ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 10/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 331/2006
Περίληψη
Εκφραση
ενδιαφέροντος
και
ανάληψη
πρωτοβουλίας για τη συμμετοχή του Δήμου στην
πρόταση της Π.Κ.Μ. για την Πρόσκληση 165 της
Κοινωνίας της Πληροφορίας («έξυπνοι οικισμοί»).
Σήμερα 5 Ιουνίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 1-6-2006 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 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη.
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Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Aπόντες

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Χ. Φουρνιάδης
Κ. Μιχαηλίδης
Κ. Πουλασουχίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Γκαμπέσης, Γ.
Τροχόπουλος, Χ. Ουσουλτζόγλου, Μ. Γαβρίδης, Δ.
Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Σ.
Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Α. Τσιάρας, Η.
Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 288/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Κ.
Χιονίδης, Ι. Κουρουζίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 291/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 292/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Ρήσσου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 300/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Γκαμπέσης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο oποίος είπε στο
συμβούλιο ότι: Στις 2-6-2006 άρχισε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την
Πρόσκληση 165, με αριθμ, πρωτ. 152103/ΚτΠ2310-Β/27-4-2006, της Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”, για
την «υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3: “Προηγμένες
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις”
του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ, σε
εφαρμογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού 1260/1999 της ΕΕ»., με
καταληκτική ημερομηνία την 10-7-2006. Επειδή το δημ. συμβούλιο δεν θα
συνεδριάσει πριν τις 10-7-2006, προτείνω τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως
επί του θέματος, δηλαδή την έκφραση ενδιαφέροντος του Δήμου και την ανάληψη
πρωτοβουλίας για τη συμμετοχή του Δήμου στο παραπάνω πρόγραμμα.
Πρόεδρος: Συμφωνεί το σώμα με την πρόταση του Δημάρχου για συζήτηση
και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος;
Σύμβουλοι: Ναι.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον, ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος εξέθεσε στο
συμβούλιο ότι:
Η Πρόσκληση 165, με αριθμ, πρωτ. 152103/ΚτΠ2310-Β/27-4-2006, της
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της
Πληροφορίας”, για την «υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3:
“Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις”
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ, σε
εφαρμογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού 1260/1999 της ΕΕ» αναφέρεται
σε δράσεις που αφορούν στην κατηγορία πράξης 4: Υποδομές και Υπηρεσίες για τη
δημιουργία «Έξυπνων Οικισμών» και «έξυπνων κτηρίων» του μέτρου 4.3
«Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις»,
και, μέσω αυτής προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν δράσεις ανάπτυξης και
εγκατάστασης των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ (Τεχνολογίας
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) σε επιλεγμένα γεωγραφικά σημεία της χώρας
(οικισμοί). Επίσης, θα χρηματοδοτηθούν δράσεις λειτουργίας μηχανισμών
υποστήριξης των χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών, μηχανισμών παρακολούθησης,
υποστήριξης, ελέγχου και συντήρησης των υποδομών και των παρεχόμενων
υπηρεσιών για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας.
Τελικοί δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι 12 Γενικές Γραμματείες Περιφερειών
(εξαιρείται στο σύνολό της η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής και από την
Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξαιρείται ο Νομός
Θεσσαλονίκης), οι οποίοι δύνανται να υποβάλουν μέχρι δύο (2) προτάσεις ανάπτυξης
«έξυπνων οικισμών» (για δύο διαφορετικούς Δήμους της Περιφέρειας). Φορέας της
Πρότασης θα είναι ο Δήμος στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει ο συγκεκριμένος
οικισμός και φυσικά οι υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ που θα χρηματοδοτηθούν θα
ανήκουν στον φορέα της πρότασης (Δήμο). Η Πρόσκληση 165 αφορά στη
χρηματοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισμού έως 10.000.000 € (ΕΤΠΑ
: 7.500.000 €, εθνική συμμετοχή: 2.500.000 €). Η προθεσμία υποβολής των
προτάσεων άρχισε στις 02/06/2006 και ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η
10/07/2006.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 165, ο Δήμος μας διαθέτει την υπηρεσιακή και
οργανωτική επάρκεια αλλά και την εμπειρία για να προετοιμάσει πρόταση που αφορά

στην ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών υποδομών στο κέντρο της Πόλης -σε
πρώτο στάδιο- αξιοποιώντας την προς ανάπτυξη υποδομή του Μητροπολιτικού
Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών (Πρόσκληση 93) προκειμένου να παρασχεθούν
ευρυζωνικές υπηρεσίες τόσο στους δημότες όσο και σε επισκέπτες. Η προτεινόμενη
τεχνική λύση αφορά στην εγκατάσταση ασύρματου δικτύου τεχνολογίας mesh, οι
βάσεις του οποίου θα διασυνδέονται μέσω της προς ανάπτυξη υποδομής οπτικού
δικτύου. Η υποδομή αυτή θα δίδει την δυνατότητα τόσο στον Δήμο Βέροιας να
προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες π.χ. ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενημέρωσης (χωρίς
να απαιτείται συνδρομή διαδικτύου από τους δημότες) και άλλες, όσο και σε
παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου να προσφέρουν γρήγορες συνδέσεις
διαδικτύου, IPTV, υπηρεσίες εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, ασφάλειας και άλλες. Οι
προαναφερόμενοι πάροχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν μέρος ή το σύνολο των
υποδομών μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης ή με ένα καθεστώς διαμοιρασμού κερδών
με τον Δήμο. Τα πιθανά παραγόμενα έσοδα θα χρησιμοποιούνται για την επέκταση
και συντήρηση του δικτύου. Το σχέδιο εκμετάλλευσης του δικτύου θα προταθεί από
τον φορέα της πρότασης (Δήμος Βέροιας) σε συνεργασία με τον Τελικό Δικαιούχο
(Γ.Γ. Περιφέρειας) προκειμένου να είναι εφικτή η αξιοποίηση και επέκταση της
χρηματοδοτούμενης υποδομής προς όφελος των χρηστών του οικισμού. Τα κύρια
οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την λειτουργία ενός «Έξυπνου Οικισμού»
επικεντρώνονται στην: (α) Αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των
Τοπικών Αρχών. Οι νέες τεχνολογίες και η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών σε
πραγματικό χρόνο μπορούν π.χ να συμβάλλουν αποφασιστικά στο να σωθούν ζωές
και να περιοριστεί η εγκληματικότητα. (β) Βελτίωση του αισθήματος ικανοποίησης
των προσδοκιών των πολιτών, με την παροχή σε αυτούς σύγχρονων υπηρεσιών όπως
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. (γ) Ενεργοποίηση και τόνωση της οικονομικής
δραστηριότητας. Οι σύγχρονες υποδομές και οι νέες τεχνολογίες προσελκύουν την
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, νέων επενδύσεων, δημιουργούν θέσεις εργασίας,
αυξάνουν την τοπική οικονομία, και δημιουργούν νέους εναλλακτικούς αύξησης των
εσόδων τοπικών κυβερνητικών αρχών. (δ) Βελτίωση του αισθήματος ικανοποίησης
που νιώθει κάποιος από την δουλειά του. Οι «έξυπνοι οικισμοί» μειώνουν τον
χαμένο χρόνο του εργαζόμενου, επιτρέπουν την ταχύτατη επεξεργασία των
δεδομένων και βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Είναι, συνεπώς, προφανείς οι
λόγοι, που επιτάσσουν την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων, ώστε αρχικά ένα
μεγάλο μέρος, και στη συνέχεια το σύνολο της πόλης μας να αποκτήσει τα
πλεονεκτήματα και τις εξυπηρετήσεις των «έξυπνων οικισμών». Η ετοιμότητα και η
πληρότητα της προετοιμασίας του Δήμου μας (που ήδη έχει επεξεργάζεται και
προετοιμάζει το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο, για να τεθεί υπόψη των αρμοδίων
στελεχών της Περιφέρειας), θα πρέπει, φυσικά, να προταθεί, να προβληθεί και να
αξιοποιηθεί καταλλήλως από την αρμόδια Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
δηλαδή θα πρέπει κατ αρχήν να εξασφαλιστεί ότι η ΠΚΜ θα υποβάλλει πρόταση, στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης 165, και δεύτερον να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση αυτή θα
αναφέρεται στη δημιουργία «έξυπνου οικισμού» στο Δήμο της Βέροιας και το πολύ
σε ένα ακόμη Δήμο της Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ παράλληλα, πρέπει να
επισημανθεί πως δεν θα εγκριθούν αυτομάτως όλες οι προτάσεις των 12
Περιφερειών, αλλά και αυτές θα υποστούν τη βάσανο της αυστηρής αξιολόγησης της
ΚτΠ. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν άμεσα συντονισμένες ενέργειες, με ισχυρά και
πειστικά επιχειρήματα, και κυρίως με ακλόνητη τεχνική και οργανωτική επάρκεια,
ώστε η ΠΚΜ να συμπεριλάβει τον Δήμο μας στην δική της πρόταση, και, φυσικά,
εφόσον περάσουμε επιτυχώς αυτό το πρώτο στάδιο να συνεργαστούμε αρμονικά και
αποτελεσματικά με τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας, για να καταρτίσουμε και να

υποβάλλουμε μια άρτια πρόταση, που θα έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.
Γιατί, αν εγκριθεί μια τέτοια πρόταση, με Φορέα (δηλαδή πεδίο εφαρμογής τον Δήμο
μας) και, φυσικά, Τελικό Δικαιούχο την Περιφέρεια, τότε αφενός μεν αξιοποιούνται
κατάλληλα και πολλαπλασιάζονται τα πλεονεκτήματα του υπό κατασκευή Δικτύου
των Οπτικών Ινών (Πρόσκληση 93 της ΚτΠ), που υλοποιεί ο Δήμος μας,
αναπτύσσονται στο έπακρο οι δυνατότητες που προσφέρει το Πληροφοριακό
Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών (που υλοποιεί η ΤΕΔΚ Ημαθίας και στο οποίο
επίσης συμμετέχει ο Δήμος Βέροιας), και αφετέρου βελτιώνονται συνολικά και
θεαματικά οι ηλεκτρονικές υποδομές και εξυπηρετήσεις που θα μπορεί να παρέχει η
Βέροια στους δημότες, τους απλούς κατοίκους, τους επαγγελματίες, και τους
επισκέπτες της, κ.λπ.. Και το σημαντικότερο, αυτή η θεαματική βελτίωση θα επέλθει
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση ή συμμετοχή του Δήμου μας, με την εγγύηση
της ΚτΠ, και με την διεκπεραίωση όλων των επί μέρους λεπτομερειακών (και πολλές
φορές εξαντλητικών) διαδικασιών από την πλευρά της ίδιας της Περιφέρειας (δηλαδή
χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση των δημοτικών υπηρεσιών μας).
Γι αυτό και προτείνεται να εκφραστεί το ενδιαφέρον του Δήμου μας για την
συμμετοχή του στην υπό κατάρτιση πρόταση της ΠΚΜ, και να εξουσιοδοτηθεί ο
Δήμαρχος για κάθε ενέργεια προς εξασφάλιση αυτής της συμμετοχής.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την εισήγηση και πρόταση του Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 165/152103/ΚτΠ2310-Β/27-4-2006, πρόσκληση της Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”, για
την «υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3: “Προηγμένες
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις”
του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ, σε
εφαρμογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού 1260/1999 της ΕΕ».
3.- Την ανάγκη συμμετοχής του Δήμου στο παραπάνω πρόγραμμα για την βελτίωση
του Δικτύου Οπτικών Ινών, που ήδη υλοποιεί ο Δήμος Βέροιας, την ανάπτυξη στο
έπακρο των δυνατοτήτων του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών,
στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος μας καθώς και την βελτίωση συνολικά των
ηλεκτρονικών υποδομών και εξυπηρετήσεων του Δήμου προς τους κατοίκους της
Βέροιας, τους επαγγελματίες, τους επισκέπτες κ.λ.π.
4.- Ότι ο Δήμος Βέροιας διαθέτει την υπηρεσιακή και οργανωτική επάρκεια αλλά και
την εμπειρία για την κατάρτιση πρότασης, στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος,
για την ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών υποδομών στο κέντρο της Πόλης -σε
πρώτο στάδιο- αξιοποιώντας την προς ανάπτυξη υποδομή του Μητροπολιτικού
Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών (Πρόσκληση 93).
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 97, 119 & 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εκφράζει το έντονο ενδιαφέρον του Δήμου Βέροιας για τη συμμετοχή του
στην υπό κατάρτιση πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την
Πρόσκληση 165 της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
“Κοινωνία της Πληροφορίας” για την «υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου
4.3: “Προηγμένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις
Επιχειρήσεις” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του

Γ΄ ΚΠΣ, σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Γενικού Κανονισμού 1260/1999 της ΕΕ»
και ειδικότερα στην κατηγορία πράξης 4: Υποδομές και Υπηρεσίες για τη δημιουργία
«Έξυπνων Οικισμών» και «έξυπνων κτηρίων» του μέτρου 4.3 «Προηγμένες
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» και τη
χρηματοδότηση, μέσω αυτής, δράσεων ανάπτυξης και εγκατάστασης των αναγκαίων
υποδομών και υπηρεσιών ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
σε επιλεγμένα γεωγραφικά σημεία της χώρας (οικισμοί) και δράσεων λειτουργίας
μηχανισμών υποστήριξης των χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών, μηχανισμών
παρακολούθησης, υποστήριξης, ελέγχου και συντήρησης των υποδομών και των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας,
την εκτέλεση κάθε ενέργειας, και τη ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας για την
υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει καμία δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 331 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χ.
Α.
Β.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
Ι.
Ν.
Ε.
Ε.
Μ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ.
Γ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ
Χ.
Μ.
Χ.
Σ.
Β.

Γεωργιάδης
Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-11-2006
Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Χ.
Ι.
Μ.
Δ.
Α.
Γ.
Σ.
Α.
Α.
Η.
Γ.

Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Μηλιόπουλος
Παπαστεργίου
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

