ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 224/2009
Περίληψη
Έκφραση σύμφωνης γνώμης Δ.Σ. για την υποβολή από τον
Δήμο Τρικκαίων προτάσεων στις προσκλήσεις του Ε.Π.
«Ψηφιακή Σύγκλιση».
Σήμερα 23 Μαρτίου 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 19-3-2009 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 22 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Κ. Συμεωνίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
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Aπόντες
Τσιάρας
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Σ. Κρομμύδας
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 222/2009
απόφασης αποχώρησε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 223/2009 απόφασης
προσήλθε η κα Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 225/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Σοφιανίδης και
αποχώρησε ο κ. Μ. Τρανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 227/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 228/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Τσαπαρόπουλος, Σ. Διαμαντής.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 229/2009 απόφασης
προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 236/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν.
Μωυσιάδης, Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ 237/2009 απόφασης προσήλθαν
οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Π. Παυλίδης, Ν. Μωυσιάδης, Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Παύλο Παυλίδη,
ο οποίος εξέθεσε στο συμβούλιο τα εξής:
Παυλίδης: Μετά την πρόσκληση του συμβουλίου ειδοποιηθήκαμε ότι πρέπει
να κατατεθούν μέχρι τις 30-3-2009 από τον Δήμο Τρικκαίων, εκ μέρους των 11
Δήμων που μετέχουν στην Αναπτυξιακή, τεχνικά δελτία για το Πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύκληση» και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για τα τρία έργα
αυτά, δηλαδή η Ψηφιακή Ασφάλεια, ο Ενεργός Δημότης και ο Χάρτης Υγείας. Τα
τεχνικά δελτία κατατίθενται από τον Δήμο Τρικκαίων επειδή η Αναπτυξιακή των 11
Δήμων δεν έχει πάρει ακόμη ΑΦΜ.
Σκουμπόπουλος: Πρόκειται για τα έργα που εγκρίναμε στην προηγούμενη
συνεδρίαση με τις προγραμματικές συμβάσεις;
Παυλίδης: Όχι, πρόκειται για τρία καινούρια έργα για τα οποία προφανώς
αργότερα θα γίνουν προγραμματικές συμβάσεις αφού καταθέτει τα τεχνικά δελτία ο
Δήμος Τρικκαίων για άλλους Δήμους. Αυτή η διαδικασία χορήγησης σύμφωνης
γνώμης γίνεται και από τους 10 υπόλοιπους Δήμους και για τα τρία αυτά έργα.
Σκουμπόπουλος: Μα αυτά ήταν τα έργα για τα οποία εγκρίναμε
προγραμματικές συμβάσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση.
Παυλίδης: Όχι, δεν είναι αυτά. Αν θέλετε να εισηγηθώ αναλυτικά.
Σκουμπόπουλος: Αν διαβεβαιώνετε ότι πρόκειται για άλλα έργα,
συμφωνούμε.
Παυλίδης: Όχι, είναι διαφορετικά έργα.
Σκουμπόπουλος: Αν πρόκειται για άλλα τότε συμφωνούμε να υποβληθούν τα
τεχνικά δελτία από τον Δήμο Τρικκαίων.
Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε
ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το
από 20-3-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την 752/2008 απόφασή του , ομόφωνα
ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου ως φορές λειτουργίας στις προτάσεις που θα
υποβληθούν από το Δήμο Τρικκαίων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 04_2.1 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ο Δήμος
Τρικκαίων ως δικαιούχος και φορέας υλοποίησης θα υποβάλλει Τεχνικά Δελτία
Προτεινόμενων Πράξεων (ΤΔΠΠ), που απαρτίζουν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με
στόχο τα πραγματικά ζητήματα πολιτών.
Φορείς λειτουργίας των προτεινόμενων πράξεων θα είναι οι 11 ψηφιακές
πόλεις της Ψηφιακής Κοινότητας με στόχο την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες
τους.
Οι προτεινόμενες πράξεις οι οποίες θα υλοποιηθούν χωρίς ουδεμία
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας είναι:
1)
Ανάπτυξη σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με τίτλο «Ενεργός
Δημότης» για δικτύωση και λειτουργία του εθελοντισμού σε τοπικό και
υπερτοπικό επίπεδο.
Η πρόταση θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιμόρφωσης, ενημέρωσης και δικτύωσης των
Δημοτών κάθε Δήμου για την συντονισμένη δράση του εθελοντισμού. Έτσι δίνεται η
δυνατότητα στον πολίτη-εθελοντή να ενημερώνεται άμεσα και να συμβάλλει στην κοινωνία
αλλά και στον Δήμο να μπορεί να ενισχύσει, να αποπερατώσει, και να γνωρίζει ποίοι πολίτες

έχουν συνεισφέρει όπως και να χρησιμοποιήσει αυτή τη συλλεκτική γνώση προς ανταμοιβή
(ηθική η και υλική) για την τόνωση εθελοντισμού αλλά και αποπεράτωση κοινωνικών
ενεργειών στο Δήμο του.

2)
Ολοκληρωμένος
περιεχομένου.

χάρτης

υπηρεσιών

υγείας

ενεργού-διαδραστικού

Η πρόταση αποσκοπεί στο να καταγράψει και να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για όλες
τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας (Δημόσιες και Ιδιωτικές) που λειτουργούνε στις πόλεις
μας.

3)
Δράσεις ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών για την ψηφιακή
ασφάλεια.
Η πρόταση θα προβλέπει την λειτουργία ενός λεωφορείου εξοπλισμένο κατάλληλα για να
λειτουργεί αυτόνομα και να επιδεικνύει - επί τόπου - την χρήση των ψηφιακών εφαρμογών,
την διαδικασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών και να επιδεικνύει την ασφαλή επικοινωνία.
Επιπλέον η δημιουργία συστήματος back-up σε κάθε Δήμο συνδεδεμένο με τον οπτικό
δακτύλιο της πόλης έτσι ώστε να γίνεται κεντρική αλλά τοπική αποθήκευση δεδομένων από
τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και υπηρεσίες του Δήμου.

Με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 225 του N 3463/2006 προβλέπεται
ότι : «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής,
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τ.Ε.Δ.Κ., η
Ε.Ν.Α.Ε., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή
στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, καθώς
και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το
Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού…».
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει για την έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας ως φορέας
λειτουργίας στις υπό υποβολή από το Δήμο Τρικκαίων προτάσεις στο Ε.Π
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 04_2.1 εξουσιοδοτώντας
την Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή κάθε σχετικού εντύπου.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 20-3-2009 εισηγητικό σημείωμα της Δημάρχου.
2.- Την αριθ. 694/2008 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του
Δήμου ως εταίρου στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Α.Ε. «Ψηφιακές πόλεις
Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.» και η αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού του
Δήμου έτους 2008.
3.- Την πρόταση του αντιδημάρχου Π. Παυλίδη.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 252 (παρ. 1 & 4) του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

Β) Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για τη συμμετοχή του Δήμου ως φορέα
λειτουργίας στις προτάσεις που θα υποβληθούν από τον Δήμο Τρικκαίων προς ένταξη
στην αριθ. 04_2.1 πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση» και ειδικότερα για την υποβολή των τεχνικών δελτίων των παρακάτω
προτεινόμενων πράξεων :
- Ανάπτυξη σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκατάρτισης με τίτλο «Ενεργός Δημότης» για
δικτύωση και λειτουργία του εθελοντισμού σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
- Ολοκληρωμένο χάρτη υπηρεσιών υγείας ενεργού-διαδραστικού περιεχομένου.
- Δράσεις ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών για την ψηφιακή ασφάλεια.
Γ) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Βέροιας για την υπογραφή κάθε σχετικού
εγγράφου.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 224 / 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.
Ν.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Κ.
Μ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ.

Σ.
Η.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Σοφιανίδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 27/3/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς

