
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ     Αριθµ. Απόφ. 238/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 14ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα   25-9-2019   ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα  18:00 
µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  την  υπ. 
αριθµ.  18613/ 19-9-2019 πρόσκληση του  Προέδρου  κ. Ιωάννη Χαρακτσή  η 
οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συµβούλους χωριστά επίσης και στον 
κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
………………………………………………………………………………………… 
 Καθορισµός ανώτατου ορίου κλήσεων κινητής Τηλεφωνίας. 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. ∆ίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
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27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης ∆ηµήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
32. Χόλµπα Αντωνία 
33. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συµβουλίου Τοπικών ∆ιαµερισµάτων,   Βλάστης, 
Ανατολικού, Προάστιο, Φούφα , Αρδασσας, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας , 
Ολυµπιάδα, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεµαΐδας , προσκλήθηκαν 
και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο  ∆ηµήτρη 
Ορφανίδη ο οποίος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε τα παρακάτω : 
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.∆. 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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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. 
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Το ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως, καθορίζεται από την 
προαναφερόµενη ΚΥΑ ως εξής: 

∆ικαιούχοι  Ανώτατο επιτρεπτό 
χρηµατικό όριο 
κλήσεων µηνιαίως 
(ευρώ)  

∆ήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό άνω των 50.000 
κατοίκων + πρωτευουσών νοµών  

200 € 

∆ήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό από 20.001-50.000 
κατοίκους  

160 €  

∆ήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό από 5.001-20.000 
κατοίκους  

140  € 

∆ήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό έως 5.000 κατοίκους + 
Πρόεδροι Κοινοτήτων  

100 € 

Αντιδήµαρχοι 50% του ορίου κλήσεων του ∆ηµάρχου 
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 
∆ηµάρχου  

 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το δηµοτικό συµβούλιο να καθορίσει το 
ανώτατο χρηµατικό όριο κλήσεων για τους δικαιούχους του ∆ήµου µας 
σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν. 
 
                                          Αριθµ. Απόφ. 238/2019 
 
Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1) Το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04 
2) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.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 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Καθορίζει το ανώτατο χρηµατικό όριο κλήσεων για κάθε 
δικαιούχο ανά µήνα, µέσα στα όρια ̟ου ορίζει η σχετική ΚΥΑ, 
ό̟ως ̟εριγράφεται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 
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∆ικαιούχος Ανώτατο χρηµατικό όριο κλήσεων σε 
ευρώ 

 
         ∆ήµαρχος 

 
      160 €  ευρώ 

 
    Αντιδήµαρχοι 
     ( σύνολο 6 )  

  
       80 € ευρώ 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ύψος ενός λογαριασµού κινητής 
τηλεφωνίας υ̟ερβαίνει το καθορισµένο χρηµατικό όριο και 
δεδοµένου ότι δεν νοµιµο̟οιείται καµία κάλυψη α̟ό τον οικείο 
ΟΤΑ ̟έραν του ορίου αυτού η ε̟ι̟λέον δα̟άνη θα βαρύνει 
α̟οκλειστικά τον ίδιο χρήστη 

Η διάθεση ̟ίστωσης για την δα̟άνη των τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας θα γίνει µε α̟όφαση ∆ηµάρχου  
 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 238/2019 
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
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Πτολεµαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς ∆ηµήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλµπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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