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ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2017
ΘΕΜΑ: Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
συστήματος καταμέτρησης επισκεψιμότητας για τις ανάγκες της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου και έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:










Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ
1492/17.08.2007 τεύχος Β')
Την υπ’ αριθ. 211/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες του Δ.Σ. σχετικές με τις Δημόσιες Συμβάσεις
στον Πρόεδρο.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της
Δημοτικής Επιχείρησης στον ΚΑ 10-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων
Την σχετική ανάληψη υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας της επιχείρησης
και βεβαίωσή της για ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ως ανωτέρω, συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και δέσμευση στο
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αριθμό ΠΑΥ
Α135/2017,
Το άρθρο 209 παράγραφος 9 εδάφιο β του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων)
Την υπ’ αριθμόν 217/2017 απόφαση ΔΣ, με την οποία εγκρίνεται η ΠΑΥ
Α135/2017 (ΑΔΑ ΨΚ7ΞΟΚ6Ξ-ΜΨΥ)
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 9 εδάφιο β του Νόμου
3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με
την δημοσίευση του Νόμου 4412/2016 «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται
απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών
τους
προσώπων
δημοσίου
δικαίου
και
ιδρυμάτων,
χωρίς
προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα
συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας
ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου
δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών και επιλογής της πλέον
συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την προμήθεια Συστήματος
Καταμέτρησης Επισκεψιμότητας, για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.
2. Την έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας
όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω
ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το Σύστημα Καταμέτρησης Επισκεψιμότητας θα πρέπει να καταγράφει την
ημερομηνία και ώρα της εισόδου και εξόδου των επισκεπτών που περνούν από τις
ελεγχόμενες εισόδους στις εγκαταστάσεις του φορέα.
Η καταμέτρηση να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και με επιτυχία που αγγίζει το
97%.
▪

Αναγνώριση εισόδων-εξόδων πολλαπλών επισκεπτών ταυτόχρονα.

▪

Λειτουργία χωρίς παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των επισκεπτών

▪

Συλλογή όλων των πληροφοριών σε κεντρικό server

▪

Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στην εφαρμογή (web-based
interface)

▪

Αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο.

▪

Επισκεψιμότητα ανά ζώνη, χρονική περίοδο κλπ.

▪

Δυνατότητα ενημέρωσης για την ημερήσια παρακολούθηση ροής σε
πραγματικό χρόνο.
Άμεση συνεργασία με EXCEL ή ERP εφαρμογές για εξαγωγή πλήθους

▪

αποτελεσμάτων, πχ την αξιολόγηση κάποιου χώρου ενός πολυκαταστήματος
ή μιας περιοχής (σε περίπτωση αλυσίδας καταστημάτων).
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι
•

Κάμερα καταμέτρησης ανά είσοδο

•

Εξοπλισμός για σύνδεση WIFI ή GSM Router

•

Κεντρικός Server (communication server , web-based κεντρική εφαρμογή
διαχείρισης)

•

Κεντρική εφαρμογή διαχείρισης, εγκατεστημένη στο server του φορέα, που
επεξεργάζεται τα δεδομένα και εξάγει αποτελέσματα

•

Εγκατάσταση

•

Έξοδα αποστολής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

