ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 6/2001 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 129/2001
Περίληψη
Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ των
ΕΛΤΑ και Δήμου Βέροιας για την αποστολή
αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου.
Σήμερα 5 Μαρτίου του έτους 2001 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας, Δ. Βικέλα & Μητροπόλεως
γωνία, 2ος όροφος στο κτίριο του Ο.Τ.Ε., ύστερα από την με ημερομηνία 1-3-2001
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119
του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
Παρόντες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Μ.
Ι.
Δ.
Μ.
Κ.
Α.
Δ.
Κ.
Ε.
Κ.
Γ.
Ν.
Λ.
Ι.
Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Λ.
Θ.
Ε.
Ι.
Μ.
Ε.
Π.

Ποτουρίδης
Κουρουζίδης
Ταχματζίδης
Γαβρίδης
Πουλασουχίδης
Δελαβερίδης
Πέτκος
Κόλβατζης
Λελεκάκης
Γκαβαϊσές
Ουρσουζίδης
Χαμαλής
Τάκης
Τριανταφυλλίδης
Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Τσαβδαρίδης
Σιδηρόπουλος
Σοφιανίδης
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Κουκουρδής
Αγαθαγγελίδης

Aπόντες

K.
Σ.
Π.
Α.
M.
Α.
Ε.
Γ.

Aσλάνογλου
Γεωργιάδης
Πιτούλιας
Κεσίδης
Σουμελίδης
Ταραλάς
Λευκοπούλου
Μανακούλης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
--------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προ ημερησίας
διάταξης αποχώρησε ο κ. Ι. Ακριβόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 119/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Ποτουρίδης, Μ. Γαβρίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 123/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Θ. Σιδηρόπουλος.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 127/2001 απόφασης
Αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Τσαβδαρίδης, Ε. Σοφιανίδης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 128/2001 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Κ. Γκαβαϊσές και επανήλθε κατά τη
συζήτηση της υπ’ αριθ. 129/2001 απόφασης.
Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 130/2001 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Χαμαλής, Χ. Γεωργιάδης, Π.
Αγαθαγγελίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-1-2001 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Σας καταθέτουμε σχέδιο σύμβασης για την αποστολή αντικειμένων
Επιστολικού Ταχυδρομείου μεταξύ των ΕΛΤΑ και του Δήμου Βέροιας σχετικά με
την παραλαβή-διακίνηση και επίδοση των αντικειμένων του Επιστολικού
Ταχυδρομείου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται και περιγράφονται από το παράρτημα
Ι της παρούσας σύμβασης.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει
την υπογραφή ή μη της παραπάνω σύμβασης.
Επίσης ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 27-2-2001
εισήγηση της επιτροπής οικονομικών με την οποία αυτή εισηγείται ομόφωνα:
Εγκρίνει τη σύμβαση για την αποστολή αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου
μεταξύ των ΕΛΤΑ και του Δήμου Βέροιας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Χαμαλής : Ο ΕΛΤΑ κάνει στον Δήμο πρόταση να συνάψει σύμβαση για
αποστολή αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου, και η Επιτροπή Οικονομικών,
κρίνοντας ότι θα επέλθει μία καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών με την αποφυγή
της επικολλήσεως των γραμματοσήμων και θα έχουμε μία έκπτωση στην καταβολή
του ποσού της αγοράς αυτών, εισηγείται ομόφωνα να αποδεχθούμε τη σύμβαση αυτή.
Πρόεδρος :Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος :Απευθυνθήκατε και σε ιδιωτικές εταιρείες για την αποστολή
της αλληλογραφίας του Δήμου, και τι τιμές πήρατε;
Χαμαλής :Σύμφωνα με το εισηγητικό του κ. Δημάρχου, σαν Επιτροπή δεν
προβήκαμε σε κάτι τέτοιο.
Δήμαρχος :Δεν απευθυνόμαστε σε καμία ιδιωτική εταιρεία. Ο ΕΛΤΑ είναι
Ν.Π.Δ.Δ. δεν εγκρίνεται η μεταφορά αλληλογραφίας και δεμάτων από ιδιωτικές
εταιρείες επειδή δεν συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο. Εξυπηρετούν κάποιες
καταστάσεις, αλλά εξετάζεται αν ισχύει νομίμως αυτή η συνεργασία.
Πρόεδρος :Τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος :Απορώ πως διέφυγε του κ. Δημάρχου. Ο ΕΛΤΑ δεν είναι
Ν.Π.Δ.Δ., αλλά κοινωνικοποιημένη επιχείρηση όπως είναι ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ και λοιπά.
Όπως συνάπτεται σύμβαση με τον ΟΤΕ για τα κινητά τηλέφωνα, έτσι να
κάνετε και με τον ΕΛΤΑ. Άρα έτσι όπως στέλνετε με τις ιδιωτικές εταιρείες
οτιδήποτε, θα πρέπει να γίνεται καταστρατήγηση αυτής της σύμβασης. Συμφωνώ να
γίνεται η διαδικασία με τον ΕΛΤΑ και μόνον μ΄αυτόν.
Πρόεδρος :Συμφωνείτε κ. συνάδελφοι;
Σύμβουλοι :Ναι.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-1-01 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το σχέδιο σύμβασης για την αποστολή αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου
μεταξύ των ΕΛΤΑ και του Δήμου Βέροιας.
3.- Την από 27-2-2001 εισήγηση της επιτροπής οικονομικών του Δ.Σ.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ των ΕΛΤΑ και Δήμου Βέροιας
για την αποστολή αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου, σχετικά με την παραλαβή

– διακίνηση και επίδοση των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου, που έχει
ως εξής:
Στην Αθήνα σήμερα …………. οι συμβαλλόμενοι:
α)Ο Οργανισμός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) με Α.Φ.Μ.
094026421 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών) που εδρεύει στην Αθήνα, Απελλού 1 και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………………………….. κ. ………, σύμφωνα με
την ……….. απόφαση του Δ.Σ.(…….. συνεδρίασή του) και
β)Η Εταιρεία …… ως …. Με Α.Φ.Μ. …… (Δ.Ο.Υ. …..) που εδρεύει σ ……,
………, ………., αποκαλούμενη στο παρόν, χάριν συντομίας, ως "ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……….., σύμφωνα με ……. συμφώνησαν και
έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κάτωθι:
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την παραλαβή-διακίνηση και επίδοση των
αντικειμένων του Επιστολικού Ταχυδρομείου με ….. την "Εταιρεία", σύμφωνα με
όσα προβλέπονται και περιγράφονται από το Παράρτημα Ι της παρούσας που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Τυχόν νέες Υπηρεσίες θα αποτελέσουν αντικείμενα συζήτησης και η
συμφωνία θα προσαρτηθεί στην παρούσα σύμβαση με πρόσθετα παραρτήματα.
Η σύμβαση αυτή ισχύει από ….. μέχρι …….. με δυνατότητα αυτοδίκαιης
παράτασης για ένα ακόμα έτος, εκτός εάν καταγγελθεί από έναν εκ των δύο
συμβαλλομένων.
Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των Ταχ. Τελών ή των εκπτώσεων κατά τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτοδίκαιης παράτασής της
εφαρμόζονται τα νέα Ταχ. Τέλη και οι εκπτώσεις που αποφασίζει ο ΕΛΤΑ.
Ολοι οι όροι της παρούσας σύμβασης, τόσον του κυρίου σώματος όσο και των
παραρτημάτων, θεωρούνται εξ ίσου ουσιώδεις και η παραβίαση οιουδήποτε εξ αυτών
δίδει το δικαίωμα λύσης της σύμβασης από τον αναίτιο συμβαλλόμενο.
Η λύση της σύμβασης επέρχεται εντός διμήνου από την έγγραφη καταγγελία
για συγκεκριμένους λόγους εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων, χωρίς αυτοί οι
συγκεκριμένοι λόγοι να παραβιάζουν τα δικαιώματα του ΕΛΤΑ από την παροχή
καθολικών και αποκλειστικών υπηρεσιών όπως ορίζονται στον Ν. 2668/1998.
Οι επιπλέον υποχρεώσεις του ΕΛΤΑ προς τον αποστολέα είναι όσες
προβλέπονται ρητά από τον Χ.Υ.Κ.ΕΛΤΑ.
Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εφαρμογή της
παρούσας σύμβασης θα επιλύεται με διαπραγματεύσεις και κοινή συμφωνία των
συμβαλλομένων ή από την επιτροπή επίλυσης Διαφορών του ΕΛΤΑ και στην
συνέχεια σε περίπτωση διαφωνίας από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε 2 αντίτυπα και υπογράφηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία έλαβαν από ένα αντίγραφο.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 129/ 2001
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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