Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α-ΟΡΘ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Από το υπ’ αριθ. 14/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 335/2009
Περίληψη
Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου στο Μέτρο 2.1
του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υλοποίηση του
έργου
«Καταγραφή,
ψηφιοποίηση
αρχειοθέτηση
Συνεδρίων και διάθεση στο κοινό μέσω Ρortal της
περίληψης των Συμβουλίων ΟΤΑ Α΄, Β΄και Γ΄ βαθμού».

Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2009 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 28-5-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ν.
Χ.
Β.

Aπόντες
Μηλιόπουλος
Μαυροκεφαλίδης
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Η. Σοφιανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης

Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν
οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Ορφανίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 334/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.
Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 335/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.336/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 338/2009 απόφασης αποχώρησαν οι
κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Ε. Σοφιανίδης, Ι. Καλαϊτζίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 339/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.
Καλαϊτζίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 340/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ.
Παναγιωτίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 344/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.
Διαμαντής.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 350/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ.
Π. Τσαπαρόπουλος.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 351/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Π.
Τσαπαρόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Ανάπτυξης & Οικονομικών Παύλου Παυλίδη, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την πρόσκληση 2.1. του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ 2007-2013, παρουσιάζεται η δυνατότητα επεξεργασίας και υποβολής
του έργου με τίτλο «Καταγραφή, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση Συνεδρίων και
διάθεση στο κοινό μέσω Portal της περίληψης των αποφάσεων των Συμβουλίων
ΟΤΑ Ά,΄Β και ΄Γ βαθμού».
Το προτεινόμενο έργο συνάδει με τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2:
«ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικό Στόχο 2.1: «Βελτίωση της
καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή
Ελλάδα», του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση” και θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτόν και
να αποτελέσει πολύ χρήσιμο μέσο για την ανάκτηση θεμάτων και αποφάσεων, ενόψει
του επόμενου σταδίου της Διοικητικής μεταρρύθμισης (Καποδίστριας 2).
Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, θα δημιουργηθεί σύστημα καταγραφής
και ψηφιοποίησης των ηχητικών ντοκουμέντων των συνεδριάσεων του Δημοτικού
συμβουλίου. Τα ψηφιοποιημένα δεδομένα, θα μορφοποιούνται κατάλληλα, και μετά
την επεξεργασία των μεταδεδομένων τους θα αρχειοθετούνται και θα γίνονται
διαθέσιμα μέσω portal που θα δημιουργηθεί για τη χρήση αυτή. Με αυτόν τον τρόπο
ο Δήμος θα αποκτήσει μια ηλεκτρονική, on-line βιβλιοθήκη θεμάτων και αποφάσεων,
συνοδευόμενη από τα ηχητικά ντοκουμέντα των συνεδριάσεων. Το προτεινόμενο
έργο έρχεται να καλύψει την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών, θα εξυπηρετήσει τη
λειτουργία του τοπικού τύπου καθώς και την ανάγκη ψηφιοποίησης, αρχειοθέτησης,
καταλογογράφησης και ευρετηριασμού των θεμάτων, συνεδριάσεων και αποφάσεων
του δημοτικού συμβουλίου. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για χρήση από τον
γραμματέα της συνεδρίασης μόνο και δεν απαιτεί πρόσθετο προσωπικό για την
λειτουργία του κατά τη διάρκεια του συμβουλίου.
Αναλυτικότερα το προτεινόμενο σύστημα θα αποτελείται από:
 Το υποσύστημα ηχητικής καταγραφής του συμβουλίου
 Το υποσύστημα ψηφιοποίησης ηχητικού υλικού.
 Το υποσύστημα διαχείρισης ψηφιοποιημένων ηχογραφημάτων και των
μεταδεδομένων τους σε βάση δεδομένων.
 Το υποσύστημα διαχείρισης αποφάσεων συμβουλίων με γρήγορη αναζήτηση
και ασφάλεια (Θέματα ημερήσιας διάταξης, αποφάσεις, περιλήψεις
αποφάσεων, προσκλήσεις κ.λ.π.).
 Το υποσύστημα εισόδου εξουσιοδοτημένων χρηστών (δημιουργία portal) για
αναζητήσεις/παρουσιάσεις περιλήψεων των αποφάσεων μέσω του
διαδικτύου, καθώς και εισηγήσεις – προτάσεις θεμάτων τους για προσεχείς
συνεδριάσεις.
 Δικτυακό, μηχανογραφικό εξοπλισμό, ανάλογα με την εφαρμογή για τον
συγχρονισμό των στοιχείων της συνεδρίασης με το Portal και τη βάση
δεδομένων αυτού.
Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει και η απαιτούμενη εκπαίδευση χρηστών για τον
χειρισμό του συστήματος.
Στην προσπάθεια αξιοποίησης της παρούσας ευκαιρίας και των προοπτικών
βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω της χρήσης Τ.Π.Ε. καθώς και
την ισότιμη συμμετοχή τους στην ψηφιακή Ελλάδα και τα κοινά δρώμενα,
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υποβολής προτάσεων για δράσεις που συμβάλλουν
στην κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων
του Ε.Σ.Π.Α.
Το προτεινόμενο έργο έρχεται να καλύψει:
- Την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών.

- Την ομαλή λειτουργία του τοπικού τύπου.
- Την αρχειοθέτηση και αποθήκευση των θεμάτων, συνεδριάσεων και αποφάσεων
των εκάστοτε, τακτικών & έκτακτων, συμβουλίων.
Το εκτιμώμενο κόστος για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε
440.895,00 € (χρηματοδοτούμενο 100% από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση») για τον
τεχνικό εξοπλισμό, τις εφαρμογές, το portal, το data warehouse, την εκπαίδευση
χρηστών, την υποστήριξη και τη φιλοξενία του portal για 2 χρόνια. Για μεγάλους
Δήμους με μεγάλο όγκο μεταφοράς δεδομένων από την ιστοσελίδα, καθώς και για
Δήμους των οποίων οι αίθουσες συνεδριάσεων απαιτούν ειδικές κατασκευές και
εγκαταστάσεις ηχοληψίας το κόστος είναι μεγαλύτερο, ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το Δήμου, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή
της Δημαρχιακής επιτροπής».
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει:
1.- Τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση _2.1 του Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ και την εκκίνηση και προετοιμασία όλων των προπαρασκευαστικών
ενεργειών σχετικά με την υποβολή έργου με τίτλο: «Καταγραφή, ψηφιοποίηση,
αρχειοθέτηση Συνεδρίων και διάθεση στο κοινό μέσω Portal της περίληψης των
αποφάσεων των Συμβουλίων ΟΤΑ Ά,΄Β και ΄Γ βαθμού».
2.- Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου να υπογράψει τα απαιτούμενα έγγραφα
προετοιμασίας καθώς και του απαιτούμενου Τ.Δ.Ε. και των λοιπών
προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Κε πρόεδρε, πριν παρουσιάσει ο κ. Παυλίδης το θέμα, θα ήθελα να
πω ότι πραγματικά πρόκειται για ένα πρόγραμμα πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο
οφείλω να πω ότι αλίευσε κυριολεκτικά ο αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής, κ.
Τσαμήτρος και ελπίζω ότι θα φέρει νέα δεδομένα στην λειτουργία του δημοτικού
συμβουλίου με πιο σύγχρονους όρους.
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, όπως διαπιστώσαμε από τη σημερινή συνεδρίαση
αλλά από προηγούμενες συνεδριάσεις, τα μικρόφωνά μας εδώ μέσα είναι
προβληματικά. Επίσης όλη η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου όπως
ακολουθείται τόσα χρόνια, πρέπει να βελτιωθεί. Είναι ένα πρόγραμμα που όντως το
βρήκε ο αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής, κ. Τσαμήτρος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
Αφορά την καταγραφή όλου του δημοτικού συμβουλίου, την αυτόματη καταγραφή
των πρακτικών ακόμα και την αυτόματη αναζήτησή τους μετέπειτα. Αφορά επίσης
και την προσβασιμότητα που θα έχουν οι πολίτες για να παίρνουν αποφάσεις του
δημοτικού συμβουλίου μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Ελπίζουμε ότι θα
κατορθώσουμε να πάρουμε και αρκετά πράγματα που θα χρησιμεύσουν ώστε να
κωδικοποιήσουμε όλες τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου μέχρι σήμερα. Θα
ήθελα επίσης να πω ότι το πρόγραμμα το φέρνουμε γιατί είναι μια πρόταση που
κατατίθεται, πρέπει να γραφτεί το τεχνικό δελτίο γι’ αυτό θέλουμε να πάρουμε και
την έγκριση. Ξέρουμε ότι το ΕΣΠΑ είναι κάθε τρίμηνο και πρέπει να ετοιμάσουμε
την πρόταση μέχρι την 15η Ιουνίου. Χωρίς μια αρχική έγκριση δεν μπορεί κανένας να
προχωρήσει στη τεχνικού δελτίου, θα είναι άδικος κόπος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-5-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
2.- Την αριθ. -2.1 πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση 2007-2013», με την οποία παρουσιάζεται η δυνατότητα επεξεργασίας και
υποβολής πρότασης για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το παραπάνω Ε.Π..

3.- Την αναγκαιότητα υποβολής της παραπάνω πρότασης, με σκοπό την ενημέρωση
των πολιτών, την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Τοπικού Τύπου καθώς και την
ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, καταλογογράφηση, ευρετηριασμό και αποθήκευση των
θεμάτων, συνεδριάσεων & αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Βέροιας στο Μέτρο _2.1. του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ» για την υλοποίηση του
έργου «Καταγραφή, ψηφιοποίηση αρχειοθέτηση Συνεδρίων και διάθεση στο κοινό
μέσω Ρortal της περίληψης των Συμβουλίων ΟΤΑ Α΄, Β΄και Γ΄ βαθμού», το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από το παραπάνω Ε.Π..
Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη να προβεί σε κάθε ενέργεια που θα απαιτηθεί για την υποβολή της
παραπάνω πρότασης καθώς και για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου και
του σχετικού Τ.Δ.Ε., όπως αυτά θα διαμορφωθούν.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 335 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ.
Δ.
Τ.
Γ.
Π.
Ν.
Α.
Α.
Ν.
Κ.
Μ.
Γ.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Συμεωνίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

Σ.
Ι.
Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Καπετανίδης
Κρομμύδας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-6-2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

