
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ     

  Αριθ. Απόφ:  14/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 4
ο 
πρακτικό της 21-02-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Ανάκληση απόφασης Δ.Σ. με αρ. 137/2013». 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  21
η
  Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 18:00   συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ 

αριθμόν 531/18-02-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από 

τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου 

ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)  μέλη, ήτοι: 

 

 Παρόντες      Απόντες 
1. Ιωάννης   Ασπράς Πρόεδρος 1. Ιωάννης Μονδάνος εκτός Κάσου   

2. Μαρία Φραγκούλη Γραμματέας 2. Αντώνιος Χατζηπέτρου  εκτός Κάσου   

3. Γεώργιος Κουριαντάκης   Μέλος   3. Αντώνιος Ζάγορας εκτός Κάσου 

4. Μηνάς Ιερομόναχος Μέλος   

5. Κωνσταντίνος Μηνάς       Μέλος             

6. Εμμανουήλ Σοφίλλας Μέλος 

7. Φωτεινή Αρπατζή Μέλος  

8. Ευαγγελία Δημητρίου Μέλος  

9. Εμμανουήλ Μανούσος Μέλος  

10. Ιωάννης Νικολάου Μέλος 

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο κος Νικολάου αποχώρησε από την αίθουσα του Συμβουλίου κατά την διάρκεια τα εισήγησης του 

Δημάρχου.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα  της ημερησίας διάταξης εξέθεσε ότι  στις 30 Δεκεμβρίου 

2013, το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την υπ αριθμόν 137/2013 ομόφωνη απόφαση σε θέμα προ 

ημερήσιας διάταξης  λόγω του κατεπείγοντος του θέματος  με βάση την εισήγηση του Δημοτικού 

Συμβούλου κ. Εμμανουήλ  Μανούσου ο οποίος διαβεβαίωσε ότι κατόπιν προσωπικής  έρευνας που 

διενήργησε κατέληξε στο συμπέρασμα , ότι ο ΟΤΕ διατηρεί τη μονοπώληση της παροχής 

τηλεπικοινωνιών στην Κάσο και σε άλλα ακριτικά νησιά  και δεν παρέχει πόρτες στους άλλους 

πάροχους να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή  με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της νήσου Κάσου  να 

στερούνται των εκάστοτε προσφορών και αποφασίστηκε :  

 Να απελευθερωθούν επαρκείς θύρες ώστε να μισθώνουν και οι άλλοι πάροχοι 

 Να δίνει μηνιαίο λογαριασμό ο ΟΤΕ σε έντυπη μορφή υποχρεωτικά 

 Να απαγορευθεί η προείσπραξη παγίου για το λογαριασμό του επόμενου μήνα 

 Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στον αρμόδιο Υπουργό, Δ/νση ΟΤΕ Α.Ε., WIND 

HELLAS A.E., HELLAS ON LINE A.E., FORTHNET A.E., CYTA A.E. και στα Μ.Μ.Ε. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΕΙ-Ν5Η



 

 

 

 Με περαιτέρω όμως έρευνα που διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Ιωάννη Ασπρά και συγκεκριμένα με την υπ αριθμόν 116/16-01-2014 επιστολή προς την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων σχετικά με την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας & 

internet σε ακριτικά νησιά και πιο συγκεκριμένα όσων αφορά την υποχρέωση εξυπηρέτησης εκ του 

νόμου των εταιρειών τηλεφωνίας και internet που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε μικρά 

νησιά όπως η Κάσος, καθώς επίσης και κατά πόσο είναι νόμιμη η προείσπραξη παγίου από τις 

συγκεκριμένες εταιρείες, από την υπ αριθμόν 3181/Φ300/24-01-14 απάντηση που λάβαμε 

ηλεκτρονικά και με φαξ προκύπτει ότι : 

« Ως υπόχρεος πάροχος καθολικής υπηρεσίας  έχει οριστεί  η  ΟΤΕ ΑΕ με την υπ’ αριθμόν 579/09/12-

10-2010 απόφαση της ΕΕΤΤ «Κήρυξη της δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών 

ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά 

ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας ως άγονης και ορισμός του Οργανισμού 

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.(ΟΤΕ ΑΕ) ως Υπόχρεου Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 

1770/Β/11-11-2010)». 

Από τα ως άνω προκύπτει ότι ο ΟΤΕ ως υπόχρεος πάροχος καθολικής υπηρεσίας, παρέχει σύνδεση σε 

σταθερές θέσεις με το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών και τηλεφωνική υπηρεσία στο σύνολο της 

Ελληνικής επικράτειας. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά άλλους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

Δεν απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

να συμπεριλαμβάνουν στο λογαριασμό το πάγιο που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο μέχρι την επόμενη 

έκδοση του λογαριασμού. ΄Ετσι αποτελεί απόφαση στο πλαίσιο διαμόρφωσης της εμπορικής πολιτικής 

κάθε παρόχου το εάν θα συμπεριλαμβάνει στους λογαριασμούς του το πάγιο που αντιστοιχεί στη 

χρονική περίοδο μέχρι την επόμενη έκδοση του λογαριασμού ή το πάγιο που αντιστοιχεί στη χρονική 

περίοδο μέχρι την έκδοση του παρόντος λογαριασμού. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης κάθε 

πάροχος λαμβάνει υπ όψη διάφορους παράγοντες όπως μεταξύ άλλων, ο κίνδυνος επισφαλειών και το 

κόστος εξασφάλισης ρευστότητας.     

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 3.1.7 (Τιμολόγηση) του Παραρτήματος   της Απόφασης 

της ΕΕΤΤ ΑΠ 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013) α) ανεξαρτήτως 

αν η χρέωση των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών γίνεται ανάλογα με τον όγκο της διαβιβαζόμενης 

πληροφορίας ή την χρονική διάρκειά της, οι λογαριασμοί δεν επιτρέπεται να καλύπτουν διαστήματα 

παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερα του διμήνου… γ) στους λογαριασμούς χρέωσης θα αναγράφεται η 

προθεσμία εξόφλησής τους. Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί χρέωσης δεν καθίστανται 

ληξιπρόθεσμοι πριν την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού 

χρέωσης που αναγράφεται επ’ αυτού…».   

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε την επιστολή της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α    : 

1. Να ανακαλέσει την υπ’ αριθμ. 137/2013 απόφασή του, διότι ελήφθη με βάση την εισήγηση 

του Δημοτικού Συμβούλου Εμμ.Μανούσου η οποία δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα . 

2. Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κας Δημητρίου Ευαγγελίας η οποία δήλωσε «Παρούσα» και του 

κ. Μανούσου ο οποίος λέει: «-Καταψηφίζω την απόφαση δεδομένου ότι δεν έχουμε σαφές 

νομικό πλαίσιο που καλύπτει τις υποχρεώσεις των υπολοίπων εναλλακτικών παρόχων ». 

3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον αρμόδιο Υπουργό, Δ/νση ΟΤΕ Α.Ε., WIND 

HELLAS A.E., HELLAS ON LINE A.E., FORTHNET A.E., CYTA A.E. και στα Μ.Μ.Ε. 

  

Η απόφαση πήρε α/α 14/2014. 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΕΙ-Ν5Η



 

 

        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη                        Η Ειδική γραμματέας 

Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς    Υπ: Γεώργιος Κουριαντάκης                       Υπ: Φωτεινή Φιλιππίδη 

Υπ: Μαρία Φραγκούλη         

      Υπ: Μηνάς Ιερομόναχος 

Υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς 

Υπ: Φωτεινή Αρπατζή  

Υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας  

Υπ: Ευαγγελία Δημητρίου 

         Υπ: Εμμανουήλ Μανούσος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου   Η Ειδική Γραμματέας 

  

    Ιωάννης Μιχ. Ασπράς    Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη  

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗ2ΩΕΙ-Ν5Η


