόρυβο και αντήχηση. 

 

και θα τοποθετηθούν εντός και εκτός του αναβαθμισμένου κτιρίου με στόχο την 

ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλή παραμονή και διακίνηση ατόμων με αναπηρία ή και 

εμποδιζόμενων ατόμων στο κτίριο. 

 
 
 
 
 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ 2/6/2021 
                     ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ 2/6/2021 
      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ 
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