
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ               Από το πρακτικό της  25 - 5 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          συνεδρίασης της Ο.Ε.  
 Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 055/2011                                               
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Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µήνα Μαϊου του 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε 
τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 6392/20 -5-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών,  παρόντες ήταν:  
α) Αβραµίδης Κυριάκος, Πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  στ) 
Πατσιάς Γεώργιος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, µέλος  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη  των 
µελών ότι στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΚΕΠ Μενεµένης από τις ενοικιαζόµενες 
εγκαταστάσεις του, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, 
µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξοικονόµηση πόρων για το 
∆ήµο κρίνεται απαραίτητος ο ορισµός εταιρίας για την µετεγκατάσταση του ΚΕΠ 
Μενεµένης και την ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών του. 

Συγκεκριµένα, η µετεγκατάσταση αφορά την κατασκευή τηλεπικοινωνιακού 
κυκλώµατος στη νέα διεύθυνση για τη σύνδεση του νέου σηµείου και συµπεριλαµβάνει 
έλεγχο του σηµείου βάσει των απαιτήσεων του δικτύου πρόσβασης, την κατασκευή και 
τον τερµατισµό του κυκλώµατος πρόσβασης στο δίκτυο ‘ΣΥΖΕΥΞΙΣ’, την αποτύπωση 
υποδοµής του νέου σηµείου, µελέτη διασύνδεσης µετεγκατάστασης για τις ISP 
υπηρεσίες του δικτύου νησίδας 3, την απεγκατάσταση του εξοπλισµού  από το παλιό 
σηµείο και την εγκατάσταση του στο νέο σηµείο µε όλα τα απαραίτητα modules για τα 
καινούργια κυκλώµατα.  

Γίνεται λοιπόν σαφής, η αναγκαιότητα της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 
µετεγκατάστασης σε εξειδικευµένη εταιρία για την ολοκλήρωση της παραπάνω 
διαδικασίας. 

Συγκεκριµένα, προτείνεται στην Οικ. Επιτροπή να αποφασίσει: 
Την ψήφιση της πίστωσης για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

µετεγκατάστασης του ΚΕΠ Μενεµένης. 
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται συνολικά σε 6.937,20 € και ψηφίζεται η αντίστοιχη 

πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.03 του προϋπολογισµού έτους 2011. 
 
H Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, την 
εισήγηση του προέδρου 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
                                                                      

Α) Ψηφίζει πίστωση για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών µετεγκατάστασης 
του ΚΕΠ Μενεµένης 6.937,20 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.03 του προϋπολογισµού 
έτους 2011. 
 
      Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης και την έκδοση του σχετικού 
χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου.  

 
               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   055/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
 
 
Ακριβές Απόσπασµα,               Αµπελόκηποι  25 – 5 - 2011 
                                                       
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                  Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                          Καζαντζίδης Γεώργιος  


