Κέρκυρα 07-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ »
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.976,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν πρωτ: 4810/07-10-2019 έκθεση αυτοψίας της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Πληροφορικής-Τμήμα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία του μικροφωνικού συστήματος, η
οποία εντοπίστηκε στην Κεντρική Μονάδα και σε κάποια μικρόφωνα.
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «η Κεντρική Μονάδα και κάποια μικρόφωνα
παρουσιάζουν αδυναμία ορθολογικής και αδιάλειπτης λειτουργίας του Συνεδριακού
Συστήματος που εξυπηρετεί το Δημοτικό Συμβούλιο στο άμεσο μέλλον που χρήζει
αντικατάσταση ή επισκευής από εξειδικευμένο προσωπικό που δεν διαθέτει ο
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων».
Κατόπιν αυτών των προβλημάτων και προκειμένου για την έγκαιρη ηχητική
καταγραφή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το τρέχον χρονικό
διάστημα και μέχρι της επίλυσης του θέματος αυτού, είτε με επισκευή του
παρόντος μικροφωνικού συστήματος είτε ενδεχομένως, με νέα προμήθεια ενός
πλήρους συστήματος, κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και
λειτουργίας μικροφωνικού συστήματος για την κάλυψη αναγκών καταγραφής
συνεδριάσεων του Συμβουλίου του Δήμου, ο οποίος ειδικότερα έχει ως εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΟΣ

1

Παροχή
υπηρεσιών Συνεδρίαση 6
λειτουργίας μικροφωνικού
συστήματος για κάλυψη
αναγκών
καταγραφής
συνεδριάσεων
του
Συμβουλίου του Δήμου.
Συγκεκριμένα:
α)
μικρόφωνα για σαράντα
πέντε (45) σύνεδρους,
β) ένα (1)
Προέδρου,

400,00
ευρώ

2.400,00
ευρώ

96,00
ευρώ

576,00 ευρώ

μικρόφωνο

γ) συσκευή ενίσχυσης ήχου
και ηχεία.

2

CPV

92370000-5

Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.976,00
ευρώ

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα διεξαχθούν έξι (6) συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους και η αναφερόμενη παροχή υπηρεσίας έχει προϋπολογισθεί στο
ποσό των 2.976,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο
έτους 2019 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), το οποίο έχει προκύψει μετά από
έρευνα αγοράς.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Σωτηρία Αφεντουλίδου

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αικατερίνη Κοτινά

