ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 31ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 361/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουνίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ. 33506/28.05.2021 (ΦΕΚ 2233/τ.Β΄/29.05.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 21687/4-6-21 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Γιαννιώτης Παναγιώτης
2 Μαργέλη Μαρία
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ου
Ο κ. Γιαννιώτης Παναγιώτης προσήλθε πριν την συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 13 : Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών διερεύνησης τιµών για την πράξη «Εξειδικευµένες δράσεις και
εφαρµογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του ∆ήµου Λευκάδας» στα
πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο «Smart cities, ευφυείς
εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση-πολιτισµό–τουρισµό και περιβάλλον, δράσεις και µέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της
δηµόσιας υγείας και του πληθυσµού από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19»
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
« Το άρθρο 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') µε τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις» και σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αυτού, στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής περιήλθε η
λήψη αποφάσεων για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους του ∆ήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση
δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.
Την µε αριθµ. πρωτ. 19576/19.10.2020 (Α∆Α: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) πρόσκληση ΑΤ08 µε τίτλο «Smart
cities, ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισµό – τουρισµό και περιβάλλον, δράσεις και µέτρα πολιτικής προστασίας,

1

προστασίας της δηµόσιας υγείας και του πληθυσµού από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19»
του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής.
Ότι στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης που αφορά το πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για
την πρόσκληση ΑΤ08, στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την πράξη µε τίτλο «Εξειδικευµένες
δράσεις και εφαρµογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του ∆ήµου
Λευκάδας», η επιτροπή διερεύνησης τιµών, που συγκροτήθηκε µε την 138/2021 (Α∆Α: ΨΚ59ΩΛΙ-ΑΤ6) απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, συνέταξε τα µε αριθµ. 21603/2021 και 21604./2021 πρακτικά
διερεύνησης τιµών συνοδευόµενο από πίνακες αποτελεσµάτων έρευνας αγοράς, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης εισήγησης.
Εισηγούµαστε
την έγκριση των κατωτέρω, από 3-6-2021 πρακτικών διερεύνησης τιµών της επιτροπής διερεύνησης τιµών και η
οποία επιτροπή συγκροτήθηκε µε την 138/2021 (Α∆Α: ΨΚ59ΩΛΙ-ΑΤ6) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας:

Λευκάδα, 3-6-2021
Αριθµ. Πρωτ.: 21603

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08

ΘΕΜΑ: «Πρακτικό Επιτροπής ∆ιερεύνησης τιµών του υποέργου «∆ράσεις και Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για
την αντιµετώπιση κινδύνων στο ∆ήµο Λευκάδας» της πράξης «Εξειδικευµένες δράσεις και εφαρµογή ευφυών τεχνολογιών για
την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του ∆ήµου Λευκάδας» προς τεκµηρίωση προϋπολογισµού στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΑΤ08»
Στη Λευκάδα, σήµερα 3-6-2021, ηµέρα Πέµπτη στην έδρα του ∆ήµου Λευκάδας- ∆ιοικητήριο- και ώρα 14:00
συνεδρίασαν τα µέλη της Επιτροπής ∆ιερεύνησης τιµών που συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 138/2021 (Α∆Α: ΨΚ59ΩΛΙ-ΑΤ6)
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προσδιορίσει τη µέση τιµή των προς προµήθεια ειδών που αφορούν
σύνταξη τεχνικού φακέλων για την υποβολή του υποέργου «∆ράσεις και Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την
αντιµετώπιση κινδύνων στο ∆ήµο Λευκάδας» της πράξης «Εξειδικευµένες δράσεις και εφαρµογή ευφυών τεχνολογιών για την
ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του ∆ήµου Λευκάδας» η οποία θα υποβληθεί για ένταξη στα πλαίσια της πρόσκλησης
ΑΤ08 της Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών στο Προγράµµα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονας Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε τίτλο
«Smart cities, ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση-πολιτισµό–τουρισµό και περιβάλλον, δράσεις και µέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δηµόσιας υγείας και
του πληθυσµού από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19».
Η επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν τα στοιχεία κοστολόγησης βάσει προσφορών από εταιρίες κατασκευής λογισµικών, συνέταξε τον
κάτωθι Πίνακα:
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Περιγραφή
Λογισµικό Συντονισµού και διαχείρισης κρίσεων που
περιλαµβάνει:
- 2 άδειες χρήσης desktop client
- 10 άδειες χρήσης εφαρµογής κινητού
- ∆ιαχείριση Οργανισµού
- ∆ιαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων
- ∆ιαχείριση Κινητών Πόρων (Mobile Workforce Management for
10 Mobiles)
- Ανταλλαγή Μηνυµάτων Χρηστών
- ∆ιαχείριση Επαφών
- ∆ιαχείριση Σχεδίων από Φυσικές και Τεχνολογικές
Καταστροφές
- ∆ιαχείριση Περιστατικών
- Συνεργατικό Περιβάλον - Collaboration
- ∆ιαλειτουργικότητα µε Φορείς ∆ηµόσιας Ασφάλειας
- Ειδοποιήσεις Σεισµών
- Άδειες 3D GIS
- Οδικό δίκτυο, σηµεία ενδιαφεροντος κλπ
- Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρµ. και Πιλ. Λειτουργίας

PYLONES

327.008,91 €
Έξυπνα κινητά
Μετάπτωση ∆εδοµένων και παραµετροποίηση
Φιλοξενία σε CLOUD (ανά έτος)
Λογισµικό προσοµοίωσης εκκένωσης

SATWAYS

307.959,85 €

M.O. ΤΙΜΩΝ

317.484,38

306,00 €

294,00 €

300,00

10.200,00 €

9.800,00 €

10.000,00

6.180,00 €

5.820,00 €

6.000,00

45.900,00 €

44.100,00 €

45.000,00

5.250,00 €

4.750,00 €

5.000,00

36.225,00 €

32.775,00 €

34.500,00

2.020,00 €

1.980,00 €

2.000,00

Κέντρο Ελέγχου (Εξοπλισµός) :
- 2 Η/Υ διαχείρισης (client)
- Videowall (2 x monitor 49'')
Λογισµικό τηλεργασίας που περιλαµβάνει:
- Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για ένα (1) έτος
- Υπηρεσίες υλοποίησης – εγκατάστασης – παραµετροποίησης
Υπηρεσίες εγκατάστασης κεντρικού Συστήµατος
Υπηρεσίες εκπαίδευσης συνολικού συστήµατος

8.400,00 €

7.600,00 €

8.000,00

Παρακολούθηση Στόλου Οχηµάτων µε Μόνιµες Συσκευές (Black
box GPS/GPRS)
(περιλαµβάνει εξοπλισµό, εγκατάσταση και επικοινωνίες για 3
χρόνια)

1.010,00 €

990,00 €

1.000,00

Αισθητήρας επιτάχυνσης που περιλαµβάνει:
- ρολόι GPS και εξωτερική κεραία µε 5µ. καλώδιο
- Τροφοδοτικό (2A)
- 32GB εσωτερική µνήµη
- βάση στερέωσης (fixing bolt)

1.184,50 €

1.115,50 €

1.150,00

Μονάδα Μικρο-Υπολογιστή & Επικοινωνίας που περιλαµβάνει:
- Εσωτερικό Σκληρό δίσκο 120Gb SSD, µνήµη 4Gb RAM και
προεγκατεστηµένο λογισµικό συλλογής δεδοµένων
- Αδιάλειπτη τροφοδοσία UPS

1.040,00 €

960,00 €

1.000,00

Σύστηµα ∆ιαχειρισης ∆ικτύου (NMS) + Άδεια διασύνδεσης µε
κεντρικό λογισµικό (Άµεση Εκτίµηση+ Πιθανότητα Ζηµιών µετά
από Σεισµό)
Το σύστηµα επιτηρεί το δίκτυο των αισθητήρων και λαµβάνει,
αποκωδικοποιεί και απεικονίζει τους συναγερµούς

612,00 €

588,00 €

600,00

772,50 €

727,50 €

750,00

1.020,00 €

980,00 €

1.000,00

Εύρεση καµπύλης τρωτότητας - Μελέτη Μηχανικού
Εργασίες εγκατάστασης και δοµηµένης καλωδίωσης (όπου
χρειάζεται)
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Σύστηµα Ελέγχου Κεντρικής Εισόδου Κτιρίου Ενδιαφέροντος
MONHΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, µε εξοπλισµό:
- Κάµερα Θερµοµέτρησης
- Λογισµικό Ανίχνευσης Προσώπου (Face Recognition) και
Μέτρησης Θερµοκρασίας
- Συσκευή δαπέδου digital signage για οπτικοποίηση
πληροφορίών προστασίας και αυτοέλεγχο επισκεπτών
- Εξοπλισµός ελέγχου φύλακα µε οθόνη και οπτικοακουστικές
σηµάνσεις
6.630,00 €

6.370,00 €

6.500,00

3.876,00 €

3.724,00 €

3.800,00

1.248,00 €

1.152,00 €

1.200,00

1.030,00 €

970,00 €

1.000,00

510,00 €

490,00 €

500,00

Σύστηµα Ελέγχου Κεντρικής Εισόδου Κτιρίου Ενδιαφέροντος
MONHΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, µε εξοπλισµό:
- Κάµερα Θερµοµέτρησης
- Λογισµικό Ανίχνευσης Προσώπου (Face Recognition) και
Μέτρησης Θερµοκρασίας

Εξοπλισµός ελέγχου φύλακα µε οθόνη και οπτικοακουστικές
σηµάνσεις
Εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Εργασίες Παραµετροποίησης Λογισµικών
∆ράσεις ∆ηµοσιότητας

15.300,00 €
14.700,00 €
15.000,00
Για την διακρίβωση της τιµής κάθε είδους ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Ζητήθηκε έγγραφη προσφορά µε την µε αριθµ.
20416/2021 πρόσκληση από δύο προµηθευτές εγκαταστηµένους στην Ελλάδα βάση της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής της
Μελέτης και υπολογίσθηκε ο Μέσος Ό/ος των Τιµών των Προσφορών.
Τέλος συντάχθηκε ο Τελικός προϋπολογισµός του εν θέµατι υποέργου της πράξης.
Η επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον παραπάνω πίνακα έλαβε ως τιµή αναφοράς το Μέσο Όρο των Προσφορών ανά είδος.
Οι τιµές αναφέρονται σε τρέχουσες τιµές και σε αυτές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

1.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αµαλία Φραγκούλη, Πρόεδρος

2.

∆ηµήτριος Βραχνούλας, µέλος Επιτροπής

3.

Μαρία Μελά, µέλος Επιτροπής

Λευκάδα, 3-6-2021
Αριθµ. Πρωτ.: 21604

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08

ΘΕΜΑ: «Πρακτικό Επιτροπής ∆ιερεύνησης τιµών του υποέργου «Προµήθεια, εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήµατων
∆ιαχείρισης: α) Στάθµευσης και β) Απορριµµατοφόρων και Αποκοµιδής Απορριµµάτων» της πράξης «Εξειδικευµένες
δράσεις και εφαρµογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του ∆ήµου Λευκάδας»
προς τεκµηρίωση προϋπολογισµού στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08»

Στη Λευκάδα, σήµερα 3-6-2021, ηµέρα Πέµπτη στην έδρα του ∆ήµου Λευκάδας- ∆ιοικητήριο- και ώρα 14:00
συνεδρίασαν τα µέλη της Επιτροπής ∆ιερεύνησης τιµών που συγκροτήθηκε µε την µε αριθµ. 138/2021 (Α∆Α: ΨΚ59ΩΛΙ-ΑΤ6)
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προσδιορίσει τη µέση τιµή των προς προµήθεια ειδών που αφορούν
σύνταξη τεχνικού φακέλων για την υποβολή του υποέργου «Προµήθεια, εγκατάσταση και Λειτουργία Συστήµατων ∆ιαχείρισης: α)
Στάθµευσης και β) Απορριµµατοφόρων και Αποκοµιδής Απορριµµάτων» της πράξης «Εξειδικευµένες δράσεις και εφαρµογή
ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του ∆ήµου Λευκάδας» η οποία θα υποβληθεί για ένταξη
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στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 της Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών στο
Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονας Προτεραιότητας
«Ψηφιακή Σύγκλιση», µε τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισµό–τουρισµό και περιβάλλον, δράσεις και µέτρα πολιτικής προστασίας,
προστασίας της δηµόσιας υγείας και του πληθυσµού από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19».
Η επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν τα στοιχεία κοστολόγησης βάσει προσφορών από εταιρίες κατασκευής λογισµικών,
συνέταξε τον κάτωθι Πίνακα:

Περιγραφή
Αισθητήρας Έξυπνης Στάθµευσης
(Παρόδιες
Θέσεις,
ΑΜΕΑ,
Φορτοεκφόρτωσης)
Βυθιζόµενες Μπάρες
Κάµερα Αναγνώρισης Πινακίδας
Σύστηµα
Ενδοεπικοινωνίας
για
Καταγραφή
Εισόδου-Εξόδου
Οχηµάτων

Link Technologies

141,00

3Pi Συστήµατα
πληροφορικής SA

147,00
2.371,60

2.274,80
1.344,20

M.O. Τιµή Μονάδας
(€)

144,00
2.323,20

1.401,40

1.372,80

2.910,60
2.791,80

2.851,20
2.371,60

Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Συστήµατος
Βυθιζόµενων Κολωνακίων
Εξοπλισµός
Επικοινωνίας
Αισθητήρων
Κεντρικό
Λογισµικό
∆ιαχείρισης,
Ελέγχου και Εποπτείας Συστήµατος
Παρόδιας Στάθµευσης και ∆ιαχείρισης
Πρόσβασης
Υποµονάδα Λογισµικού ∆ιαχείρισης
Θέσεων Στάθµευσης ΑΜΕΑ
Υποµονάδα Λογισµικού ∆ιαχείρισης
Θέσεων Φορτοεκφόρτωσης
Mobile
Εφαρµογή
Ενηµέρωσης
Κοινού για Θέσεις Στάθµευσης
∆ιαγράµµιση
Θέσεων
Παρόδιας
Στάθµευσης
Εγκατάσταση
Αισθητήρων
Στάθµευσης
Εγκατάσταση και σε θέση σε
λειτουργία Συστήµατος Βυθιζόµενων
Κολωνακίων
Εγκατάσταση
Εξοπλισµού
Επικοινωνίας Αισθητήρων
Εκπαίδευση

2.274,80

2.323,20
1.764,00

1.692,00

1.728,00
39.200,00

37.600,00

38.400,00
6.860,00

6.580,00

6.720,00
6.860,00

6.580,00

6.720,00
7.840,00

7.520,00

7.680,00
19.600,00

18.800,00

19.200,00
49,00

47,00

48,00
4.312,00

4.136,00

4.224,00
147,00

141,00
94,00

144,00
98,00

96,00

Τηλεµατική Συσκευή Οχηµάτων
Εξοπλισµός Καταγραφής Στάθµης
Καυσίµου

112,80

117,60

115,20

206,80

215,60

211,20

Αισθητήρας Πληρότητας Κάδου

206,80

215,60

211,20

357,20

372,40

364,80

1.692,00

1.764,00

1.728,00

14.100,00

14.700,00

14.400,00

2.820,00

2.940,00

2.880,00

376,00

392,00

384,00

Φορητή Συσκευή Οδηγού Οχηµάτων
µε Βάση Στήριξης
Εξοπλισµός
Επικοινωνίας
Αισθητήρων
Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Πληρότητας
Κάδων
Εφαρµογή
Φορητής
Συσκευής
Οχήµατος
Άδεια Χρήσης Λογισµικού Φορητής
Συσκευής Οδηγού
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Υποσύστηµα
∆ροµολογίων

Βελτιστοποίησης
9.400,00

9.800,00

9.600,00

9.400,00

9.800,00

9.600,00

Εκπαίδευση

56,40

58,80

57,60

Εγκατάσταση Εξοπλισµού Κάδου

32,90

34,30

33,60

141,00

147,00

144,00

56,40

58,80

57,60

Λογισµικό ∆ιαχείρισης Οχηµάτων

Εγκατάσταση
Εξοπλισµού
Επικοινωνίας Αισθητήρων
Εγκατάσταση Εξοπλισµού Οχήµατος

Για την διακρίβωση της τιµής κάθε είδους ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Ζητήθηκε έγγραφη προσφορά µε την µε αριθµ.
20415/2021 πρόσκληση από δύο προµηθευτές εγκαταστηµένους στην Ελλάδα βάση της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής της
Μελέτης και υπολογίσθηκε ο Μέσος Ό/ος των Τιµών των Προσφορών.
Τέλος συντάχθηκε ο Τελικός προϋπολογισµός του εν θέµατι υποέργου της πράξης.
Η επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον παραπάνω πίνακα έλαβε ως τιµή αναφοράς το Μέσο Όρο των Προσφορών ανά είδος.
Οι τιµές αναφέρονται σε τρέχουσες τιµές και σε αυτές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.

Αµαλία Φραγκούλη, Πρόεδρος

2.

∆ηµήτριος Βραχνούλας, µέλος Επιτροπής

3.

Μαρία Μελά, µέλος Επιτροπής

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των ανωτέρω πρακτικών διερεύνησης τιµών για την πράξη «Εξειδικευµένες δράσεις και
εφαρµογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας και ασφάλειας του ∆ήµου Λευκάδας» στα
πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο «Smart cities, ευφυείς
εφαρµογές, συστήµατα και πλατφόρµες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση-πολιτισµό–τουρισµό και περιβάλλον, δράσεις και µέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της
δηµόσιας υγείας και του πληθυσµού από την εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 361/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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