
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.2/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   17/2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση πληρωμής λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας 

                                                                       Δημάρχου και Αντιδημάρχου για το έτος 2015»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 28
η
   του μηνός  

Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 325/21-1-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα έξι 

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

9. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 10
ο
  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04:  

«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 

ΑΔΑ: ΩΞΧ5ΩΞΦ-ΛΡΛ



(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 € 

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. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Αντιδήμαρχος κ. Μαραβέλιας Αντ. δήλωσε ότι δεν επιθυμεί 

την πληρωμή του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί. 

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 

5)Τη δήλωση του Αντιδημάρχου κ. Μαραβέλια Αντ.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

  Καθορίζει το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για κάθε δικαιούχο ανά μήνα, μέσα στα όρια που 

ορίζει η σχετική ΚΥΑ, για το έτος 2015, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Δικαιούχος Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ 

 

ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΚΑΤΟ (100) ευρώ 

 

ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       

        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ευρώ 

 

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. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Δ.Σ κ. Μαραβέλιας Αντ. 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  17/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.-Σκεμπές Ι. 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-Κλεούδη Ανθ. 

ΑΔΑ: ΩΞΧ5ΩΞΦ-ΛΡΛ



                                                                Μαύρου Νομική- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 2/2/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                            Στόικος Γρηγόρης 

                                                                   

ΑΔΑ: ΩΞΧ5ΩΞΦ-ΛΡΛ
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