ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 31/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 802/2009
Περίληψη
Έγκριση πρακτικού (3ο) επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου
Οπτικών Ινών στο Δήμο Βέροιας».
Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 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 17-12-2009 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 24 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
Χ. Σκουμπόπουλος
Χ. Γεωργιάδης
Β. Γιαννουλάκης
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Γ.
Σ.
Ι.

Aπόντες
Κάκαρης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
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. Β. Γιαννουλάκης, Ι. Καλαϊτζίδης και αποχώρησε ο
κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 770/2009 απόφασης προσήλθαν οι
κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Ε. Σοφιανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 772/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Μ. Τρανίδης και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 774/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 776/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Μ. Τρανίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 780/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Β. Γιαννουλάκης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 784/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Α.
Τσιάρας.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 785/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Α. Τσιάρας και αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 786/2009 απόφασης προσήλθε ο
κ. Γ. Ορφανίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Μ.
Τσιαμήτρου.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 787/2009 απόφασης προσήλθε η
κα Μ. Τσιαμήτρου και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ.
Ορφανίδης.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 803/2009 απόφασης αποχώρησε
ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-12-2009 εισηγητικό σημείωμα του
αντιδημάρχου τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Με την υπ’ αριθμ 9473/08-10-2009 Σύμβαση του Δήμου Βέροιας, Ανάδοχος
του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Βέροιας»
ορίστηκε η εταιρία ELECNET A.E.
Η ανωτέρω ανάδοχος εταιρία, μετά το τέλος των προβλεπόμενων συμβατικών
εργασιών, με το υπ’ αριθμ 11231/26-11-2009 έγγραφο της ζήτησε την οριστική
παραλαβή του έργου, σε εφαρμογή του άρθρου 5.2 της προαναφερόμενη σύμβασης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) σε
συνεργασία με τον Τεχνικό Σύμβουλο Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΣΥ
ΚΕΜΑΚ) ολοκλήρωσε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και συμπλήρωσε όλα τα
απαραίτητα φύλλα ελέγχου και παραλαμβάνει οριστικά το έργο «Επέκταση
Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Βέροιας»,
Με το παρόν σας διαβιβάζουμε το 3ο Πρακτικό της ΕΠΠΕ με το οποίο
εισηγείται την αποδοχή της οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση
Μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Βέροιας» και την εφαρμογή των
προβλεπόμενων από την σύμβαση διαδικασιών πληρωμής της Αναδόχου εταιρείας
ELECNET A.E.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Ερωτήσεις.
Σκουμπόπουλος: 1) Ολοκληρώθηκαν τα έργα; 2) Σε ό,τι αφορά το έργο
«Επέκταση Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών
υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για το Δήμο Βέροιας» η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ορίσθηκε με απόφαση του δημ.
συμβουλίου. Τα μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων και παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Επέκταση
Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Βέροιας» ορίσθηκαν με απόφαση
της Δημαρχιακής Επιτροπής, την οποία μάλιστα τροποποιήσατε και αντικαταστήσατε
τον υπάλληλο Μ. Κακοδήμο. Γιατί ορίστηκαν τα μέλη αυτής της επιτροπής με
απόφαση της Δ.Ε.; Αυτό είναι παράνομο.
Παυλίδης: Καταρχάς δεν αλλάξαμε τα μέλη του διαγωνισμού. Έγιναν οι
διαγωνισμοί και αλλάξαμε την επιτροπή παραλαβής του έργου. Και αυτό έγινε γιατί
τα έργα αυτά δεν ήταν τεχνικά και προφανώς ήταν εξειδικευμένα. Είναι υπηρεσίες
που έχουν σχέση με ηλεκτρονικά με πράγματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
είναι εξειδικευμένα σ’ αυτό τον τομέα. Η πρόθεση του Δήμου ήταν να ασχοληθούν
εξειδικευμένοι υπάλληλοι με το έργο. Είναι άλλη η επιτροπή αξιολόγησης και άλλη η
επιτροπή παραλαβής. Οι διαγωνισμοί είχαν γίνει και άλλο η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού και άλλο η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
Σκουμπόπουλος: Επειδή πολλές φορές εδώ μέσα σας έχω πει ότι δεν γνωρίζει
η δεξιά τι ποιεί η αριστερά και επειδή επίσης πολλές φορές σας είπα αρκετές
παροιμίες αλλά δεν τις λαμβάνετε υπόψη, θα σας πω άλλη μία τελευταία. Αποφύγετε
τουλάχιστον το τελευταίο έτος να κάνετε παρανομίες. Αρκετές κάνατε αυτά τα τρία
χρόνια. Γιατί είναι προεκλογικό έτος και όσο κι αν θέλουμε να κρατήσουμε την
ψυχραιμία μας, την ευγένειά μας, τη συναδελφικότητά μας, αν και από την πλευρά
σας δεν υπάρχει τέτοιο αίσθημα, θα σας παρακαλέσουμε ιδιαίτερα αυτόν τον χρόνο
να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο κ. αντιδήμαρχος τεχνικών εισηγείται στη
δημαρχιακή επιτροπή παρανόμως να αλλάξει τον κ. Κακοδήμο λόγω φόρτου
εργασίας και όχι για το λόγο που είπατε εσείς κε Παυλίδη. Γι’ αυτό δεν γνωρίζει η
δεξιά τι ποιεί η αριστερά. Σε έκτακτη δημαρχιακή επιτροπή και ενώ έλειπαν τα δύο
μέλη της αντιπολίτευσης, ο κ. Σακαλής και η κα Τσιαμήτρου, ορίσατε εσείς άλλον
υπάλληλο για τους λόγους που εσείς ξέρετε. Αλλά στην πόλη δεν μένει τίποτε κρυφό.
Και επειδή το έργο δεν ολοκληρώθηκε και το εισάγετε παρανόμως, και απορώ πώς

υπέγραψαν οι υπάλληλοι αυτοί να παραληφθεί οριστικά το έργο, εμείς δεν θα το
ψηφίσουμε.
Πρόεδρος: Ποιοι εγκρίνουν το 3ο πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών στο
Δήμο Βέροιας»;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 11 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Σ.
Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Κ. Συμεωνίδης, Α.
Παπαστεργίου.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 6 σύμβουλοι:
Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Μ. Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε.
Γουναράς, Ι. Καλαϊτζίδης.
Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και το από 1-12-2009 3ο πρακτικό
οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του παραπάνω
έργου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1.- Το από 10-12-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 243/2007 απόφαση της Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά
διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου
Οπτικών ινών Δήμου Βέροιας» και η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην εταιρεία
ELECNET Α.Ε.
3.- Την αριθ. 543/2009 απόφαση της Δ.Ε. (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.
729/2009 όμοια), με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής του παραπάνω έργου.
4.- 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.
5.- Το από 1-12-2009 3ο πρακτικό-πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής του παραπάνω έργου.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
7.- Τις διατάξεις των άρθρων 93 & 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) καθώς και αυτές
του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 30.2 της διακήρυξης του παραπάνω
έργου.
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Α) Αποδέχεται τα από 1-12-2009 πρακτικά (3ο ) της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου
Οπτικών Ινών στο Δήμο Βέροιας».
Β) Εγκρίνει την οριστική παραλαβή του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού
Δικτύου Οπτικών Ινών στο Δήμο Βέροιας».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 802 / 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.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Κ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Μ.
Γ.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 22/12/2009
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γεωργιάδης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

