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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 16-10-2019 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, όπως ορίστηκε µε την αρ. πρωτ 20444/10-10-2019 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 
όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση ή µη υπηρεσιών διαδικτύου, στο πλαίσιο του προγράµµατος WiFi4EU στην πόλη της Πτολεµαίδας, εξειδίκευση της 
πίστωσης για την αντιµετώπιση της δαπάνης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 20359/9-10-2019 εισήγηση της 
αναπλ. Προϊσταµένης Τµήµατος Προγραµµατισµού , Οργάνωσης & Πληροφορικής στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«ΘΕΜΑ: Έγκριση υπηρεσιών διαδικτύου ,  στο πλαίσιο του προγράµµατος WiFi4EU στην πόλη της Πτολεµαΐδας. 
 Η πρωτοβουλία WiFi4EU της ΕΕ αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και 
τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ µέσω σηµείων δωρεάν ασύρµατης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δηµόσιους 
χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δηµόσια κτήρια, βιβλιοθήκες και κέντρα υγείας.  
Μέσω της πρωτοβουλίας WiFi4EU θα χορηγούνται κουπόνια µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
στήριξη των δήµων κατά την εγκατάσταση σηµείων ασύρµατης πρόσβασης Wi-Fi στα εν λόγω κέντρα δηµόσιας ζωής, σε 
συνεργασία µε εταιρείες εγκατάστασης WiFi.  
Ο ∆ήµος Εορδαίας έχει πάρει κουπόνι για την ανωτέρω πρωτοβουλία στις 22/1/2019 και στις 15/7/2019 προχώρησε στην 
ανάθεση σε µία από τις πιστοποιηµένες εταιρείες, Ωστόσο για να µπορέσει να υλοποιηθεί η δράση αυτή, θα πρέπει ο ∆ήµος 
να φροντίσει να υπάρχουν υπηρεσίες διαδικτύου στα σηµεία όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο εξοπλισµός  ώστε να 
προσφέρουν δωρεάν και υψηλής ποιότητας συνδεσιµότητα Wi-Fi στους πολίτες και στους επισκέπτες για τουλάχιστον τρία 
(3) έτη µετά την εγκατάσταση του δικτύου. Χρονικό διάστηµα για το οποίο ο ∆ήµος είναι υπεύθυνος και για την συντήρηση 
του εξοπλισµού. 
Για τον λόγο αυτό παρακαλώ να εγκρίνετε την  εγκατάσταση 4 γραµµών Internet VDSL µε ταχύτητα 50 Mbps στα σηµεία  τα 
οποία ορίζονται  στην  υπ αριθµ. 9346/9-5-2019 µελέτη.  
Οι γραµµές να εγκατασταθούν από τον ΟΤΕ, που είναι ο αποκλειστικός πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον ∆ήµο 
Εορδαίας. Συγκεκριµένα να είναι τέσσερις (04) γραµµές OTE Business Double Play 50 Economy µε µηνιαίο πάγιο 47,50 €. » 
  Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αναπλ. Προϊσταµένη, η οποία τόνισε την ανάγκη να ανατεθούν οι υπηρεσίες 
διαδικτύου, στο πλαίσιο του προγράµµατος WiFi4EU στην πόλη της Πτολεµαίδας και να γίνει η εξειδίκευση της πίστωσης 
για την αντιµετώπιση της δαπάνης από ΚΑ του προϋπολογισµού οικ έτους 2019.  

ΑΔΑ: 6ΗΕ5ΩΡ6-ΑΚΜ



Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
 

Αριθµ. απόφ.   94/2019 
 

   Η Οικονοµική Επιτροπή  έχοντας υπόψη   
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το αρ 3 του ν 
4623/2019 και ισχυουν.  
2. την υπ’αριθµ υπ’αριθµ 20359/9-10-2019 εισήγηση της αναπλ. Προϊσταµένης Τµήµατος Προγραµµατισµού , Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος WiFi4EU στην πόλη της Πτολεµαΐδας, εγκρίνει την  εγκατάσταση 4 γραµµών 
Internet VDSL µε ταχύτητα 50 Mbps στα σηµεία  τα οποία ορίζονται  στην  υπ αριθµ. 9346/9-5-2019 µελέτη , από τον ΟΤΕ ο 
οποίος είναι  αποκλειστικός πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον ∆ήµο Εορδαίας ,για τρία έτη. 
2. Εξειδικεύει την εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6452.0000 µε τίτλο «Συνδροµές internet» του προϋπολογισµού οικ 
έτους 2019, ως εξής : το ποσό  των 570  ευρώ µε Φ.Π.Α,  για την  κάλυψη της δαπάνης του µηνιαίου πάγιου των 47,50 € για 
κάθε γραµµή, µέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος, τουλάχιστον τρία (3) έτη µετά την 
εγκατάσταση του δικτύου, η ετήσια δαπάνη θα προβλέπεται στους ΚΑ των προϋπολογισµών  των αντίστοιχων οικονοµικών 
ετών.  
 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   94/2019. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
8. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: 6ΗΕ5ΩΡ6-ΑΚΜ
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