ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 569/2009
Περίληψη
Έγκριση υποβολής πρότασης & Τεχνικού Δελτίου στο Ε.Π.
«Ψηφιακή σύγκλιση» με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Διεκπεραίωσης Δημόσιων Προμηθειών στο Δήμο Βέροιας».

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 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 17-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ψηφιακή Σύγκλιση»,
Άξονας Προτεραιότητας 2 : Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ,
Ειδικός Στόχος 1: Σύγκλιση, Κωδικός Πρόσκλησης: 08_1.2, ο Δήμος Βέροιας είναι
δυνατό να εντάξει δράση με τίτλο: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης
Δημόσιων Προμηθειών στον Δήμο Βέροιας».
Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας διεκπεραίωσης δημόσιων προμηθειών, η οποία παρέχει στις επιχειρήσεις
– προμηθευτές του Δήμου Βέροιας μια δέσμη καινοτόμων υπηρεσιών οι οποίες
καλύπτουν όλο το φάσμα συναλλαγών μεταξύ προμηθευτών και δημόσιας υπηρεσίας
του Δήμου καθώς και όλες τις κατηγορίες δημόσιων προμηθειών από υλικά αγαθά
έως υπηρεσίες (έργα - προμήθειες – υπηρεσίες).
Το έργο θα προσφέρει στις επιχειρήσεις – προμηθευτές του Δήμου Βέροιας
τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Ανοικτή πρόσβαση στις πληροφορίες των διαγωνισμών και μεταφόρτωση των
αρχείων των διακηρύξεων στον υπολογιστή του προμηθευτή.
 Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών
 Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την πορεία του Διαγωνισμού (μόνο για τους
συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό)
 Ηλεκτρονική Ενημέρωση για την πορεία της Σύμβασης και των πληρωμών
(μόνο για τους προμηθευτές)
Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη βασικών στόχων της Ψηφιακής Σύγκλισης όπως η
εισαγωγή αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, η
αποδοτικότερη λειτουργία του Δημόσιου τομέα και η πλήρης ηλεκτρονική
διαθεσιμότητα των διαδικασιών διεκπεραίωσης προμηθειών.
Το έργο προωθεί την ανάπτυξη δομών που συμβάλλουν στην απλούστευση
των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέσω των υπηρεσιών
που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου απλοποιούνται οι διαδικασίες των
δημόσιων προμηθειών, μειώνονται τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
συντομεύει ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας δημόσιων προμηθειών καθώς και του
κόστους της.
Επιπροσθέτως μέσω του κυκλώματος της ηλεκτρονικής διενέργειας
διαγωνισμών αυξάνεται η διαφάνεια του διαγωνισμού, ενισχύεται η
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η δημιουργία μίας κοινής ευρωπαϊκής
αγοράς. Επιπροσθέτως, η διαφάνεια των διαδικασιών προμηθειών του δημόσιου
τομέα, που αποτελεί τον κατεξοχήν συλλογικό αγοραστή για την εθνική μας
οικονομία, συμβάλλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας μας για
επενδύσεις.
Πέρα από αυτά, το έργο στοχεύει στην πλήρη ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των
διαδικασιών διεκπεραίωσης δημόσιων προμηθειών. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται
μέσω του προτεινόμενου έργου φτάνουν έως το στάδιο 4. Αναλυτικότερα:
 Παρέχεται ηλεκτρονικά όλη η απαιτούμενη πληροφόρηση για τις
προσφερόμενες υπηρεσίες (Στάδιο 1)
 Παρέχεται η μεταφόρτωση – downloading των τευχών της διακήρυξης
(Στάδιο 2)
 Υποστηρίζεται η αποστολή προσφορών προμηθευτών (Στάδιο 3)





Υποστηρίζεται η ενημέρωση του συμμετέχοντα για το στάδιο της
διαδικασίας προμηθειών, η ενημέρωση του προμηθευτή για το στάδιο
των πληρωμών του (Στάδιο 4)
Υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση - προληπτική / στοχευμένη
παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις

Επιχειρησιακά οφέλη
Η υιοθέτηση ηλεκτρονικών διαδικασιών διεκπεραίωσης δημόσιων
προμηθειών συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισότιμου, διαφανούς και
ανταγωνιστικού, χωρίς διακρίσεις περιβάλλοντος, που να επιτρέπει την προμήθεια
υλικών αγαθών και υπηρεσιών για λογαριασμό των δημοσίων φορέων
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιο συμφέρουσα αξία των υπό προμήθεια ειδών έτσι,
ώστε οι δημόσιοι πόροι να αναλώνονται με σύνεση και μέσα στα πλαίσια προστασίας
του δημοσίου συμφέροντος. Αναλυτικότερα, η χρήση ενός τέτοιου συστήματος
οδηγεί:
1.Σε Αποδοτικότερο Προγραμματισμό Προμηθειών. Μέσω του έργου
προσφέρονται δυνατότητες συγκέντρωσης αναγκών από τα τμήματα του φορέα, την
κατάρτιση ενός ενιαίου προγράμματος προμηθειών και την αυτόματη παραγωγή
τευχών διακηρύξεων. Μέσω τις διαδικασίας αυτής:





Βελτιώνεται η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του φορέα
Συντομεύει η διαδικασία προμηθειών μια και μειώνεται ο χρόνος που
απαιτείται για τη συγκέντρωση αναγκών, την κατάρτιση του προγράμματος
προμηθειών και της διενέργειας των διαγωνισμών.
Μειώνεται ο ανθρωποχρόνος που δαπανά το προσωπικό του τμήματος
προμηθειών για τις προαναφερόμενες διαδικασίες

2.Στην Ηλεκτρονική Διενέργεια Διαγωνισμών. Το έργο περιλαμβάνει
υπηρεσίες που αφορούν την ηλεκτρονική διενέργεια διαγωνισμών, δηλαδή την
δημοσίευση του διαγωνισμού, την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών καθώς και
μηχανισμούς αξιολόγησης. Οι διαδικασίες αυτές συμβάλλουν:
 Στην αύξηση της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής
 Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μια και περισσότεροι προμηθευτές θα
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές, χωρίς να περιορίζονται από
παράγοντες όπως η γεωγραφική απόσταση
 Στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την συγκέντρωση και αξιολόγηση
προσφορών ενώ παράλληλα μειώνεται και ο ανθρωποχρόνος που δαπανά το
προσωπικό για τις διαδικασίες συλλογής και αξιολόγησης προσφορών
3.Στην Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Προμηθειών. Η ηλεκτρονική διαχείριση
συμβάσεων και πληρωμών συμβάλλει στα παρακάτω:
 Αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμβάσεων και πληρωμών
 Βελτίωση οργάνωσης των διαδικασιών του τμήματος διαχείρισης συμβάσεων
 Συντόμευση της διάρκειας διεκπεραίωσης πληρωμών
 Αύξηση του βαθμού εξυπηρέτησης των προμηθευτών
 Προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στους προμηθευτές (ενημέρωση για την
κατάσταση των πληρωμών τους μέσω διαδικτύου)
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την υποβολή πρότασης και το αντίστοιχο
τεχνικό δελτίο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τίτλο
πρότασης : «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Δημόσιων Προμηθειών στον
Δήμο Βέροιας», συνολικού Προϋπολογισμού 798.490,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-9-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 08_1.2 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της παραγωγικότητας με
αξιοποίηση των ΤΠΕ.
3.- Την ανάγκη υποβολής της πρότασης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης
Δημόσιων Προμηθειών στο Δήμο Βέροιας» στο πλαίσιο του παραπάνω
προγράμματος.
4.- Το τεχνικό δελτίο του παραπάνω έργου.
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την υποβολή της πρότασης και του αντίστοιχου τεχνικού δελτίου
«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης Δημόσιων Προμηθειών στο Δήμο
Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού € 798.490,00, στο πλαίσιο της αριθ. 08_1.2
πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και του Άξονα Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της
παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Β) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας Χαρίκλεια ΟυσουλτζόγλουΓεωργιάδη να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή της παραπάνω
πρότασης και του αντίστοιχου τεχνικού δελτίου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 569 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
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Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
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Σ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 30/9/2009
Η Δήμαρχος

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

