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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 01.04.2016  

Αριθμ. πρωτ.: 2624 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

59/2016 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 31.03.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 13
ο
 :  Παροχή κινητής τηλεφωνίας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αγιάς και καθορισμός 

του ανώτατου ορίου κλήσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2378/27.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, 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 

και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος
1
 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μάρκου Σωτήριος
2
 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
 3

 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σκαρκάλης Χρήστος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
2 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
3 Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
ΑΔΑ: ΩΣ18Ω6Ι-ΔΣΘ



Σελίδα 2 από 4 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Δημήτριος Κεραμεύς (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Αθανάσιος Κυριάκου (Ομολίου), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Γεώργιος Μπαράκος 

(Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Διαμαντής Ντικούδης 

(Αετολόφου), Στέλιος Οικονόμου (Καρίτσας), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), Βασίλειος Πλατής 

(Δήμητρας), Νικόλαος Σαμαράς (Στομίου) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής 

και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα  13
ο
 :  Παροχή κινητής τηλεφωνίας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αγιάς και καθορισμός 

του ανώτατου ορίου κλήσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

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 της 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: 
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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 € 

Γενικοί Γραμματείς δήμων  80% του ορίου κλήσεων του 

Δημάρχου  

 

 Επίσης σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν.3491/2006 ορίζεται ότι: 

«Οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας τους, 

δύνανται να χορηγούν συσκευές κινητής τηλεφωνίας σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων τους, προς χρήση 

από τις οικείες υπηρεσίες. Ως ανώτατος αριθμός συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να χορηγεί 

καθένας Ο.Τ.Α., καθορίζεται: 

α) Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, έως τρεις συνδέσεις. Κατ' εξαίρεση, για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Θεσσαλονίκης και το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά έως τέσσερις συνδέσεις, ενώ για το Νομαρχιακό 

Διαμέρισμα Αθηνών, έως πέντε συνδέσεις. 

β) Για τους Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους και τις Κοινότητες, μία σύνδεση. 

γ) Για τους Δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 20.000 κατοίκους, έως δύο συνδέσεις. 

δ) Για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, έως τρεις συνδέσεις. 

Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο μηνιαίας δαπάνης, εντός του οποίου μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, για 

την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών, καθορίζεται ως ακολούθως: 

α) Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό 

του Αντινομάρχη, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ' 

εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 

αυτές συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3345/2005 και ισχύουν. 

β) Για τους Δήμους και τις Κοινότητες, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό 

του Αντιδημάρχου, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από την ίδια απόφαση. 

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. Με απόφαση του Νομάρχη, 

του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, κατά περίπτωση, καθορίζεται απαραίτητα ο συγκεκριμένος 

προϊστάμενος οργανικής μονάδας, στον οποίο χορηγείται κάθε φορά η συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς 

και το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση» 

 

Βάση το όσον αναφέρθηκαν, για την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, 

απαιτείται η σύνδεση μίας γραμμής κινητής τηλεφωνίας με την εταιρεία VODAFONE βάση της προσφοράς 

που μας έχει δοθεί (κινητό με 3000 λεπτά ομιλίας προς όλους, 1500 SMS προς όλους και 4GB ΜOBILE 

INTERNET με 54,50€/μήνα. Χρονική διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες).  

 

Εισηγούμαστε: 

Α. Την έγκριση παροχής, σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του 

Δήμου,  με την εταιρεία VODAFONE. 

Β. Τον καθορισμό στο ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τον δικαιούχο ανά μήνα, μέσα στα όρια που 

ορίζει η σχετική ΚΥΑ, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 70,00€ μηνιαίως. 

 

Με απόφαση Δημάρχου θα καθοριστεί ο αρμόδιος υπάλληλος στον οποίο θα χορηγηθεί, η συσκευή κινητής 

τηλεφωνίας καθώς και το χρονικό διάστημα, το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να πραγματοποιείται για 

την σύνδεση το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει βάση των ανωτέρω το ποσό των 70,00€ μηνιαίως. Πέραν 

του ανώτατου ορίου δαπάνης η επιπλέον δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννη Σπανού, 

- τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 35 παρ.3 του ν. 3274/2004 (Α΄195): «Οργάνωση και λειτουργία των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 8 του ν. 3491/2006 (Α΄207): «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 

- την ΚΥΑ 18391/2005 (Β΄1388): «Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των 

ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας», 

- την εγκύκλιο 36/59801/20.12.2005 του υπουργείου Εσωτερικών: «Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού 

ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας», 

- την υπ’ αριθμ. 58/2016 (ΑΔΑ: ΩΦΓ7Ω6Ι-ΣΛΚ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση της 2
ης

 αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και της 1
ης

 τροποποίησης του 

τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την παροχή, σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του 

Δήμου,  με την εταιρεία VODAFONE. 

 

Β. Καθορίζουμε το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τον δικαιούχο ανά μήνα, μέσα στα όρια που 

ορίζει η σχετική ΚΥΑ, στο ποσό των 70,00€ μηνιαίως. Πέραν του ανώτατου ορίου δαπάνης η επιπλέον 

δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη. 

 

Με απόφαση Δημάρχου θα καθοριστεί ο αρμόδιος υπάλληλος στον οποίο θα χορηγηθεί, η συσκευή κινητής 

τηλεφωνίας καθώς και το χρονικό διάστημα, το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να πραγματοποιείται για 

την σύνδεση το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει βάση των ανωτέρω το ποσό των 70,00€ μηνιαίως.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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