
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από ην 5
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 28/2011. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

                                          Καζνξηζκόο αλώηαηνπ ρξεκαηηθνύ νξίνπ θιήζεσλ θηλεηήο  

                                          ηειεθσλίαο. 

                            

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 27 Φεβξνπαξίνπ 2011 εκέξα 

άββαην θαη ώξα 13:00  ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

Κάζνπ, κεηά από ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

πνπ έγηλε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Γήκαξρν 

Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο     2.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, εθηόο Κάζνπ  

3.-  Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ,  Μέινο      3.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

4.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄ 

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

6.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄ 

9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,       ΄΄ 

10.-Ησάλλεο   Νηθνιάνπ,             ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ώκα λα 

απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

      Σν ώκα έθξηλε θαηεπείγνπζα ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

       ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 18391/05 (ΦΔΚ Β 1388/7-10-2005) 

ην αλώηαην επηηξεπηό όξην θαζνξίδεηαη γηα θάζε δήκν ή θνηλόηεηα κε απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη πξέπεη θπζηθά λα θπκαίλεηαη κέζα ζηα όξηα 

πνπ ζεζπίδνληαη από ηελ παξαπάλσ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε. 

Δπηπιένλ ε εγθύθιηνο ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 59801/ΔΓΚ.36/20-12-05, νξίδεη 

όηη ζην πνζό κε ην νπνίν επηβαξύλεηαη ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ γηα θάζε 

έλαλ ρξήζηε ηέηνησλ ππεξεζηώλ, βάζεη ηεο απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ, ζα ππνινγίδεηαη ην ζύλνιν ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, όισλ ησλ επηκέξνπο 

ρξεώζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ. 

Σν αλώηαην επηηξεπηό ρξεκαηηθό όξην θιήζεσλ κεληαίσο, θαζνξίδεηαη από ηελ 

πξναλαθεξόκελε ΚΤΑ σο εμήο: 

Δικαιούτοι  Ανώτατο επιτρεπτό 

τρηματικό όριο 

κλήσεων μηνιαίως 

(εσρώ)  



Γήκαξρνη δήκσλ κε πιεζπζκό άλσ ησλ 50.000 θαηνίθσλ 

+ πξσηεπνπζώλ λνκώλ  

200 € 

Γήκαξρνη δήκσλ κε πιεζπζκό από 20.001-50.000 

θαηνίθνπο  

160 €  

Γήκαξρνη δήκσλ κε πιεζπζκό από 5.001-20.000 

θαηνίθνπο  

140  € 

Γήκαξρνη δήκσλ κε πιεζπζκό έσο 5.000 θαηνίθνπο + 

Πξόεδξνη Κνηλνηήησλ  

100 € 

Αληηδήκαξρνη 50% ηνπ νξίνπ θιήζεσλ ηνπ Γεκάξρνπ 

Πξόεδξνη ζπκβνπιίσλ δεκνηηθώλ δηακεξηζκάησλ δήκσλ 

κε πιεζπζκό άλσ ησλ 150.000 θαηνίθσλ (αξ. 120 π.δ. 

410/1995)  

Μέρξη 60 €  

Πξόεδξνη δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ (δήκσλ κε πιεζπζκό 

άλσ ησλ 80.000 θαηνίθσλ + πξσηεπνπζώλ λνκώλ)  

80 € 

Γεληθνί Γξακκαηείο δήκσλ  80% ηνπ νξίνπ 

θιήζεσλ ηνπ 

Γεκάξρνπ  

Καιείηαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα θαζνξίζεη ην αλώηαην ρξεκαηηθό όξην θιήζεσλ 

γηα ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Γήκνπ καο ζύκθσλα κε όζα πξναλαθέξζεθαλ. 

Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) Σν άξζξν 35 παξ.3 ηνπ Ν. 3274/04 

2) Σελ εγθύθιην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.  59801/ΔΓΚ.36/20-12-05 

3) Σελ ΚΤΑ Αξηζ. 18391/05 (ΦΔΚ Β 1388/7-10-2005) 

4) Σηο αλάγθεο ηνπ δήκνπ καο 

 

                               Α  π  ν  θ  α  ζ  ί  δ  ε  η       Ο  κ  ό  θ  σ  λ  α  : 

Καζνξίδεη ην αλώηαην ρξεκαηηθό όξην θιήζεσλ γηα ηνλ Γήκαξρν Κάζνπ ηα εθαηόλ 

(100,00) επξώ κεληαίσο. 

 

      Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 28/2011. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                              Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ.  ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ              ππ:Γ.ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                        ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ                                

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΖΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 



 

 

             ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 


