ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 22/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 560/2016
Περίληψη
Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου
παράδοσης της προμήθειας αναβάθμισης
λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος
«ΕΡΜΗΣ».
Σήμερα 10 Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 6-10-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους,
τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13)
Β.Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Σ.Ασλάνογλου, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης,
20)Α.Σιακαβάρας,
21)Θ.Τέτος,
22)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος,
25)Ζ.Πατσίκας, 26)Γ.Γουλτίδης, 27)Ν.Μπέκης, 28)Π.Παπαδίνα,
29)Α.Αποστολόπουλος, 30)Α.Μαρκούλης.

Απόντες
Σ.Διαμάντης,
Ι.Χειμώνας,
Λ.Ακριβόπουλος,
Γ.Ορφανίδης,
Ι.Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Ελευθεριάδου,
Σ.Στουγιάννος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας,
Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 556/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Αποστολόπουλος, Γ.Γουλτίδης,
Ζ.Πατσίκας.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 557/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 558/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Αποστολόπουλος και αποχώρησε ο
κ.Τ.Χατζηαθανασίου.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 565/2016 απόφασης αποχώρησαν ο κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 569/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Ν.Τσιαμήτρος, Χ.Γαϊτάνου
6) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου,
Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας και αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Γ.Σοφιανίδης, Χ.Γαϊτάνου, Ν.Μωυσιάδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Α.Μαρκούλης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 27-9-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 30254/18.08.2016 σύμβαση, ο Δήμος μας ανέθεσε στην εταιρεία
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. –
INFOTRIP Α.Ε.»,,την προμήθεια αναβάθμισης εφαρμογής λογισμικού της υφιστάμενης
εφαρμογής «ΕΡΜΗΣ», την οποία χρησιμοποιεί το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων και το Τμήμα
Καθαριότητας. Η λήξη του συμβατικού χρόνου είναι η 18.10.2016.
Ο προμηθευτής «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. – INFOTRIP Α.Ε.»,υπέβαλε στο Δήμο το με αρ. πρωτ. 35355/23.09.2016,
αίτημα για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναβάθμισης του λογισμικού
«ΕΡΜΗΣ», επειδή βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης της πληροφοριακής και
τηλεπικοινωνιακής του υποδομής, στην οποία υποδομή, αποθηκεύονται και τα δεδομένα του
λογισμικού της εν λόγω προμήθειας.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ προβλέπεται ότι:
«Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το
1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν
είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του
κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι
το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου
του συμβατικού χρόνου.»
Το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ενώ το
χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι
μεγαλύτερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.
Η αρμόδια επιτροπή με την από 26.09.2016 γνωμοδότησή της προτείνει την παράταση του
χρόνου παράδοσης της αναβάθμισης του λογισμικού της αρ. 30254/18.08.2016σύμβασης για
προμήθειάτου, από την 18.10.2016 σε 02.11.2016, δηλαδή κατά 15 ημερολογιακές ημέρες, για
τους λόγους που αναφέρονται στη γνωμοδότησή της, ύστερα από την έγκαιρη υποβολή σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την
παράταση ή μη, του χρόνου παράδοσης υλικού της προμήθειας αναβάθμισης της εφαρμογής του
λογισμικού «ΕΡΜΗΣ».
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη
Λαζαρίδη;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 27-9-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
2.- Την από 18/8/2016 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
3.- Την από 21/9/2016 αίτηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου
εταιρίας.
4.- Το από 26/9/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας προμηθειών κατόπιν διαγωνισμού, για
προμήθειες ειδών πληροφορικής και επικοινωνιών.
5.- Ότι κρίνεται απαραίτητη η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας
αναβάθμισης λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΜΗΣ», διότι η ανάδοχος εταιρία
αναβαθμίζει την πληροφοριακή και τηλεπικοινωνιακή της υποδομή, η οποία είναι απαραίτητη για
την αποθήκευση των δεδομένων του λογισμικού της παραπάνω προμήθειας.
6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 96 του
Ν.3463/20016 και του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας
αναβάθμισης λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΜΗΣ» κατά δεκαπέντε (15)
ημέρες, δηλαδή έως τις 2/11/2016.
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 560 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Σ.
Ι.
Ι.

Θ.

Κορωνάς

Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Ε.
Χ.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ν.
Ζ.
Γ.
Ν.
Π.
Α.

Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Γουλτίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κωτσιαντής
Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-10-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

