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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 15 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 241/10-01-20  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις  
του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 
του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 26 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  15. Τσεργάς Κων/νος* αποχώρησε πριν την  συζήτηση 

του 2ου θέματος 
2. Μητσογιάννης Νικ.  16.  Ζησάκη Ξανθή* αποχώρησε πριν την  συζήτηση του 

2ου θέματος 
3. Νικολάου Γεώργιος  17.  Διψάνας Αχιλλεύς * αποχώρησε πριν την  

συζήτηση του 2ου θέματος 

4. Ζαρδούκας Κων.  18.  Σαϊτης Αστέριος* αποχώρησε πριν την  συζήτηση 

του 2ου θέματος 

5. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Τσούγιας Χρήστος* αποχώρησε πριν την  συζήτηση 

του 2ου θέματος 

6. Κρικώνης Χρ.  20. Αργυρίου Ιωάννης* αποχώρησε πριν την  συζήτηση 

του 2ου θέματος 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   21. Καρατέγος Μιχάλης* αποχώρησε πριν την  

συζήτηση του 2ου θέματος 

8. Κακαγιάννης Χρ.  22. Ανδρέου Νικ. * αποχώρησε πριν την  συζήτηση του 

2ου θέματος 

9. Καραναστάσης Αθανάσιος  23. Κοντογιάννης Ιωα. * αποχώρησε πριν την  

συζήτηση του 2ου θέματος 

10. Σίμος Βασ.  24. Κωστή Μαρία 

11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή  25.  Χαδουλός Κων. 

12. Βλάχος Αθαν.  26.  Ντόντος Γεωργ. 

13. Μαϊμάρης Δημ.  27.  -- 

14. Κολλάτος Κων/νος* αποχώρησε πριν 

την  συζήτηση του 2ου θέματος 
  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 1 ) 

1. Νταναβάρα Αργυρή  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών  Κοινοτήτων  εκ των οποίων παρέστησαν 

οι:   Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Αναγνωστοπούλου Θ.. 
(Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού), Ζάρρας Ι. (Ελάτειας), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), 
Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου), Ζαϊρές-
Καρανάσιος Δ. (Κυψελοχωρίου),  Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 



Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 5ο ). «Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας» 
Αριθμός   Απόφασης ( 5) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσογιάννης Νικ. 
 

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 Κ.Υ.Α. 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, που καθορίζεται από την 
προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. έχει ως εξής: 

 
Δικαιούχοι 

Ανώτατο επιτρεπτό 
χρηματικό όριο κλήσεων 
μηνιαίως (ευρώ) 

Πρόεδροι Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  Μέχρι 200 € 

Νομάρχες  »    200 € 

Αντινομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Νομαρχιακών 
Διαμερισμάτων  

»   100 € 

Πρόεδροι νομαρχιακών συμβουλίων  »     80 € 

Έπαρχοι  »   120 € 

Γενικοί Γραμματείς Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων -Νομαρχιακών 
Διαμερισμάτων  

»   160 € 

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 »   80 € 



 

 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για κάθε 
δικαιούχο ανά μήνα, μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική Κ.Υ.Α., όπως περιγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Δικαιούχος Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μέχρι 140,00 € 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ Μέχρι 70,00 € 

 
 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. 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

Ν.3463/2006, την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση. 
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  

 
 Καθορίζει το ανώτατο  χρηματικό όριο κλήσεων κινητής τηλεφωνίας, για κάθε 
δικαιούχο ανά μήνα, μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική Κ.Υ.Α., και περιγράφεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 
Δικαιούχος Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Μέχρι 140,00 € 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ Μέχρι 70,00 € 

 
 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 αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση νέας Κ.Υ.Α. ή την τροποποίηση αυτής και 
οπωσδήποτε  όχι πέραν της λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 5/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος. 

των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)  

Γενικοί Γραμματείς δήμων  80% του ορίου κλήσεων 
του Δημάρχου  


