ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 21/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 570/2009
Περίληψη
Αποδοχή όρων υλοποίησης του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού
Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας» ανάληψη δέσμευσης
του Δήμου για υλοποίησή του, δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού και
εξουσιοδότηση ειδικού ταμία του Δήμου & Δημάρχου.

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

Aπόντες
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. 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 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-9-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου Τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
O Δήμος μας ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόκληση της Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και σύμφωνα με την 372/2009
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλε πρόταση-τεχνικό δελτίο για το έργο
«Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας».
Το ανωτέρω προτεινόμενο έργο αποτελεί επέκταση του έργου «Προμήθεια
και Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας» που έχει
υλοποιηθεί στο Δήμο μας.
Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «κοινωνία της Πληροφορίας» με το
154543/ΨΣ9637-Β/27-7-2007 έγγραφό της, μας ανακοίνωσε την έγκριση της
πρότασης του Δήμου και την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Επέκταση
Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας», στο μέτρο
4.2 του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», με κωδικό ΟΠΣ 133154 και τελικό
δικαιούχο το Δήμο Βέροιας.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των
331.147,34€ (το 80% του οποίου αποτελεί χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, ενώ το
υπόλοιπο 20% Εθνική Συμμετοχή). Η πράξη θα εγγραφεί στη 215/3 ΣΑΕ του ΥΠΕΣ.
Τα χρονικά όρια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου καλύπτουν περίοδο
από 1-8-2009 ως 31-12-2009.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ένταξης και ειδικότερα στο σημείο 7 των
ειδικών και γενικών όρων ένταξης της πράξης, αναφέρεται ότι για την ανάθεση του
παρόντος έργου, ο Δήμος ως αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσφύγει στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο της σύμβασης του έργου «ΜΑΝ Βέροιας» εταιρεία
ELECNET A.E. με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 2-Αντικείμενο, της σύμβασης
«Σύμβαση ΜΑΝ Βέροιας» για συμπληρωματικές με το έργο «ΜΑΝ Βέροιας»
προμήθειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 τη οδηγίας 2004/18/ΕΚ και ιδία
στην παρ. (2) εδ.β) αυτής (αντιστοιχεί στο άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 με το οποίο
έγινε προσαρμογή της 2004/18/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο). Η σχετική διάταξη που
αναφέρεται στο άρθρο 2 της σύμβασης «Σύμβαση ΜΑΝ Βέροιας» είχε προβλεφθεί
και στην σχετική διακήρυξη του έργου «ΜΑΝ Βέροιας» και συγκεκριμένα στο
ΑΡΘΡΟ 4. Προϋπολογισμός-Διαδικασία με διαπραγμάτευση αυτής. Επίσης με το ίδιο
άρθρο 2 της σύμβασης «Σύμβαση ΜΑΝ Βέροιας», η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
αναθέσει νέες υπηρεσίες λειτουργίας για την περίοδο από το 2009 μέχρι το 2011,
μετά δηλαδή τη λήξη της περιόδου εγγύησης, που συνίστανται σε επανάληψη των
σχετικών υπηρεσιών που ανατίθενται με την κύρια σύμβαση «Σύμβαση ΜΑΝ
Βέροιας». Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007.Οι αναθέτουσες
αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, και χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης
μεταξύ άλλων καις την ακόλουθη περίπτωση (παρ. 2 σημείο β), «… όταν αφορούν
συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή
και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων
τρέχουσας χρήσης
είτε για την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή
εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή
να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι
ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και
συντήρηση».
Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α)Να εγκρίνει:
1. Την πλήρη αποδοχή των όρων υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου,
στο σύνολο και στις λεπτομέρειές τους, όπως αυτοί περιγράφονται
αναλυτικά στην εγκριτική απόφαση της Υ.Δ. του ΕΠ «ΚτΠ».
2. Την ανάληψη δέσμευσης του Δήμου, για την υλοποίηση του έργου,
μέσα στα χρονικά περιθώρια που καθορίζει η εγκριτική απόφαση.

3. Τη δημιουργία χωριστού τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα με
την οποία συνεργάζεται ο Δήμος μας, μέσω του οποίου θα
διακινούνται οι πιστώσεις και οι πληρωμές αποκλειστικά της
συγκεκριμένης πράξης καις τον οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα που
προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (τόκοι, καταπτώσεις εγγυητικών
επιστολών, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα αναδόχων) και που
χρησιμοποιούνται υπέρ της πράξης.
Β)Να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας πρακτικής
λεπτομέρειας, για τη διεκπεραίωση κάθε απαραίτητης διαδικασίας, για την υπογραφή
της σχετική σύμβασης ώστε να προωθηθεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του
εγκεκριμένου έργου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-9-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 154543/ΨΣ9637-Β1/27-7-2007 απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Κοινωνία της Πληροφορίας» περί ένταξης του εν λόγω έργου στο παραπάνω Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Βέροιας.
3.- Την αριθ. 372/2009 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή Τεχνικού
Δελτίου & μελέτης διόδευσης για την επέκταση του Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού
Δικτύου Οπτικών Ινών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και η ανάληψη
δέσμευσης του Δήμου για διάθεση χώρων και παροχή δικαιώματος διέλευσης στον
ανάδοχο του έργου.
4.- Ότι για την υλοποίηση του παραπάνω έργου είναι αναγκαία η πλήρης αποδοχή
των όρων υλοποίησής του, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην παραπάνω
απόφαση καθώς και η ανάληψη δέσμευσης του Δήμου για την υλοποίησή του εντός
των χρονικών ορίων που ορίζονται σε αυτήν.
5.- Την αναγκαιότητα υλοποίησης του παραπάνω εγκεκριμένου έργου.
6.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Αποδέχεται πλήρως τους όρους υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου
«Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας»,
του Μέτρου 4.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,
στο σύνολο και στις λεπτομέρειές τους, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην
αριθ. 154543/ΨΣ9637-Β1/27-7-2007 απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Κοινωνία της Πληροφορίας», περί ένταξης του εν λόγω έργου στο παραπάνω Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Βέροιας.
Β) Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει τη δέσμευση υλοποίησης του παραπάνω
έργου εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η παραπάνω απόφαση.
Γ) Εγκρίνει τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της
Ελλάδος, υποκατάστημα Βέροιας, αποκλειστικά για την κατάθεση των πιστώσεων,
την πραγματοποίηση των πληρωμών της παραπάνω Πράξης και την κατάθεση των
εσόδων που προκύπτουν από οποιαδήποτε αιτία (τόκοι, καταπτώσεις εγγυητικών
επιστολών, ποινικές ρήτρες, πρόστιμα αναδόχων) και που χρησιμοποιούνται υπέρ της
Πράξης.
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Ειδικό Ταμία του Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του
περιγραφόμενου στην αριθ. (Γ) παράγραφο της παρούσας απόφασης σκοπού.
Ε) Ορίζει ως υπόλογο διαχειριστή του παραπάνω έργου τη Δήμαρχο Βέροιας
Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη και την εξουσιοδοτεί για τη ρύθμιση κάθε
αναγκαίας πρακτικής λεπτομέρειας και τη διεκπεραίωση κάθε απαραίτητης
διαδικασίας ώστε να προωθηθεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του παραπάνω
εγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 570/ 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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ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
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ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

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 19/10/2009
Η Δήμαρχος

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

