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Αριθ.  Απόφ. 145/2012 
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός ανώτατου χρηµατικού ορίου κλήσεων για τον δικαιούχο γενικό γραµµατέα 
(σύµφωνα µε την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ 1388/7.10.05/Β)  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2α του µήνα Απριλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 4383/29- 3-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός 
Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς 
Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
παρέστη µόνον ο κ. Κεσόγλου Παύλος, πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 35 παργ.3 του Ν.3274/2004 
ορίζονται τα εξής : « οι δήµαρχοι , πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήµαρχοι, πρόεδροι συµβουλίων 
δηµοτικών διαµερισµάτων του άρθρου 120 του Π∆ 410/95 και οι πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων 
δήµων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000 ) κατοίκων, καθώς και  δήµων πρωτευουσών νοµών, 
µπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας , µέσω µιάς συσκευής έκαστος, για 
την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Τα ίδιο δικαίωµα παρέχεται και στους Γενικούς 
Γραµµατείς των δήµων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του 
οικείου δήµου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας & Οικονοµικών καθορίζεται , για τους παραπάνω χρήστες των 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας , το ανώτατο επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών» 
Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ 1388/7.10.05/Β ) 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 υπουργική απόφαση. 
Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/36/20.12.2005 , ορίζει ότι στο ποσό µε 
το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός του οικείου ΟΤΑ για κάθε ένα χρήστη τέτοιων 
υπηρεσιών , βάσει της απόφασης του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, θα υπολογίζεται το 
σύνολο της σχετικής δαπάνης συµπεριλαµβανοµένων όλων των επιµέρους χρεώσεων.   
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  Γι’ αυτό το λόγο καλείται το ∆ηµοτικό συµβούλιο να καθορίσει το ανώτατο χρηµατικό όριο 
κλήσεων για τον δικαιούχο γενικό γραµµατέα ως η ανωτέρω εγκύκλιος δηλ. το 80% του ορίου 
κλήσεων του δηµάρχου (160,00 € χ 80% = 128,00 €).   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρο 35 παργ.3 του 
Ν.3274/200 την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ 1388/7.10.05/Β) 
 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

           Κατά πλειοψηφία    
   

Με ψήφους 26 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης 
Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Λαδάς Παράσχος, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία), αποχή 1 (Βούζας Ηλίας). 

 
Α).  Καθορίζει ανώτατο χρηµατικό όριο κλήσεων για τον δικαιούχο γενικό γραµµατέα (σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ 1388/7.10.05/Β) το 80% του ορίου κλήσεων του δηµάρχου, που είναι 
160,00 € χ 80% = 128,00 € για τον γενικό γραµµατέα. 
Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασµού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το καθορισµένο 
χρηµατικό όριο και δεδοµένου ότι δεν νοµιµοποιείται καµιά κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του 
ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο χρήστη.  
 
Β).  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 145/2012 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                        
                                       Αµπελόκηποι 5 - 4 -2012                                                
                                                
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


