ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 2/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 68/2006
Περίληψη
Εγκριση σύναψης σύμβασης μέσω μισθωμένου
κυκλώματος στον δικτυακό κορμό της εταιρείας
ΒΕΡΓΙΝΑ Network.
Σήμερα 23 Ιανουαρίου 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 19-1-2006 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 28 μέλη.
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Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Καλαϊτζίδης
Κ. Πουλασουχίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
63/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Κρομμύδας
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Α.
Γκαμπέσης, Γ. Τροχόπουλος, Ι. Κουρουζίδης, Δ.
Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 64/2006
απόφασης προσήλθε ο κ. Δ. Δάσκαλος και
αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Γαβρίδης, Γ. Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 72/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Κρομμύδας.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 75/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δελαβερίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 6° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 17-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
οικονομικών Βασιλείου Γιαννουλάκη, που έχει ως εξής:
Ο Δήμος Βέροιας διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην τοποθεσία
www.veria.gr .Για την ανάρτηση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο απαιτείται η παροχή
στατικής διεύθυνσης (ΙΡ) καθώς και η μίσθωση γραμμής DSL ταχύτητας 512kbps.
Για το παραπάνω λόγο προτείνεται η σύμβαση σύνδεσης μισθωμένου κυκλώματος με
την εταιρία ΒΕΡΓΙΝΑ Network
Η σύμβαση σύνδεσης μισθωμένου κυκλώματος και παροχής στατικής
διεύθυνσης (ΙΡ) θα έχει ισχύ μέχρι 31/12/2006, και το συνολικό ποσό αυτής είναι €
2.142,00 με το ΦΠΑ.
Με την υπογραφή της παρούσης ο Δήμος Βέροιας, αποκτά ανάλογα με την
από μέρους του επιλογή αυτών, δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης σε μέρος ή όλων
των παρεχομένων από την ΒΕΡΓΙΝΑ Νetwork υπηρεσιών, οι οποίες ενδεικτικά
περιλαμβάνουν:
α) την με τη χρήση του επιλεγόμενου τηλεφωνικού δικτύου (DSL),
μισθωμένων κυκλωμάτων από τρίτους ή με άλλο τρίτο τρόπο πρόσβαση στο Internet
και το ΒΕΡΓΙΝΑ Νetwork και στις παρεχόμενες υπ’ αυτών υπηρεσίες, με χρήση true
IP πρωτοκόλλου και στατικής IP διεύθυνσης
β) το δικαίωμα δωρεάν καταχώρησης στον εμπορικό WWW Server της
ΒΕΡΓΙΝΑ Νetwork προσωπικών σελίδων συνολικού όγκου 500 Kbytes που σε
καμιά περίπτωση δεν θα έχουν διαφημιστικό ή εμπορικό περιεχόμενο
γ) την ανάπτυξη παρουσιών στον Παγκόσμιο Ιστό διαφημιστικού
περιεχομένου ή κατ’ εξαίρεση εμπορικού περιεχομένου εφ΄ όσον το είδος της
συμβάσεως το επιτρέπει.
δ) την ενοικίαση χώρου στον εμπορικό WWW Server της ΒΕΡΓΙΝΑ Νetwork
για την φιλοξενία παρουσίας του χρήστη
ε) την δυνατότητα κατοχύρωσης και διαχείρισης ονόματος Domain και
ενοικίασης διευθύνσεων IP για την υλοποίηση της παρουσίας και / ή σύνδεσης του
χρήστη
στ) την παροχή σταθερής σύγχρονης ή ασύγχρονης ζεύξης στον χρήστη με
τον κεντρικό κόμβο της ΒΕΡΓΙΝΑ Νetwork για την ολική ένταξη της υπάρχουσας
μηχανογράφησης του στο INTERNET.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (ΔΚΚ) «Το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δήμου,
εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της δημαρχιακής
επιτροπής.»
Για τη παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών,
στον προϋπολογισμό του Δήμου μας του τρέχοντος έτους, υπάρχει γραμμένη
πίστωση € 8.000,00 με Κ.Α. 10/6264.001, τίτλο «Συντήρηση – Αναβάθμιση δικτύων
τηλεφώνου & Η/Υ» και σημερινό υπόλοιπο € 8.000,00.
Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
A. Την σύναψη σύμβασης σύνδεσης μισθωμένου κυκλώματος, με την εταιρεία
«ΒΕΡΓΙΝΑ Network», μέχρι την 31/12/2006 και την εξουσιοδότηση του
Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
B. Την ψήφιση πίστωσης ποσού € 2.142,00 με το ΦΠΑ σε βάρος του ανωτέρω
Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας του τρέχοντος έτους, για το πιο
πάνω σκοπό.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.
Το Δ. Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-1-2006 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου οικονομικών Β.
Γιαννουλάκη.
2.- Οτι για την ανάρτηση της ιστοσελίδας που διατηρεί ο Δήμος μας στο διαδίκτυο
απαιτείται η σύναψη σύμβασης σύνδεσης μέσω μισθωμένου κυκλώματος για την παροχή
στατικής διεύθυνσης (ΙΡ) καθώς και τη μίσθωση γραμμής DSL ταχύτητας 512kbps.
3.- Ότι στον προϋπ/σμό του Δήμου έτους 2006 και στον ΚΑ 10/6264.001 «ΣυντήρησηΑναβάθμιση δικτύων τηλεφώνου & Η/Υ» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση για τον
παραπάνω σκοπό.
4.-Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
εταιρείας ΒΕΡΓΙΝΑ Network, σύνδεσης του Δήμου μέσω μισθωμένου κυκλώματος
στον Δικτυακό Κορμό της παραπάνω εταιρείας για την παροχή στατικής διεύθυνσης
(ΙΡ) και τη μίσθωση γραμμής DSL ταχύτητας 512kb, με σκοπό την ανάρτηση της
ιστοσελίδας που διατηρεί ο Δήμος στο διαδίκτυο, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31-122006 με συνολικό ποσό 2.142,00€ με ΦΠΑ (με μηνιαίο πάγιο 150,00€ πλέον ΦΠΑ Χ
12 μήνες).
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.
Γ) Ψηφίζει ποσό € 2.142,00 (€ 150,00 μηνιαίο πάγιο Χ 12 μήνες = € 1.800,00 +
19% ΦΠΑ = € 2.142,00) σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 10/6264.001 «ΣυντήρησηΑναβάθμιση δικτύων τηλεφώνου & Η/Υ» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006 για
να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 68 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30-1-2006
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