ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 531/2009
Περίληψη
Τροπ/ση προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου
έτους 2009 και απευθείας ανάθεση στην ΑΝΑΕ Δήμου
Βέροιας των εργασιών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
και υποστηρικτικών διαδικασιών του Δήμου.
Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 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 17-9-2009 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 25 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
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Σ.
Ι.

Aπόντες
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
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.
Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτριος, Ε. Σοφιανίδης, Γ. Ορφανίδης
και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Γεωργιάδης, Ι. Καλαϊτζίδης, Σ. Διαμαντής.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 523/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.
Ορφανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 524/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 525/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.
Δελαβερίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 532/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Δελαβερίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 533/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 534/2009 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησε ο κ. Γ. Κάκαρης.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 536/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.
Κάκαρης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 537/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.
Δελαβερίδης, Β. Γιαννουλάκης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 546/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Β.
Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Συμεωνίδης, Γ. Κάκαρης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 548/2009 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.
Τσιαμήτρος, Α. Παπαστεργίου.
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 549/2009 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.
Τσιαμήτρος.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 550/2009 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.
Μωυσιάδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Δήμου Βέροιας, αλλά και για
την καλύτερη προβολή , παρακολούθηση και υποστήριξη των προγραμμάτων
αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου μας κρίνεται απολύτως αναγκαία η ανάθεση σε
τρίτους, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και
υποστηρικτικών διαδικασιών παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών ,
ιδιαίτερα στους τομείς:
1. Ιστοσελίδα Δήμου Βέροιας
 Εγκατάσταση της ιστοσελίδας στους servers του Σύζευξης
 Επανασχεδιασμός ιστοσελίδας
 Τροφοδοσία με επικαιροποιημένα δεδομένα των περιεχομένων της
σελίδας
 Προσθήκη υπηρεσιών στην ιστοσελίδα
 Συνένωση των ιστοσελίδων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο άλλων
έργων, στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου
 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας
 Ενημέρωση με τα νέα δεδομένα που θα παραλαμβάνονται από το
γραφείο τύπου του Δήμου Βέροιας
 Ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων (προκηρύξεις, δημοπρασίες κλπ)
 Γενική επιτήρηση του περιεχομένου και των αναρτήσεων του κοινού
στις ιστοσελίδες
2. Ιστοσελίδα Αντιδημαρχίας Αθλητισμού
 Σχεδιασμός - ανάπτυξη ιστοσελίδας για τις εκδηλώσεις Αντιδημαρχίας
Αθλητισμού
 Τροφοδοσία ιστοσελίδας με υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, χορηγίες
κλπ)
 Γενική εποπτεία και συντήρηση της ιστοσελίδας
3.Έργο: «Έξυπνος Οικισμός»
 Αναζήτηση ευπαθών ομάδων για τη διάθεση ιατρικού εξοπλισμού
 Αναζήτηση οικονομικά ασθενέστερων ομάδων για διάθεση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (laptop, pda, ip-phones, βιντεοτηλέφωνα)
 Έρευνα για την επέκταση του έργου στο κομμάτι της τηλεφροντίδας
 Παρατηρήσεις - προτάσεις για τη δομή και τη διαδραστικότητα των
διαδικτυακών εφαρμογών του έργου καθώς επίσης και για την
παραμετροποίηση τους στα τοπικά δεδομένα
4. Έργο: «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και
υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για το
Δήμο Βέροιας (πρόσκληση 192)»
 Έρευνα για την καταλληλότητα των τεχνικών προδιαγραφών του
εξοπλισμού με βάση τα τοπικά γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα
 Διαδικασίες αδειοδότησης για την τοποθέτηση του ασύρματου
εξοπλισμού σε διάφορα κτίρια





Έρευνα για την αναδιάταξη της προβλεπόμενης χωροθέτησης των
κεραιών ασύρματης δικτύωσης ώστε το έργο να μη κωλύει αλλά
ταυτόχρονα να λειτουργεί συμπληρωματικά στο έργο «έξυπνος οικισμός»
Συμμετοχή συμβουλευτικού χαρακτήρα στην ομάδα διαχείρισης του
έργου.

5. Έργο: «Ψηφιακό Ευρυζωνικό Πάρκο»
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του παρατηρητηρίου για την ΚτΠ
υπάρχει χαρακτηριστική απόκλιση από τους στόχους του 2010 σχετικά με
τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ψηφιακής Ελλάδας σε πολλές περιοχές της
χώρας, και ειδικότερα σε ορισμένες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Για τον
λόγο αυτό έγινε έρευνα τρόπων άμβλυνσης του ψηφιακού αυτού χάσματος.
 Έρευνα για προσδιορισμό προτάσεων:
 άμβλυνσης του ψηφιακού χάσματος
 παροχής υπηρεσιών που θα ωφελήσουν το σύνολο των
πληθυσμιακών και οικιστικών τμημάτων που τελικά συνθέτουν
την ενότητα των πολιτών του Δήμου Βέροιας καθώς και των
επισκεπτών και των τουριστών της πόλης
 Πλήρη εκμετάλλευση των σύγχρονων υποδομών που
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, Ε.Π. ΚτΠ, όπως το
Μητροπολιτικό Οπτικό Δίκτυο του Δήμου Βέροιας, καθώς και το
Ασύρματο Δίκτυο Ευρυζωνικής Πρόσβασης της ΤΕΔΚ Ν.
Ημαθίας.
 Διευκόλυνση, περαιτέρω διάδοση και πραγματική χρήση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για
την οικοδόμηση μιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς
αποκλεισμούς
 Προώθηση και αποτελεσματική κατανομή πόρων με
προσανατολισμό την ανάπτυξη και την απασχόληση
 Διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας
 Δημιουργία ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 Ωρίμανση πρότασης για το έργο “Ψηφιακό Eυρυζωνικό Πάρκο”
 Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου για το έργο “Ψηφιακό Eυρυζωνικό Πάρκο”
και έναρξη ενεργειών για την υποβολή του και για χρηματοδότηση από την
Ψηφιακή Σύγκλιση
6. Έρευνα για την ενοποίηση των υπαρχουσών ψηφιακών υποδομών
 Καταγραφή των υποδομών των ψηφιακών έργων του Δήμου
 Συλλογή των τεχνικών στοιχείων δικτύωσης και δυνατότητας διασύνδεσης
μεταξύ τους
 Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών δικτύωσης
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι « Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές
ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, παροχής
υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, αν ο
προϋπολογισμός του αντικειμένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα
πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000 €), και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα

παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των αναθέσεων Δήμου ή
Κοινότητας προς μία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατό
πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €). Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται
αναλόγως και για τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου από τα ιδρύματα,
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσμους αυτών. Στα
ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά
της παραγράφου αυτής και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της ».
Άρα για τα παραπάνω κρίνεται απόλυτα αναγκαίο να ανατεθεί η παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών διαδικασιών
παρακολούθησης των προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου στην
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ , η οποία σύμφωνα με το
άρθρο 4 της συστατικής της πράξης (αρ. ΦΕΚ (ΑΕ ΕΠΕ) 6788 9 Ιουλίου 2008) , έχει
ως σκοπό
« …την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Βέροιας και ειδικότερα:
α. Ο σχεδιασμός αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες ανταποκρίνονται
στις πραγματικές ανάγκες και τα δεδομένα των ΟΤΑ.
β. Η διεκδίκηση κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων αναπτυξιακού
χαρακτήρα, ικανών να συμβάλλουν στην συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια του
Δήμου. Παράλληλα, η δημιουργία αρχείου πληροφοριών και κωδικοποίηση
πληροφοριών για πηγές χρηματοδοτήσεων μέσω διαφόρων ταμείων.
γ. Η υποστήριξη των ΟΤΑ στη διαδικασία συγκρότησης, υλοποίησης και
παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους.
δ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη στην περιοχή ευθύνης των
ΟΤΑ ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
ε. Η έρευνα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών
εργαλείων για την ανάπτυξη της περιοχής, κυρίως μέσω της προσέλκυσης
ιδιωτικών κεφαλαίων.
στ. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ σε ό,τι αφορά το
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ή έργων, που συμβάλλουν στην
ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών τους.
ζ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων, που συμβάλλουν στην
επιχειρηματική και οικονομική στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και
οικονομίας.
η. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προγραμμάτων, που στοχεύουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
θ. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε
διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
ι. Η δημιουργία και λειτουργία ενός πιστοποιημένου φορέα για τη διαχείριση
προγραμμάτων του Δ΄ ΚΠΣ ή άλλων πλαισίων στήριξης.
ια. Η απόκτηση τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και η μεταφορά της τόσο στους ΟΤΑ όσο και στους
φορείς του.
ιβ. Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων ικανών να δείξουν την σημερινή
οικονομική και κοινωνική θέση των ΟΤΑ, αλλά και των περιοχών ευθύνης τους και
να τεκμηριώσουν κάθε αναπτυξιακού χαρακτήρα πρωτοβουλία.
ιγ. Η δημιουργία αρχείων για έργα και πρωτοβουλίες.
ιδ. Η κωδικοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των έργων σε όλα τα στάδιά
τους (ένταξη, χρηματοδότηση, κλπ.) και ενημέρωση του προσωπικού που θα
διαχειρίζεται αυτά.
ιε. Η δημιουργία ενός πιστοποιημένου φορέα είτε ως ενδιάμεσου φορέα είτε
ως τελικού δικαιούχου έργων του Δ΄ ΚΠΣ ή άλλων πλαισίων στήριξης.
2. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει
σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάπτυξης επιδοτούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο ή την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πηγή
χρηματοδότησης.
3. Ακόμη, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει, με οποιαδήποτε μορφή, σε
οποιεσδήποτε συναφείς και ομοειδείς επιχειρήσεις και να συνεργάζεται, με
οποιοδήποτε τρόπο, με φυσικά και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του
εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους πιο πάνω
επιδιωκόμενους…»
Η παρούσα σύμβαση ανάθεσης είναι η πρώτη που ανατίθεται στην ΑΝΑΕ το 2009
Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους και στον K.A. 30/7326.042
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών
διαδικασιών παρακολούθησης των προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του
Δήμου» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση ύψους € 45.000,00 με σημερινό
υπόλοιπο € 45.000,00 .
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει:
1) Τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ »
για την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών διαδικασιών
παρακολούθησης των προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου, με
συνολικό προϋπολογισμό 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
2) Να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή της παραπάνω
σύμβασης.
3) Την κάλυψη των εξόδων της παραπάνω σύμβασης συνολικού ποσού €
45.000,00 .
4) Τη διάθεση ποσού € 45.000,00 σε βάρος του K.A. 30/7326.042 «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών διαδικασιών
παρακολούθησης των προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου» του
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ » για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ορίστε τοποθετήσεις.
Σκουμπόπουλος: Κε πρόεδρε, αν και δεν πήρα απαντήσεις στα ερωτήματα
που έθεσα, δεν πειράζει, θα απαντήσουν στην επόμενη συνεδρίαση όταν θα μάθουν
ποιες ειδικότητες προσέλαβαν. Τώρα δεν τις ξέρουν για να μας πουν τα ονόματα.
θέλουμε να μάθουμε ποιους προσλάβανε. Ίσως θέλουν κάτι να κρύψουν. Δυστυχώς
κοι συνάδελφοι το θέμα που εισάγετε δεν είναι νόμιμο. Δεν μπορούμε να το
ψηφίσουμε και οι λόγοι είναι γνωστοί, τους είπα ήδη όταν έκανα τις ερωτήσεις. Η
περιφέρεια απέρριψε την προηγούμενη απόφαση με το αιτιολογικό αυτό που είπα και
στις ερωτήσεις και δεν πήρα απαντήσεις. Δεν έχει προσωπικό η Αναπτυξιακή, άρα
δεν μπορούμε να της αναθέσουμε εργασία διότι σύμφωνα με τον κώδικα και όχι με
το εισηγητικό σημείωμα που φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, «με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται απευθείας ανάθεση σε αναπτυξιακές ανώνυμες
εταιρίες και λοιπά εργασίας και μελέτες, αν ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τις
45.000 και με την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις
επιχειρήσεις». Εμείς προσωπικό νόμιμο προσληφθέν δεν έχουμε και αν έχουμε, αυτό
που έχουμε είναι παράνομο. Πώς λοιπόν εμείς το δημοτικό συμβούλιο, το όργανο που
σύστησε αυτήν την εταιρία, και ενώ ξέρουμε ότι δεν έχουμε νόμιμα προσληφθέν
προσωπικό, της αναθέτουμε εργασίες για να μας δώσει συμβουλευτικές υπηρεσίες
όπως λέτε σε μια σειρά από θέματα; Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το θέμα αυτό και
δεν ξέρω τι έκανε κύριε Παυλίδη η επίτροπος αν σας ενέκρινε άλλη απόφαση αλλά
τώρα φοβούμαι ότι δεν θα σας την εγκρίνει γιατί η υπουργική απόφαση που
εκδόθηκε, λόγω καθυστέρησης έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος,
εκδόθηκε για να σας βάλει σε τάξη, για να μην γίνουν και σε αυτές τις ανώνυμες

εταιρίες ό,τι είχε γίνει σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις για μια εικοσαετία στο
παρελθόν. Γι’ αυτό και βούλιαξαν όλες οι επιχειρήσεις, γι’ αυτό και βούλιαξαν και οι
δήμοι με τις «παρανομίες» σε εισαγωγικά και τις παρατυπίες που αναγκαζόταν οι
δήμαρχοι και τα δημοτικά συμβούλια μπλεγμένοι μέσα σε ένα κυκεώνα παράνομων ή
μη νόμιμων τελικά προσλήψεων προκειμένου να κάνουν το έργο. Ο νομοθέτης ορίζει
πώς γίνονται και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι μελέτες, υπάρχει και ο ιδιωτικός
τομέας και αυτός μπορεί να κάνει μελέτες και σε αυτόν πρέπει να απευθυνθούμε. Και
εκεί για να έχουμε τέτοιες μειωμένες μελέτες με απόφοιτους γυμνασίου, λυκείου, και
δεν ξέρω τι άλλους έχετε προσλάβει, αφού δεν μας λέτε ποιους έχετε προσλάβει. Δεν
μπορούμε να εγκρίνουμε εμείς να δώσουμε 45.000 για να μας παράσχουν συμβουλές.
Να μας πούνε ποιοι είναι, ποιοι θα μας τις δώσουν. Ας μας δώσουν τα ονόματα. Γιατί
μας κρύβετε τα ονόματα; Πείτε τα. Τι συμβουλές θα μας δώσουν;
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Τα έχω πει τα ονόματα και
θα τα επαναλάβω όσες φορές θέλει. Θα δώσω όσα στοιχεία θέλουν, μόνο να τα
γράφουν για να τα θυμούνται. Επαναλαμβάνονται τόσο συχνά. Πάντως συμβαίνει το
εξής: δεν περίμενα το θέμα αυτό να ψηφιστεί σήμερα από την αντιπολίτευση.
Καταρχάς όπως μας το διάβασε ο κύριος Σκουμπόπουλος δεν ανέφερε όπως βλέπετε
και στο εισηγητικό τίποτα για προσωπικό, γιατί ο κώδικας δεν γράφει για προσωπικό.
Γράφει ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις επιχειρήσεις. Το πώς θα
παρασχεθούν αυτές οι υπηρεσίες, αφού γνωρίζει και ήταν διευθυντής του δήμου.
Γράφει ο κώδικας ότι η ΑΝΑΕ, κάνει κανονισμό προμηθειών, κάνει οργανόγραμμα,
κάνει κανονισμό με μελέτες κ.λ.π. Η επίτροπος ενέκρινε τα έργα, γιατί όταν
δυστυχώς η περιφέρεια και ο κύριος Ευσταθιάδης, έβγαζε απορριπτική απόφαση, η
επίτροπος είχε στα χέρια της έγγραφο του γνωμοδοτικού συμβουλίου του κράτους ή
της Νάξου, ότι αυτή την δουλειά κάνουν οι αναπτυξιακές. Άλλωστε ο σκοπός τους
περιγράφεται στον κώδικα. Για το αν έχει μελετητικό πτυχίο ή όχι, πρέπει να σας πω
το εξής: Δυστυχώς και η υπηρεσία εδώ ίσως, προφανώς κάποιοι καλοπροαίρετα
κάποιοι κακοπροαίρετα, ισχυρίζονται ότι πρέπει να έχει η αναπτυξιακή μελετητικό
πτυχίο. Μα η αναπτυξιακή δεν κάνει έργα, δεν κάνει δημόσια έργα, δεν είναι τεχνική
υπηρεσία. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα ή αν θέλετε διάφορες
υπηρεσίες, βοηθητικές προς τον Δήμο, όπως ορίζεται από το καταστατικό της και τον
κώδικα. Χαίρομαι καταρχάς που το προσωπικό που έχει πάρει η αναπτυξιακή
βοηθάει όλα τα άτομα του Δήμου που το έχουν χρειαστεί κατά καιρούς, από τον
Διευθυντή μέχρι τον οποιοδήποτε εργαζόμενο μέσα στο Δήμο που όταν ζητήσανε τη
συνδρομή τους έτρεξαν να την προσφέρουν. Επίσης θέλω να πω ότι ο νομοθέτης
κατήργησε τις δημοτικές επιχειρήσεις και αυτό που φτιάχνανε παλιά οι δήμοι με την
αθρόα πρόσληψη προσωπικού στις επιχειρήσεις και στο τέλος την χρέωση και την
υποβάθμιση τους και έκανε τις ανώνυμες εταιρίες γιατί τα Δ.Σ. των ανωνύμων
εταιρειών είναι αυτά που έχουνε αστική και ποινική ευθύνη. Θέλω λοιπόν να πω ότι
κανένας σήμερα αλλά και κανένας αύριο από την οποιαδήποτε διοίκηση ή σε άλλη
δίοδο ή σε άλλη πόλη δεν πρόκειται να κάνει προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ γιατί κύριε
πρόεδρε είναι πολύ απλό. Καλύτερα να κλείσει η αναπτυξιακή παρά να γίνει ΑΣΕΠ.
Δεν μπορεί όταν η αναπτυξιακή έχει ένα έργο για ένα μήνα και χρειάζεται έναν
αρχιτέκτονα να πάει να τον πάρει για όλη της τη ζωή. Μετά ο αρχιτέκτονας τους
άλλους 10 μήνες τι θα κάνει; Γι’ αυτό προτιμά τις συμβάσεις έργου με την
διαφορετική εμπειρία, με τη διαφορετική εξειδίκευση που έχει το κάθε άτομο
ανάλογα με το έργο και ανάλογα με τις υπηρεσίες που έχει να κάνει. Για να μη
νομίζουν ότι κρυβόμαστε να τα πω τα άτομα όλα από την αρχή. Είναι η κα
Πιλιτσίδου Ιωάννα, η οποία είναι νομικός και παρέχει τις υπηρεσίες της, η κα
Ψυχάρη Κατερίνα, η οποία είναι αρχιτέκτονας και παρέχει τις υπηρεσίες της, η κυρία
Φωτιάδου Σουμέλα, η οποία είναι πολιτικός μηχανικός και παρέχει τις υπηρεσίες της,
ο κύριος Πατρίκας Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι πληροφορικάριος και παρέχει τις
υπηρεσίες του, ο κύριος Παραπόντης Ιωάννης, ο οποίος είναι ειδικός δικτύων και
παρέχει τις υπηρεσίες του και η κυρία Μωυσιάδου Μαρία, η οποία είναι η
γραμματέας όλων αυτών. Είναι συγνώμη και ο κύριος Ασλάνογλου Στέλιος, ο

λογιστής. Όλοι αυτοί είναι με συμβάσεις έργου, άλλος 5μηνη, άλλος ετήσια, άλλος
7μηνη. Όλοι αυτοί έχουν ημερομηνία λήξης. Είναι με συμβάσεις έργου .Δεν είναι με
ΑΣΕΠ, δεν είναι πρόσληψη, αυτοί παρέχουν σήμερα τις υπηρεσίες, με αυτούς τους
ανθρώπους έχουμε διεκδικήσει μέχρι τώρα τόσα έργα. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται
εδώ είναι σαφείς και, όπως θα δείτε, δεν μπορεί να τις υλοποιήσει ο δήμος και
επιπρόσθετα επειδή πρέπει να γνωρίζετε κε Σκουμπόπουλε, επειδή εσείς την
προηγούμενη φορά λέγατε ότι η τεχνική υπηρεσία αντιδρά γιατί πήραμε την
Αλεξάνδρεια και γιατί πήραμε το άλλο, αυτά όλα είναι παραπάνω σε λίγο θα
σκάσουν μύτη 15 έργα και πρέπει να υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό για να
ασχοληθεί με αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε στο πρόγραμμα για τους έξυπνους
οικισμούς ότι δεν έχουμε ειδικό δικτύων, δεν μπορεί όταν αυτοί μιλάνε για οπτική ίνα
να τους πούμε εμείς να στείλουμε κάποιον να εξειδικευτεί να κάνει, να γυρίσει το
έργο. Είναι το Γ΄ Κ.Π.Σ και πρέπει να τελειώσει. Και μέχρι τώρα κε πρόεδρε, αυτά
τα 15 έργα θέλω να αναρωτηθούνε όλοι .αν τα δίναμε έξω με συμβάσεις από την
δημαρχιακή ή από οπουδήποτε, πόσο θα κόστιζαν στο Δήμο μέχρι σήμερα και τι
δουλειά βγάλανε αυτά τα άτομα ώστε να διεκδικούν αυτά τα έργα; Και σήμερα
παρακάτω έχουμε άλλα δύο έργα. Δηλαδή αυτή την Αναπτυξιακή με την τόση
δουλειά, αυτό είναι το ευχαριστώ, για τους ανθρώπους που τους δυσκολεύουμε και
τους δημιουργούμε και προβλήματα και πώς θα δουλέψουν. Ποιο είναι το έγκλημα
που κάνανε; Και η περιφέρεια όταν είπα στον κύριο Ευσταθιάδη «ωραία να σκίσουμε
την προγραμματική», η οποία είναι παράνομη κατά τον κύριο Ευσταθιάδη, πείτε μου
κύριε Ευσταθιάδη με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει η αναπτυξιακή, τι δουλειά θα
κάνει, αφού δεν μπορεί να κάνει ούτε μελέτες, βάσει του κώδικα ούτε τίποτα, γιατί
την εφεύρε; Ξέρετε η απάντηση ποια ήταν; «εύχομαι να δικαιωθείς στην ένσταση».
Πρόεδρος: Δευτερομιλίες.
Σκουμπόπουλος: Εξυπηρετώντας πελατειακές και μόνο σχέσεις προσλήφθηκε
αυτό το προσωπικό και ουδείς έλαβε γνώση στην πόλη μας ούτε εμείς εδώ στο
Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο της Αναπτυξιακής,
γιατί ακόμα προσωρινό είναι το διοικητικό συμβούλιο, προσέλαβαν χωρίς
προκήρυξη, χωρίς να μάθουν οι νέοι της πόλης μας, γιατί πρέπει να υπάρχουν και
άλλοι καλύτεροι ή χειρότεροι από αυτούς που προσλάβατε εσείς να έρθουν και να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Στα μουλωχτά πήραμε τους κολλητούς μας και
πρέπει να τους πληρώσουμε τώρα. Τι θα κάνουμε; Τη διάταξη του κώδικα που λέει
με σαρανταπεντάρια στην Ανώνυμη εταιρία. Εμείς και δεν την ψηφίσαμε την
Ανώνυμη εταιρία γιατί δεν μας χρειαζόταν. Έχει ο νομός την ΑΝΗΜΑ, όπως έχουν
όλοι οι νομοί, ο μόνος δήμος που έφτιαξε τέτοια επιχείρηση για να εξυπηρετήσουν
τέτοιους σκοπούς και όχι για να εξυπηρετήσουμε τους καθαρούς στόχους που μας
έταξαν εδώ οι Βεροιώτες να προχωρήσουμε τα έργα του Δήμου να πάρουμε να
καλύψουμε προσωπικό να κάνουμε άλλη μια δημοτική επιχείρηση με κολλητούς μας
εμείς τέτοια ποσά να διαθέσουμε στην Αναπτυξιακή για να τα δώσετε σε κολλητούς
σας δεν ψηφίζουμε.
Δήμαρχος: Ήθελα να ρωτήσω, μιας και γίνεται η συζήτηση, πόσα έργα είχατε
κάνει στη τετραετία με την ΑΝΗΜΑ εκτός από ΙΝΤΕΡ και ΟΠΑ; ¨Ένα ερώτημα
αυτό. Ένα δεύτερο. Είπα στην αρχή, επίτηδες τα είπα αυτά τα πράγματα στην αρχή,
ότι είναι μια εποχή πολλών προκλήσεων και ταχυτήτων που αν δεν τις αναπτύξει ένας
Δήμος, χάνει τρένα. Καθημερινά χάνει τρένα εάν δεν αναπτύξει ταχύτητες. Ήθελα να
ρωτήσω ποιον άλλο τρόπο προτείνετε γρήγορο και αποτελεσματικό; Ακούσατε ότι
ουδείς ανειδίκευτος υπάρχει. Είναι απολύτως ειδικοί στα αντικείμενα τους. Τα είπε
πολύ απλά ο κος Παυλίδης γιατί το βιογραφικό και τεχνικού δικτύων και των άλλων
είναι τεράστια βιογραφικά. Τα είπε πολύ απλά γιατί ο άνθρωπος δεν έχει να κρύψει
τίποτα και κανείς μας δεν έχει να κρύψει τίποτα αυτό όμως που αγωνιούμε να
πετύχουμε είναι να μην χάσει ο Δήμος καμία ευκαιρία. Και αν θέλετε και εσείς λέτε
επανειλημμένα ότι διεκδικείτε την ψήφο στην επόμενη τετραετία για να διοικήσετε
τον Δήμο. Σας συμφέρει να χάσετε ευκαιρίες και να μην έχετε ήδη στρωμένα

τραπέζια σε ό,τι προγράμματα τρέχουν σήμερα από όπου τρέχουνε αυτά ώστε ο
Δήμος να αναπτυχθεί με μεγάλη ταχύτητα;
Παυλίδης: Κε πρόεδρε, συγνώμη που σας τυραννώ, αλλά οφείλω να
προστατέψω τα άτομα που εργάζονται εκεί. Εργάζονται και προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους με συμβάσεις, το ξανατονίζω, γιατί ακούω να εκστομίζεται η λέξη
προσωπικό και προσωπικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή τη στιγμή για οποιαδήποτε
μελέτη έργου, για οποιοδήποτε μάλλον έργο ή πρόταση πάει στη δημαρχιακή στην
οποία συμμετέχουν και άτομα από την αντιπολίτευση και αναφέρονται μελέτες για να
διεκδικηθεί κάτι, ανατίθενται μελέτες και φυσικά υπάρχουν πράγματα στα οποία η
αναπτυξιακή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Αλίμονο θα έπρεπε να έχουμε πολύ
περισσότερο προσωπικό. Λοιπόν εκεί μπορούμε να αναθέτουμε μελέτες και να
δίνουμε δεκαπεντάρια και και σαρανταπεντάρια και σε μια εταιρία του Δήμου μας
που μέχρι τώρα διεκδίκησε αυτά τα έργα, 15 μέχρι τώρα, και άλλα δύο σήμερα και
δεν μας τιμάει ότι αυτή η αναπτυξιακή ήρθε εδώ με ένα σαρανταπεντάρι πέρυσι για
το GIS και ένα φέτος μέχρι τώρα; Γιατί το άλλο που ψηφίσαμε, και έχει υπογράψει με
νόμιμη απόφαση και η περιφέρεια και η επίτροπος, είναι σας επαναλαμβάνω οι άλλες
δύο συμβάσεις, η μία για την ευαισθητοποίηση των πολιτών από την κοινωνία της
πληροφορίας 60.000 που τα υλοποιήσαμε και η άλλη ήταν του GIS. Όλες αυτές οι
προφάσεις είναι εν αμαρτίες και αν θέλουμε να πούμε μερικά πράγματα για να
διαβάσει αύριο ο περιφερειάρχης στο σκεπτικό του και να υλοποιήσει αυτά τα οποία
είπαμε, οφείλω να καταθέσω τα εξής. Αναπτυξιακές έχουν κάνει όλες οι μεγάλες
πόλεις, όσες δεν είχανε Αναπτυξιακή επιχείρηση. Δυστυχώς σε αυτό το Δήμο είχαμε
από όλες τις άλλες επιχείρησες δεν είχαμε αναπτυξιακή επιχείρηση. Το κρατάμε ως
αναπτυξιακή επιχείρηση για να κάνουμε αυτά που προφανώς λέει ο κος
Σκουμπόπουλος. Αλλά στις ανώνυμες εταιρίες είναι υπεύθυνο και υπόλογο το ΔΣ. Σε
κάθε τριετία γνωρίζετε ότι υπάρχουν κυρώσεις και αν θέλετε και στη νομαρχία πάμε
όλες μας τις αποφάσεις και αν θέλετε οι άλλες οι αναπτυξιακές στις άλλες πόλεις
μέχρι τώρα έχουν κάνει έργα και μελέτες. Εδώ ήμουν προχθές όταν είπα και το
υποστηρίζω ότι ψηφίσαμε προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή των 11
Δήμων σαν αυτή που θα ψηφιζόταν με την Αναπτυξιακή του Δήμου μας και εκεί
συμφώνησε η περιφέρεια και ο κος Ευσταθιάδης. Στην δικιά μας την προγραμματική
σύμβαση, με την δικιά μας την Αναπτυξιακή, δεν συμφώνησε. Είναι ανακολουθία.
Αλλά θα σας πω επίσης ότι εκείνη η προγραμματική που υπογράψαμε με τους 11
Δήμους αυτή τη στιγμή από τα 5 έργα που είχαμε καταθέσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του
2008 έχουν εγκριθεί τα 4 και αναμένουμε να μας έρθει η έγκριση τους.
Αντιλαμβάνεστε ότι άλλα μπορεί να γίνονται στη μια περίπτωση και άλλα στην άλλη.
Επαναλαμβάνω ότι πήγαμε σε συμβάσεις οι οποίες λήγουν. Κανένας δεν είναι ούτε
φίλοι μας, ούτε γνωστοί ούτε τίποτα. Είναι αυτοί που μπορούν να ανταπεξέλθουν
στην αρχή μέχρι να βγει το προεδρικό διάταγμα, όπως λέει ο κώδικας. Όταν θα βγει,
θα γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Το μόνο που σας λέω από σήμερα σαν
Παυλίδης και σαν πρόεδρος αυτή τη στιγμή της Αναπτυξιακής και θα εισηγηθώ στο
διοικητικό συμβούλιο, είναι ότι αν γίνει ΑΣΕΠ στην Ανώνυμη εταιρία εγώ ο ίδιος θα
φέρω εδώ πρόταση διάλυσης με όλη μου την στενοχώρια και όλη την λύπη και για να
μην καταντήσει ούτε επιχείρηση ούτε οποιοδήποτε άτομο σε αυτό το δήμο να έχει
πρόβλημα ποινικό ή όχι γιατί έτσι θα καταντήσει. Δεν μπορεί να προσλάβει
προσωπικό από όλες τις ειδικότητες και να τους έχει και να μην τους χρησιμοποιεί.
Οι αναπτυξιακές είναι εταιρίες. Και οι εταιρίες όταν χρειάζονται, τότε πρέπει να
παίρνουν προσωπικό και να λειτουργούν. Δεν μπορούν να έχουν εκεί
καρεκλοκένταυρους.
Σκουμπόπουλος: Αναπτυξιακές μπορεί να έκαναν δήμοι όμως στους νομούς
δεν είχαν αναπτυξιακή. Σας τα είπα και τότε όταν την ιδρύαμε. Δεν μπορεί να ήμαστε
μέτοχοι και μιας αναπτυξιακής και εμείς φτιάχνουμε άλλη μία αναπτυξιακή ενώ δεν
εξυπηρετεί τίποτα. Πόσα έργα κάναμε εμείς με την αναπτυξιακή; Την πλατεία
Ωρολογίου που καμαρώνετε εσείς. Την μελέτη την έκανε η Αναπτυξιακή. Στον κο
Καλογήρου, μέσω της αναπτυξιακής, ανατέθηκε από τον κύριο Χασιώτη τον

Δεκέμβριο του 2002 όταν έφευγε από τον Δήμο της Βέροιας. Ο κύριος Βαρώτσος τη
μελέτη που ανατέθηκε πάλι με τον ίδιο τρόπο από την αναπτυξιακή. Το leeder από
την αναπτυξιακή. Πέντε έργα, έξι, εφτά κάναμε κατά την διάρκεια μας μέσω της
αναπτυξιακής. Που είναι το πρόβλημα; Αλλά και τι έγινε αν εμείς θέλαμε να
φτιάξουμε παραπάνω μελέτες με την αναπτυξιακή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε;
Θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν υπήρχε πεδίο. Αν δεν κινούνταν προγράμματα πως
θα τα αναθέταμε στην αναπτυξιακή να φτιάξει; Και τι μόνο το δήμο της Βέροιας έχει
η Αναπτυξιακή Ημαθίας; Δεν χρειάζεται να τα απαριθμήσω. Φτάνουν τα τρία που
είπα. Κε Παυλίδη, αν θέλετε εσείς διάλυση ή όχι της ανώνυμης εταιρίας που
φτιάξατε, κάντε ότι θέλετε. Εδώ ο υπουργός λέει ότι οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω
ΑΣΕΠ και αυτό το προσωπικό θα προσλαμβάνεται. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση.
Αν αυτή η απόφαση ανακληθεί και έρθει άλλη απόφαση, τότε μπορείτε να πάρετε
όποιο προσωπικό θέλετε. Πέστε στους Βεροιώτες πτυχιούχους οικονομολόγους,
μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους, μάχιμους ή όχι, αν ήθελαν να προληφθούν
στην αναπτυξιακή, τότε να έρθετε να μου πείτε, να αιτιολογήσετε μάλλον πώς
διαλέξατε αυτούς τους 7. Αν δεν είναι κολλητοί σας, τι άλλο μπορεί να είναι; Πού
τους ξέρατε δηλαδή; Εγώ γιατί δεν ήρθα να κάνω αίτηση ή ο κύριος Σακαλής, για να
προσληφθούμε κι εμείς στην Αναπτυξιακή;
Παυλίδης: Καταρχάς εγώ θέλω να είμαι σαφής γιατί ακούγονται πολλά και
εδώ και στο πεζοδρόμιο γι’ αυτό θα ήθελα να πω το εξής: Αν γνωρίζει και ο κύριος
Σκουμπόπουλος κανένα δικηγόρο που μπορεί να ασχοληθεί 8 ώρες με την
Αναπτυξιακή συνεχόμενες και να μην είναι και στο γραφείο του ……………
Σκουμπόπουλος: ………………………….
Πρόεδρος: Κε Σκουμπόπουλε σας ακούσαμε, σας παρακαλώ………….
Παυλίδης: Και αν νομίζει οποιοσδήποτε ότι έχει σχέση ή εμπειρία με
ανώνυμες εταιρίες ευχαρίστως, γιατί εγώ πήρα δικηγόρο με συνεργαζόμενα γραφεία,
έτσι με μια σχετική εμπειρία. Λοιπόν αυτό γράφει στη σύμβαση και αυτό κάνω. Το
δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι κάναμε 5 ή 7 προτάσεις με την ΑΝΗΜΑ όταν δεν
κινούνταν προγράμματα, θα σας θυμίσω ότι το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
έληξε το 2008 και σας θυμίζω ότι εάν κάνανε 5 ή 7, εμείς σήμερα έχουμε 17. 17, το
ξαναλέω.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την εισήγηση της Δημάρχου;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 15 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 4 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 16-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Ότι στους σκοπούς της ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας περιλαμβάνονται και οι παραπάνω
δράσεις.
3.- Την αριθ. 525/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2009 του Δήμου και η εγγραφή στον πίνακα
επενδύσεων της Δ/νσης Διοικητικού του Δήμου της επένδυσης με τίτλο «Παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών διαδικασιών
παρακολούθησης προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου».
4.- Την ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
Δήμου έτους 2009 για τη δημιουργία νέας πίστωσης και την εγγραφή νέου έργου.
5.- Τις απόψεις της Δημάρχου και των δημ. συμβούλων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν
στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 161 και 268 (παρ. 1) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ως
και αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».

.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω αποθεματικού κεφαλαίου (Κ.Α. 9111) ποσό
€ 45.000,00 από την πίστωση με Κ.Α. 00/6736.011 και τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου
στην προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΕ Δήμου Βέροιας» και δημιουργεί νέα
ισόποση πίστωση με Κ.Α. 30/7326.042 και τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών διαδικασιών παρακολούθησης
προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου».
Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2009, ως εξής:
Στο κεφάλαιο 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ γράφει νέο έργο με α/α
127 και τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και
υποστηρικτικών διαδικασιών παρακολούθησης προγραμμάτων αναπτυξιακού
χαρακτήρα του Δήμου», με ποσό € 45.000,00.
Γ) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στην «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
(ΑΝ.Α.Ε.)» Δήμου Βέροιας των εργασιών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών,
υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών διαδικασιών παρακολούθησης
προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου, με το ποσό των € 45.000,00 και
ειδικότερα στους τομείς:
1.Ιστοσελίδα Δήμου Βέροιας
 Εγκατάσταση της ιστοσελίδας στους servers του Σύζευξης
 Επανασχεδιασμός ιστοσελίδας
 Τροφοδοσία με επικαιροποιημένα δεδομένα των περιεχομένων της
σελίδας
 Προσθήκη υπηρεσιών στην ιστοσελίδα
 Συνένωση των ιστοσελίδων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο άλλων
έργων, στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου
 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας
 Ενημέρωση με τα νέα δεδομένα που θα παραλαμβάνονται από το
γραφείο τύπου του Δήμου Βέροιας
 Ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων (προκηρύξεις, δημοπρασίες κλπ)
 Γενική επιτήρηση του περιεχομένου και των αναρτήσεων του κοινού
στις ιστοσελίδες
2. Ιστοσελίδα Αντιδημαρχίας Αθλητισμού
 Σχεδιασμός - ανάπτυξη ιστοσελίδας για τις εκδηλώσεις Αντιδημαρχίας
Αθλητισμού
 Τροφοδοσία ιστοσελίδας με υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, χορηγίες
κλπ)
 Γενική εποπτεία και συντήρηση της ιστοσελίδας
3.Έργο: «Έξυπνος Οικισμός»
 Αναζήτηση ευπαθών ομάδων για τη διάθεση ιατρικού εξοπλισμού
 Αναζήτηση οικονομικά ασθενέστερων ομάδων για διάθεση
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (laptop, pda, ip-phones, βιντεοτηλέφωνα)
 Έρευνα για την επέκταση του έργου στο κομμάτι της τηλεφροντίδας



Παρατηρήσεις - προτάσεις για τη δομή και τη διαδραστικότητα των
διαδικτυακών εφαρμογών του έργου καθώς επίσης και για την
παραμετροποίηση τους στα τοπικά δεδομένα

4. Έργο: «Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και
υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για το Δήμο
Βέροιας (πρόσκληση 192)»
 Έρευνα για την καταλληλότητα των τεχνικών προδιαγραφών του
εξοπλισμού με βάση τα τοπικά γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα
 Διαδικασίες αδειοδότησης για την τοποθέτηση του ασύρματου
εξοπλισμού σε διάφορα κτίρια
 Έρευνα για την αναδιάταξη της προβλεπόμενης χωροθέτησης των
κεραιών ασύρματης δικτύωσης ώστε το έργο να μη κωλύει αλλά
ταυτόχρονα να λειτουργεί συμπληρωματικά στο έργο «έξυπνος οικισμός»
 Συμμετοχή συμβουλευτικού χαρακτήρα στην ομάδα διαχείρισης του
έργου.
5Έργο: «Ψηφιακό Ευρυζωνικό Πάρκο»
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του παρατηρητηρίου για την ΚτΠ
υπάρχει χαρακτηριστική απόκλιση από τους στόχους του 2010 σχετικά με
τους ρυθμούς ανάπτυξης της Ψηφιακής Ελλάδας σε πολλές περιοχές της
χώρας, και ειδικότερα σε ορισμένες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. Για τον
λόγο αυτό έγινε έρευνα τρόπων άμβλυνσης του ψηφιακού αυτού χάσματος.
 Έρευνα για προσδιορισμό προτάσεων:
 άμβλυνσης του ψηφιακού χάσματος
 παροχής υπηρεσιών που θα ωφελήσουν το σύνολο των
πληθυσμιακών και οικιστικών τμημάτων που τελικά συνθέτουν
την ενότητα των πολιτών του Δήμου Βέροιας καθώς και των
επισκεπτών και των τουριστών της πόλης
 Πλήρη εκμετάλλευση των σύγχρονων υποδομών που
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, Ε.Π. ΚτΠ, όπως το
Μητροπολιτικό Οπτικό Δίκτυο του Δήμου Βέροιας, καθώς και το
Ασύρματο Δίκτυο Ευρυζωνικής Πρόσβασης της ΤΕΔΚ Ν.
Ημαθίας.
 Διευκόλυνση, περαιτέρω διάδοση και πραγματική χρήση των
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για
την οικοδόμηση μιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς
αποκλεισμούς
 Προώθηση και αποτελεσματική κατανομή πόρων με
προσανατολισμό την ανάπτυξη και την απασχόληση
 Διευκόλυνση όλων των μορφών καινοτομίας
 Δημιουργία ανταγωνιστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 Ωρίμανση πρότασης για το έργο “Ψηφιακό Eυρυζωνικό Πάρκο”
 Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου για το έργο “Ψηφιακό Eυρυζωνικό Πάρκο”
και έναρξη ενεργειών για την υποβολή του και για χρηματοδότηση από την
Ψηφιακή Σύγκλιση

6.Έρευνα για την ενοποίηση των υπαρχουσών ψηφιακών υποδομών
 Καταγραφή των υποδομών των ψηφιακών έργων του Δήμου
 Συλλογή των τεχνικών στοιχείων δικτύωσης και δυνατότητας διασύνδεσης
μεταξύ τους
 Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών δικτύωσης
Δ) Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Βέροιας για την κατάρτιση και υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Ε) Ψηφίζει πίστωση € 45.000,00 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2009 και του Κ.Α. 30/7326.042 και τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών, υπηρεσιών έρευνας και υποστηρικτικών διαδικασιών παρακολούθησης
προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα του Δήμου» για να διατεθεί στην ΑΝ. Α.Ε.
Δ. Βέροιας για τον παραπάνω σκοπό.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 531/ 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Μωυσιάδης
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Τσιάρας
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Τρανίδης
Κάκαρης
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
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Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28/9/2009
Η Δήμαρχος
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