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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  7 - 11 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 345/2011 

ΘΕΜΑ: Μετάπτωση της τηλεφωνίας στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 15268/3-11-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης 
Βασίλειος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος,  Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς 
Παράσχος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας 
Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς 
Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Παπαδήµας Αναστάσιος. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και 
Μενεµένης.  
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο του ΥΠΕΣ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 
(ΥΠΕΣ∆∆Α), µε το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της 
τηλεπικοινωνιακής υποδοµής του ∆ηµόσιου Τοµέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και 
κορµού για τους φορείς του ∆ηµοσίου, µε σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη µεταξύ 
τους επικοινωνία µε  Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάµεσα στους φορείς), ∆εδοµένα 
(επικοινωνία υπολογιστών - Internet). 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, µε την 
αναβάθµιση της µεταξύ τους επικοινωνίας µέσω της παροχής προηγµένων τηλεµατικών 
υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος, και η ενοποιηµένη εξυπηρέτηση των πολιτών, µε 
αυτοµατοποιηµένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήµατα πληροφόρησης και 
διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο. 
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Η µετάπτωση της σταθερής τηλεφωνίας στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (νησίδα 3 ανάδοχος 
Fortnet) προσφέρει τα παρακάτω : 

Τηλεφωνία / FAX Εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

• ∆υνατότητα για εσωτερική τηλεφωνική κλήση και επικοινωνία µεταξύ των Φορέων της 
νησίδας ατελώς. Τηλεφωνικές κλήσεις µεταξύ των κτηρίων του ∆ήµου που έχουν 
τηλεφωνία ΣΥΖΕΥΞΙΣ δεν χρεώνονται (Κ.Ε.Π. ∆.Κ. Αµπελοκήπων, ∆ηµαρχείο, 
Τεχνική Υπηρεσία και Κ.Ε.Π. ∆.Κ. Μενεµένης - Πολιτιστικό).    

• ∆υνατότητα για εσωτερική τηλεφωνική κλήση και επικοινωνία µεταξύ Φορέων 
διαφορετικών νησίδων ατελώς και µάλιστα µε την ίδια διαφάνεια που έχει η τηλ. 
κλήση ανάµεσα σε Φορείς που βρίσκονται στην ίδια νησίδα 

• ∆υνατότητα εισερχόµενης (από οποιοδήποτε τηλέφωνο εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ") 
τηλεφωνικής κίνησης για κάθε Φορέα της νησίδας σύµφωνα µε το σχέδιο 
αριθµοδότησης . 

Τηλεφωνία / FAX Εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

• ∆ιασύνδεση του τηλεφωνικού δικτύου του Ανάδοχου µε εξωτερικά - εκτός 
"ΣΥΖΕΥΞΙΣ" - δίκτυα. 

• ∆υνατότητα τηλεφωνίας µεταξύ κάθε Φορέα της νησίδας µε οποιουδήποτε σταθερό 
τηλέφωνο εντός Ελλάδος. Οι κόµβοι του δικτύου διανοµής θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι κάθε τηλεφωνική κλήση από χρήστη της νησίδας προς σταθερό 
τηλέφωνο εκτός "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" και εντός Ελλάδος έχει ενιαία χρέωση ανά λεπτό. Η 
χρέωση θα αναπροσαρµόζεται κατά την διάρκεια του Έργου ώστε να είναι, µικρότερη 
ή ίση της τρέχουσας τιµής αστικής χρέωσης του ΟΤΕ. 

• ∆υνατότητα τηλεφωνίας µεταξύ κάθε Φορέα της νησίδας και οποιουδήποτε κινητού 
τηλεφώνου εντός Ελλάδος µε χρέωση ανά δευτερόλεπτο και µάλιστα µικρότερη ή ίση 
από τις αντίστοιχες τιµές εταιρικών πακέτων που δίνουν οι εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας σε εταιρικούς πελάτες. Η χρέωση θα αναπροσαρµόζεται κατά την 
διάρκεια του Έργου ώστε να είναι, µικρότερη ή ίση της τρέχουσας τιµής εταιρικών 
πακέτων που δίνουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε εταιρικούς πελάτες. 

• ∆υνατότητα τηλεφωνίας µεταξύ κάθε Φορέα της νησίδας και οποιουδήποτε διεθνούς 
αριθµού κλήσης (εκτός Ελλάδος). Η χρέωση θα είναι ανά δευτερόλεπτο και ενιαία για 
κάθε διεθνή προορισµό και θα πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση των αντίστοιχων 
χρεώσεων του ΟΤΕ για κλήσεις προς Αγγλία. Η χρέωση θα αναπροσαρµόζεται κατά 
την διάρκεια του Έργου ώστε να είναι, µικρότερη ή ίση της τρέχουσας τιµής χρέωσης 
για κλήσεις προς Αγγλία του ΟΤΕ. 

Πίνακας Τιµών Εξερχόµενης Τηλεφωνίας  
Α/Α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ 

1. 
Εθνική σταθερή τηλεφωνία (Αστική και Υπεραστική) µε 
χρήστες εκτός δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ΜΙΝΙ ΣΥΖΕΥΞΙΣ 0,018 € 

2. ∆ιεθνής τηλεφωνία (κινητά και σταθερά) 0,162 € 
3. Κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα εσωτερικού 0,121 € 
4. Κλήσεις Εντός ∆ικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και ΜΙΝΙ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ∆ΩΡΕΑΝ 

       
     Αριθµοδοτικό Φάσµα: 2313 313600-699 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
2. Η χρέωση γίνεται ανά δευτερόλεπτο πραγµατικού χρόνου οµιλίας. 
 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Να εγκρίνει τη µετάπτωση σταθερής τηλεφωνίας του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και του Κ.Ε.Π. 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και να εξουσιοδοτήσει τον 
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∆ήµαρχο όπως υπογράψει τις Συµβάσεις Υπηρεσιών Εξωτερικής Τηλεφωνίας µε την 
εταιρεία «Forthnet A.E.» ανάδοχο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στη νησίδα 3 (Θεσσαλονίκη) . 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την προσφορά της εταιρίας ΕΚΟ Α Ε 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του κ. Βούζα Ηλία, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα επειδή θεωρεί µε την διαδικασία 
αυτή κερδίζουν διάφορες ιδιωτικές εταιρείες από τον ΟΤΕ, για τον οποίο ζητά την 
επανεθνικοποίηση του και τις ισχυρές επιφυλάξεις των κκ Αθανασιάδη Α. και Κυριλλίδη Γ. επειδή 
υπήρξαν πολλές αρνητικές εµπειρίες µέχρι σήµερα.   

Α). Εγκρίνει τη µετάπτωση σταθερής τηλεφωνίας του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και του Κ.Ε.Π. 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο 
όπως υπογράψει τις Συµβάσεις Υπηρεσιών Εξωτερικής Τηλεφωνίας µε την εταιρεία «Forthnet 
A.E.» ανάδοχο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στη νησίδα 3 (Θεσσαλονίκη) . 

  Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
                         
                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 345 /2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                               Ακριβές  Απόσπασµα,  
 
                                               Αµπελόκηποι  9 – 11 - 2011  
                                      
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 
 

   


