ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 372/2009
Περίληψη
Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου & μελέτης διόδευσης
για την επέκταση του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου
Οπτικών Ινών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και
ανάληψη δέσμευσης του Δήμου για διάθεση χώρων και
παροχή δικαιώματος διέλευσης στον ανάδοχο του έργου.
Σήμερα 15 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 11-6-2009 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
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Κ.
Χ.
Σ.
Ι.

Aπόντες
Συμεωνίδης
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
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. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας,
Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
2) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Σ. Διαμαντής, Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 366/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης, Η.
Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 367/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης, Γ.
Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 370/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 372/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Ε.
Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 12-6-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Η Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με το 3532/3-42009 έγγραφό της, μας ανακοίνωσε την πρόσκληση 195 με θέμα την υποβολή
προτάσεων για την επέκταση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών
Ινών που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της αρχικής πρόσκλησης 93 .
Τελικοί δικαιούχοι θα είναι οι Δήμοι οι οποίοι, πιστοποιημένα με το σχετικό
πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής, έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση του 50% της
σύμβασης της πρόσκλησης 93. Μεταξύ αυτών είναι και ο Δήμος μας.
Το φυσικό αντικείμενο της νέας πρόσκλησης θα είναι η επέκταση
αποκλειστικά παθητικής υποδομής (χαντάκια, κόμβοι κλπ) με σκοπό να καλυφθούν
α) σημεία του Δημοσίου που είχαν μείνει εκτός του αρχικού σχεδιασμού με
την Πρόσκληση 93,
β) σημαντικές εμπορικές διαδρομές που είχαν μείνει εκτός του αρχικού
σχεδιασμού με την Πρόσκληση 93,
γ) επέκταση των Μητροπολιτικών Δικτύων μέχρι τα CURBS όπως αυτά
προσδιορίζονται από τους υπάρχοντες κατανεμητές του ΟΤΕ.
Οι τελευταίες επεκτάσεις αναβαθμίζουν σημαντικά τα υπάρχοντα δίκτυα και
τα κάνουν περισσότερο ελκυστικά στους παρόχους πελάτες όσο και στο
επιχειρηματικό Σχήμα διαχείρισης των ΜΑΝ.
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης δεν θα πρέπει να υπερβεί το 40% του
ισχύοντος προϋπολογισμού της σύμβασης υλοποίησης του αρχικού δικτύου ΜΑΝ.
Βασικός όρος, επίσης, για την χρηματοδότηση της επέκτασης είναι η
δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χώρου 4 τ.μ. σε σημεία που
θα υποδείξει ο Δήμος μας, με σκοπό την μελλοντική τοποθέτηση καμπίνων
πολλαπλής χρήσης, από το επιχειρηματικό σχήμα διαχείρισης των δικτύων.
Οι προαναφερόμενοι χώροι 4 τ.μ. που επιλέχθηκαν, εμφανίζονται στον
επισυναπτόμενο πίνακα με τον τίτλο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου στη παρούσα πρόταση συντάχθηκε
αναλυτική μελέτη από τον Τεχνικό Σύμβουλο Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας
που είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών με καθηγητή τον κ. Σάχαλο, η οποία
παραδόθηκε στο Δήμο μας και επισυνάπτεται στο παρόν εισηγητικό.
Στην ανωτέρω μελέτη εμφανίζονται οι χρήστες στους οποίους θα επεκταθεί το
Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας, ο προϋπολογισμός της
προτεινόμενης επέκτασης καθώς και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.
Στα πλαίσια της προαναφερόμενης πρόσκλησης 195 και βάση των ανωτέρω
στοιχείων παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να εγκρίνει την υποβολή Τεχνικού Δελτίου προϋπολογισμού 331.147,34 € με
το ΦΠΑ και της αντίστοιχης μελέτης διόδευσης.
2. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΨΣ ,να
εγκρίνει την δέσμευση και διάθεση ατελώς των απαραίτητων χώρων όπως
αυτοί εμφανίζονται, ως σημεία, στον επισυναπτόμενο πίνακα, με τον τίτλο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, και
περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική μελέτη διόδευσης, προκειμένου αυτοί
να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, από το μελλοντικό επιχειρηματικό
Σχήμα Διαχείρισης των Δικτύων Οπτικών Ινών, των καμπινών πολλαπλής

χρήσης για την συνεγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού των παρόχων
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
3. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΨΣ, να
εγκρίνει τη δέσμευση για την δωρεάν παροχή του δικαιώματος διέλευσης
τόσο στον ανάδοχο του έργου των επεκτάσεων του δικτύου ΜΑΝ που
προβλέπονται στην συμπληρωματική μελέτη διόδευσης, όσο και των
μελλοντικών επεκτάσεων στις οποίες θα προβαίνει το επιχειρηματικό Σχήμα
Διαχείρισης του συνολικού δικτύου ΜΑΝ του Δήμου που θα αναδειχθεί
μελλοντικά.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 12-6-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 239/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης
για την προτεινόμενη πράξη «Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου
Δήμου Βέροιας» στην αριθ. 195 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
3.- Το αριθ. 152.327/ΨΣ 4439/Β-30/3/09 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
4.- Την ανάγκη υποβολής Τεχνικού Δελτίου και της αντίστοιχης μελέτης διόδευσης
του παραπάνω έργου.
5.- Ότι για την υλοποίηση του παραπάνω έργου είναι αναγκαία η ανάληψη
δέσμευσης του Δήμου για: α) τη διάθεση ατελώς των απαραίτητων χώρων για την
κατασκευή των καμπινών πολλαπλής χρήσης για τη συνεγκατάσταση του
απαραίτητου εξοπλισμού των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και β) τη
δωρεάν παροχή του δικαιώματος διέλευσης για τις επεκτάσεις του δικτύου ΜΑΝ και
τις μελλοντικές επεκτάσεις στις οποίες θα προβαίνει το επιχειρηματικό Σχήμα
Διαχείρισης του συνολικού δικτύου ΜΑΝ του Δήμου.
6.- Το τεχνικό δελτίο και τη σχετική μελέτη διόδευσης του παραπάνω έργου.
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υποβολή τεχνικού δελτίου για την Επέκταση του
Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου, στο πλαίσιο της
αριθ. 195 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», καθώς και της αντίστοιχης «Αναλυτικής
Μελέτης Καταγραφής του Προτεινόμενου Συμπληρωματικού ΜΑΝ του Δήμου
Βέροιας», όπως αυτή συντάχθηκε και κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
από τον Τεχνικό Σύμβουλο Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας-Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής,
Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών, με καθηγητή τον κ. Σάχαλο).
Β) Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει τη δέσμευση:
1.- Για διάθεση ατελώς των απαραίτητων χώρων, όπως αυτοί περιγράφονται
αναλυτικά στην παραπάνω μελέτη διόδευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για
την κατασκευή, από το μελλοντικό επιχειρηματικό Σχήμα Διαχείρισης των Δικτύων
Οπτικών Ινών, των καμπινών πολλαπλής χρήσης για τη συνεγκατάσταση του
απαραίτητου εξοπλισμού των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
2.- Για δωρεάν παροχή του δικαιώματος διέλευσης τόσο στον ανάδοχο του έργου των
επεκτάσεων του δικτύου ΜΑΝ που προβλέπονται στη συμπληρωματική μελέτη
διόδευσης, όσο και των μελλοντικών επεκτάσεων στις οποίες θα προβαίνει το
επιχειρηματικό Σχήμα Διαχείρισης του συνολικού δικτύου ΜΑΝ του Δήμου, που θα
αναδειχθεί μελλοντικά.

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη
να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή του παραπάνω τεχνικού
δελτίου και της αντίστοιχης μελέτης διόδευσης του εν λόγω έργου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 372 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
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Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Μ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ.

Σ.
Σ.
Η.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Σοφιανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25/6/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
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Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

