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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  360/2019 
 
Θέμα 4ο  Η.Δ.:  «Καθορισμός δικαιούχων – χρηστών και ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής 
τηλεφωνίας του Δήμου Κορινθίων» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το 
Ν. 4555/2018  άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 32758/20-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε 
έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:  
 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ 
11. Κεφάλας Σταύρος 
12. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 13ου ΘΗΔ 
13. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να 
14. Ζώγκος Ανδρέας 
15. Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα 
16. Μπουρσέ Ηλίας 
17. Σταυρέλης Νικόλαος  
18. Στριμενοπούλου Γεωργία 
19. Μουρούτσος Γεώργιος 
20. Καρασάββας Ιωάννης 
21. Κονδύλης Μαρίνος 
22. Δόντης Μιχαήλ 
23. Μανωλάκης Δημήτριος 
24. Λαμπρινός Παναγιώτης  
25. Πιέτρης Τιμολέων 
26. Ασημακόπουλος Μάριος 
27. Τζέκου Παρασκευή 
28. Γκερζελής Ιωάννης 

1. Καλλίρης Πελοπίδας 
2. Κορδώσης  Χρήστος 
3. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
4. Πιέτρης  Γεώργιος 
5. Πλατής Σπυρίδων 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω 
πρόσκληση.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου 
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος- Σολομού 
4. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
6. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
7. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
12. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
13. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
14. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
15. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου 
 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου 
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
7. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 
 
 
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 4ο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Καθορισμός δικαιούχων – χρηστών και ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων 
κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 
<< Α. Αιρετά όργανα και Γενικός Γραμματέας Δήμου  
Σύμφωνα με τις διατάξεις με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04: 
Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του 
ΠΔ 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. 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/2005 (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, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα (ΥΠ.ΕΣ.40435/04-11-2012).  
Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ. 36/20-12-2005, 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. 
Στην περίπτωση όμως 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 (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.59801/ΕΓΚ.36/20.12.2005) 
Τα κινητά τηλέφωνα των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να λειτουργούν με φραγή εξωτερικού, δηλαδή να υπάρχει η 
δυνατότητα επικοινωνίας μόνο με το εσωτερικό της χώρας. 
 Κατά τα ανωτέρω, το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται 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 € 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/3538_2005-ypesdda-59801-egk36-20-12-05.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/3538_2005-ypesdda-59801-egk36-20-12-05.pdf
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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 των 
80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)  

» 80 € 

Γενικοί Γραμματείς δήμων  80% του ορίου κλήσεων του 
Δημάρχου  

 
Β. Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων 
 
Σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρο 17 Ν. 3491/2006: 
 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 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ 3 του Ν 3274/2004 την ΚΥΑ 18391/2005 
(ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005), την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ. 36/20-12-2005, το άρθρο 17 παρ. 8 του 
Ν. 3491/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 Καθορίζει: 
α) ως δικαιούχους - χρήστες των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Κορινθίων, τον Δήμαρχο, τους επτά 

(7) Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και έως τρεις (3) 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου. 
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β) το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων των ανωτέρω δικαιούχων – χρηστών ανά μήνα, στα όρια που ορίζει η 

σχετική ΚΥΑ 18391/2005 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) και όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα :  
 
 
 

Δικαιούχος  Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ 

Δήμαρχος  200,00€ ανά μήνα 

Επτά (7)  Αντιδήμαρχοι  100,00 ευρώ ανά μήνα έκαστος 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 80,00€ ευρώ ανά μήνα 

 Γενικός Γραμματέας  160,00 ευρώ ανά μήνα 

Έως τρεις (3) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων  80,00 ευρώ ανά μήνα έκαστος 

 
Η σχετική απόφαση χορήγησης χρήσης κινητού τηλεφώνου στους προϊσταμένους Διευθύνσεων του Δήμου 

λαμβάνεται από το Δήμαρχο με την οποία καθορίζεται ο συγκεκριμένος προϊστάμενος οργανικής μονάδας που θα κάνει 
χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας καθώς και το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο μηνιαίας δαπάνης, ως 
προαναφέρθηκαν. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α  27/360/2019 

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ              
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                                                

         
 
 
                 Ακριβές  Απόσπασμα 
                Κόρινθος  02- 10 -2019 
                 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                             
 

                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
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