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Θέμα: Ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση του έργου “Accessible Tourism – 

4ALL" του προγράμματος INTERREG IPA II CROSS–BORDER COOPERATION 

PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG: 

IPA ΙΙ CBC PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου 

με τίτλο «Accessible Tourism» και ακρωνύμιο 4ALL. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας 

Πίνδου, προκειμένου να υλοποιήσει τη δράση D4.5.4 - Tourist Information Points for All (Σημεία 

Πληροφόρησης Τουριστών για όλους) που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα δύο 

διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (Interactive Infokiosks) εσωτερικού χώρου για ΑΜΕΑ, προτίθεται 

να προβεί στην πραγματοποίηση δαπάνης για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας εξοπλισμού σε 

εξειδικευμένο προμηθευτή. 

Τα πληροφοριακά στοιχεία της ανάθεσης είναι τα εξής: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης εσωτερικού χώρου 
(Infokiosks) για πρόσβαση σε ΑΜΕΑ 
Δύο (2) διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης - σταθμοί εργασίας 
εσωτερικού χώρου (infokiosks). Οι τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις / 
χαρακτηριστικά έχουν ως ακολούθως: 
 
Διαδραστικοί Σταθμοί Πληροφόρησης 

• Διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης εσωτερικού στεγασμένου 
χώρου που δίνουν πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 
(2015-04), βλ. κεφ. 8.3. 

• Οι υπό προμήθεια σταθμοί πληροφόρησης να είναι εντελώς 
καινούργιοι κατά την παράδοση και πλήρως συναρμολογημένοι. 

• Τύπος εγκατάστασης: Επιδαπέδιο 
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• Κλωβός: Μεταλλικός ηλεκτροστατικά βαμμένος, πάχους 2mm και 
άνω 

• Διαστάσεις με βάση (cm): <= (H x W x D) - (150 x 100 x 90)cm 
• Κλίση οθόνης: 45ο έως 75ο 
• Οθόνη Αφής 
• Οθόνη: Edge-LED, antivandal  

• Ανάλυση: 1920 X 1080, ή υψηλότερη 
• Τεχνολογία αφής: infrared τουλάχιστον 10 σημείων 
• Φωτεινότητα: 350 cd/m2, ή υψηλότερη 
• Διαγώνιος: 31.5, ή μεγαλύτερη 
• Αντιβανδαλική προστασία: 6mm antivandal glass 

 
Χαρακτηριστικά H/Y 

• Υπολογιστική μονάδα (CPU): Τύπου Τύπου Intel Ι3 3.60GHZ, 
socket 1151 (ή αντίστοιχης δυναμικότητας), 

• Εσωτερική Μνήμη (RAM): >= 8 GB, 2400MHz(τουλάχιστον) 
• Σκληρός δίσκος: >=240 GB SSD solid state, Ταχύτητα Ανάγνωσης 

(ATTO): 500MB/s. ή μεγαλύτερο 
• Ταχύτητα Εγγραφής (ATTO): έως και 450MB/s. ή υψηλότερη 
• Συνδεσιμότητα: Wifi, Ethernet 1Gbps, 1 USB port (τουλάχιστον) 
• Θύρες μητρικής πλακέτας: 1x PS/2 Mouse/Keyboard Port, 1x D-

Sub, 1x DVI-D, 1x HDMI, 4x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.1 Gen1 
Ports, 1x RJ-45 LAN Port(τουλάχιστον) 

• Σύστημα ήχου: 10W(5W+5W), τουλάχιστον 
• Λειτουργικό σύστημα windows: Windows 10 64bit ή αντίστοιχο 

• Τροφοδοσία: 220 VAC 
• Σύστημα προστασίας αυξομείωσης τάσης ρεύματος 

 
Επιπλέον οι εν λόγω σταθμοί θα πρέπει:  

• Να χαρακτηρίζονται από κομψότητα και απλότητα στη σχεδίαση 
τους.  

•    Να προσφέρουν ευχρηστία για όλους. 
•    Η βάση και το σύνολο της κατασκευής να είναι σταθερά  

αποτρέποντας οποιοδήποτε κίνδυνο πτώσης. 
• Η μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση από τον Ανάδοχο θα 

γίνει σε χώρους που θα υποδείξει ο Φορέας Διαχείρισης 
 
Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη  

• Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών για τα 
infokiosks και τα συνοδευόμενα μέρη. Η εγγύηση να περιλαμβάνει 
τη δωρεάν αντικατάσταση α) όλων των ελαττωματικών 
εξαρτημάτων λόγω κατασκευαστικής αστοχίας και β) τη 
συντήρηση του λογισμικού. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να 
αποστέλλει τεχνικό στο σημείο εγκατάστασης μέσα σε 5 εργάσιμες 
ημέρες για επίλυση προβλημάτων του Infokiosk αν αυτά δεν 
επιλύονται απομακρυσμένα.  

 
Χρώμα : Επιλογή από το χρωματολόγιο. 
 
Οι σταθμοί θα συνοδεύονται από αυτοκόλλητα με ορατή μνεία στα 
στοιχεία και λογότυπα του χρηματοδοτικού προγράμματος σύμφωνα με 
τους κανόνες δημοσιότητας που ισχύουν.   
 
Οι ανωτέρω προδιαγραφές/απαιτήσεις αφορούν στα ελάχιστα 
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χαρακτηριστικά και δύναται να προσφερθούν συσκευές με 
ανώτερα από τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά.  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPVs: 30214000-2 «Σταθμοί εργασίας» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

6.451,61 € 

Φ.Π.Α. 24% 1.548,39 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

8.000,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Από τις πιστώσεις του προγράμματος INTERREG IPA II CROSS–BORDER 
COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020 με τίτλο: 
“Accessible Tourism – 4ALL", Π.Δ.Ε. 2018, ΣΑΕΠ-518/6 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Απευθείας Ανάθεση 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, ορίζεται η 
07/11/2019 και ώρα 14:00. H προσφορά θα περιέχει τεχνική περιγραφή, 
φωτογραφίες του προσφερόμενου σταθμού και οικονομική προσφορά. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

1. Ασφαλιστική ενημερότητα 
2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Ποινικό μητρώο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2019  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 
4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει. 

2. Κράτηση ύψους Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 ν.4605/2019 όπως ισχύει). Η 
εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 5143 ΥΑ (ΦΕΚ 335 
Β’/11.12.2014). 

3. Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών  
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας 
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού 
και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής 
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης επί της οποίας επιβάλλεται η 
κράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 1191 
ΥΑ (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017). Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε 
χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 
20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 της 
υπ’ αριθμ. 1191 ΥΑ (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017). 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 
www.eprocurement.gov.gr    
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Η Οικονομική υπηρεσία του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διοίκησης, στην οποία 

κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία. 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού  

και Διοίκησης – Οικονομική υπηρεσία,  

για την έκδοση της σχετικής απόφασης  

 

 

 

 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 
 

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ  
Δασολόγος, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ 
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