ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 24/2010 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 727/2010
Περίληψη
Αποδοχή όρων υλοποίησης του έργου «Λειτουργική
Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και
δεδομένων του Δήμου Βέροιας για την εφαρμογή του
προγράμματος ‘Καλλικράτης’» και ανάληψη δέσμευσης του
Δήμου για υλοποίησή του.
Σήμερα 15 Οκτωβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή
και ώρα 20:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 15-10-2010 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 27 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
Σ. Παναγιωτίδης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Ε. Γουναράς
Ι. Καλαϊτζίδης
Γ. Ορφανίδης

Aπόντες

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:

Στη συνέχεια αφού δέχθηκε το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει για το
θέμα το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη
του συμβουλίου το από 15-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου
Τεχνικών Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:
Ο Δήμος μας ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και σύμφωνα με την 567/2010 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέβαλε πρόταση – τεχνικό δελτίο για το έργο «Λειτουργική
Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου
Βέροιας, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»».
Στόχος του Έργου είναι η προσαρμογή και ενοποίηση των Πληροφοριακών
Συστημάτων και τοπικών εφαρμογών του Δήμου Βέροιας ώστε η νέα Δημοτική Αρχή να
καταστεί άμεσα λειτουργική και αποτελεσματική στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, την
1-01-2011.
Η Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» με το
2132/11-10-2010 έγγραφό της, μας ανακοίνωσε την απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο
««Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων
του Δήμου Βέροιας, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»», στον άξονα
προτεραιότητας 2 Ε.Π. «Διοικητική Μεταρύθμιση 2007-2013», με κωδικό ΟΠΣ 299798 και
τελικό δικαιούχο το Δήμο Βέροιας.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 88.680 € με το
ΦΠΑ και η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Τα χρονικά όρια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης
είναι 20,81 μήνες, έως την 30/6/2012.
Για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων ενοποίησης των
πληροφοριακών συστημάτων όλων των Καποδιστριακών Δήμων στους νέους
Καλλικρατικούς Δήμους, το Υπουργείο Εσωτερικών όρισε με την ΕΥΣΣΕΠ/7044/2-8-2010
απόφασή, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ως δικαιούχο για την υλοποίηση των έργων .
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. με τη σειρά της με το 6075/27-8-2010 έγγραφό της
όριζε ότι οι Δήμοι οι οποίοι διαθέτουν Διαχειριστική Επάρκεια, όπως ο Δήμος Βέροιας,
πρέπει να υλοποιήσουν μόνοι τους τα έργα «Ενοποίησης προσαρμογής υφιστάμενων
πληροφοριακών συστημάτων» σύμφωνα, όμως, με τις δικές τους οδηγίες.
Έτσι σύμφωνα με τις οδηγίες της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., λόγω του
κατεπείγοντος του έργου , ο Δήμος προχώρησε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες
δημοπράτησης του έργου, πριν την έγκριση της απόφασης ένταξης.
Τη κατεπείγουσα φύση των έργων επικύρωσε και το ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. το οποίο στο υπ’ αριθμ.
57960/7-10-2010 έγγραφό του αναφέρει «…Ειδικότερα, όμως, σας γνωρίζουμε ότι αποφάσεις που πρέπει να
λάβουν τα δημοτικά συμβούλια, στο πλαίσιο των έργων του «Καλλικράτη», όπως η «Λειτουργική ενοποίηση πληροφοριακών
συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»», που+
πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 31.12.2010, θεωρούνται ότι έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν
στους περιορισμούς των ανωτέρω διατάξεων»

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) Να εγκρίνει:
1ο) Τη πλήρη αποδοχή των όρων υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου, στο σύνολο
και στις λεπτομέρειες τους, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην εγκριτική
απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 20072013»
2ο) Την ανάληψη δέσμευσης του Δήμου, για την υλοποίηση του έργου, μέσα στα
χρονικά περιθώρια που καθορίζει η εγκριτική απόφαση.
3ο) Τη τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 ως εξής:
Στο σκέλος των Εσόδων:
α) Δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ 1319.003 « Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για το
έργο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων
και δεδομένων του Δήμου Βέροιας, για την εφαρμογή του Προγράμματος
«Καλλικράτης»» με ποσό 88.680,00 €
Στο σκέλος των Εξόδων
α) Δημιουργία νέας πίστωσης με ΚΑ 20/7326.005 «Λειτουργική Ενοποίηση
υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων του Δήμου
Βέροιας, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»» με ποσό
88.680,00 € από έσοδα ΥΠ.ΕΣ. και
β) Ψηφίζει τη σχετική πίστωση
4ο) Τη τροποποίηση το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2010
5ο) Τη τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
Β) Να ορίσει ένα Δημοτικό Σύμβουλο ο οποίος να συμμετέχει στη Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του
ΠΔ 28/80.
Γ) Να εξουσιοδοτήσει τη Δήμαρχο για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας πρακτικής
λεπτομέρειας, για τη διεκπεραίωση κάθε απαραίτητης διαδικασίας, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης ώστε να προωθηθεί απρόσκοπτα η υλοποίηση του
εγκεκριμένου έργου.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Προτείνω τον δημ. σύμβουλο κ. Π. Παυλίδη ως μέλος στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-10-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δ. Δάσκαλου.
2.- Την αριθ. 2132/11-10-2010 απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013» περί ένταξης του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων
Πληροφοριακών Συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Βέροιας για την εφαρμογή
του προγράμματος ‘Καλλικράτης’» στο παραπάνω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με τελικό
δικαιούχο τον Δήμο Βέροιας.
3.- Την αριθ. 567/2010 απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό δελτίο της
προτεινόμενης πράξης (Τ.Δ.Π.Π.) «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων
Πληροφοριακών Συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του
Δήμου Βέροιας για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης» και η υποβολή
πρότασης του Δήμου στην πρόσκληση (36) των ΕΤΠΑ-ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΚΤ
για την παραπάνω προτεινόμενη πράξη.
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 τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για την εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και
εξόδων ποσού € 88.680,00 και την εγγραφή της νέας επένδυσης.
6.- Την αναγκαιότητα τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2010 για την
εγγραφή νέου έργου.
7.- Την πρόταση της Δημάρχου.
8.- Ότι υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα. και απρόβλεπτη ανάγκη για την αποδοχή των όρων
υλοποίησης του παραπάνω έργου, την ανάληψη δέσμευσης του Δήμου για την
υλοποίησή του, την τροπ/ση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, προϋπ/σμού &
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2010, τον ορισμό δημ. συμβούλου στην
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου & την Εξουσιοδότηση της
Δημάρχου για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».
9.- Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 161 & 208 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), ως και
αυτές του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. «περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και κοινοτήτων».
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα.
Β) Αποδέχεται πλήρως τους όρους υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου
«Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και δεδομένων
του Δήμου Βέροιας για την εφαρμογή του προγράμματος ‘Καλλικράτης’», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στο σύνολο
και στις λεπτομέρειές τους, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 2132/1110-2010 απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 20072013», περί ένταξης του εν λόγω έργου στο παραπάνω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με τελικό
δικαιούχο τον Δήμο Βέροιας.
Γ) Ο Δήμος Βέροιας αναλαμβάνει τη δέσμευση υλοποίησης του παραπάνω
έργου εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η παραπάνω απόφαση.
Δ) 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 «Διοικητική Μεταρρύθμιση 20072013».
Ε) Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο Παύλο Παυλίδη ως μέλος στην επιτροπή
Παρακολούθησης & Παραλαβής του παραπάνω έργου.
ΣΤ) Αποδέχεται την επιχορήγηση του Δήμου με ποσό € 88.680,00, σύμφωνα
με την αριθ. 2132/11-10-2010 απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013», περί ένταξης του εν λόγω έργου στο παραπάνω Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Βέροιας.
Ζ) α) Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010, ως εξής:
1.- Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 1319.003 και τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. για το έργο «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων
Πληροφοριακών Συστημάτων και δεδομένων του Δήμου Βέροιας για την εφαρμογή
του προγράμματος ‘Καλλικράτης’», με ποσό € 88.680,00.

2.- Στο σκέλος των εξόδων δημιουργεί νέα πίστωση με Κ.Α. 20/7326.005 και τίτλο
«Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και δεδομένων
του Δήμου Βέροιας για την εφαρμογή του προγράμματος ‘Καλλικράτης’», με ποσό €
88.680,00, από έσοδα ΥΠ.ΕΣ.
β) Τροποποιεί αντίστοιχα το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου.
γ) Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων
του Δήμου έτους 2010, ως εξής:
Στο
κεφάλαιο
20
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ γράφει νέο έργο με α/α 23 και τίτλο «Λειτουργική
Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και δεδομένων του Δήμου
Βέροιας για την εφαρμογή του προγράμματος ‘Καλλικράτης’», με ποσό € 88.680,00.
δ) Ψηφίζει τη σχετική πίστωση.
Η) 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, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013».
Θ) Εξουσιοδοτεί τον Ειδικό Ταμία του Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του
περιγραφόμενου στην αριθ. (H) παράγραφο της παρούσας απόφασης σκοπού, εφόσον
αυτή απαιτηθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 20072013».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 727/ 2010
.............................................................................................……….................................
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 19-10-2010
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Χ.
Β.
Σ.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Ι.
Γ.

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

