
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                            Αριθ. Απόφ:  99/2014 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 15ο πρακτικό της 29-9-2014 

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Καθορισμός του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων 

μηνιαίως (κινητή τηλεφωνία)» 

   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  29η  Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 

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

αριθμόν 3343/25-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από 

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

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

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

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

 

 

Παρόντες        Απόντες 

 

1. Συμσερίδης Νικόλαος   Πρόεδρος          1. Παμπαφίκος Γεώργιος    Εκτός Κάσου  

2. Δημητρίου Ευαγγελία   Γραμματέας             2. Ιερομόναχος Αντώνιος    Εκτός Κάσου 

3. Μαλανδρή Μαρία   Μέλος    3. Δασκαλάκη Ιουλία  Εκτός Κάσου 

4. Μαστροπαύλος Νικόλαος  Μέλος  

5. Ζάγορας Αντώνιος     Μέλος      

6. Παπαγεωργίου Βασίλειος Μέλος  

7. Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή Μέλος 

8. Περσελής Κωνσταντίνος   Μέλος 

9. Παρλής Εμμανουήλ   Μέλος 

10 Κρητικός Νικήτας   Μέλος  

 

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παμπαφίκος Γεώργιος και Ιερομόναχος Αντώνιος δεν προσήλθαν λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04:  
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«Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών 

διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ. 410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων 

άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να 

κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την 

κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς 

Γραμματείς των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

οικείου δήμου ή κοινότητας.  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής 

τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών.» 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) 

το ανώτατο επιτρεπτό όριο καθορίζεται για κάθε δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά να κυμαίνεται μέσα στα όρια που θεσπίζονται από την 

παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. 

Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-05, ορίζει ότι στο ποσό 

με το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων 

υπηρεσιών, βάσει της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, θα υπολογίζεται το 

σύνολο της σχετικής δαπάνης, όλων των επιμέρους χρεώσεων συμπεριλαμβανομένων. 

Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται από την προαναφερόμενη 

ΚΥΑ ως εξής: 

Δικαιούχοι  Ανώτατο επιτρεπτό 

χρηματικό όριο 

κλήσεων μηνιαίως 

(ευρώ)  

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων 

+ πρωτευουσών νομών  

200 € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000 

κατοίκους  

160 €  

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001-20.000 

κατοίκους  

140  € 

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους + 

Πρόεδροι Κοινοτήτων  

100 € 

Αντιδήμαρχοι 50% του ορίου κλήσεων του Δημάρχου 

Πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων δήμων 

με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων (αρ. 120 π.δ. 

410/1995)  

Μέχρι 60 €  

Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό 

άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)  

80 € 
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Γενικοί Γραμματείς δήμων  80% του ορίου 

κλήσεων του 

Δημάρχου  

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τους 

δικαιούχους του Δήμου μας σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1) Το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04 

2) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  59801/ΕΓΚ.36/20-12-05 

3) Την ΚΥΑ Αριθ. 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) 

4) Τις ανάγκες του δήμου μας 

Κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος το Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων κινητής τηλεφωνίας μηνιαίως καθορίζεται για τη 

Δήμαρχο   στα εκατό ευρώ (100,00 €). 

Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το καθορισμένο 

χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν 

του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη. 

Η απόφαση πήρε α/α 99/2014 

        Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

Υπ: Συμσερίδης Νικόλαος        

        Υπ: Δημητρίου Ευαγγελία 

        Υπ: Μαλανδρά Μαρία 

        Υπ: Μαστροπαύλος Νικόλαος  

        Υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

        Υπ: Παπαγεωργίου Βασίλειος  

        Υπ: Γενειάδου-Περσελή Λαμπρινή 

        Υπ: Περσελής Κωνσταντίνος 

        Υπ: Παρλής Εμμανουήλ 

        Υπ: Κρητικός Νικήτας 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Κάσου 

 

 

Συμσερίδης Νικόλαος 
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