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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

        Από το πρακτικό της αριθμ. 29/09-12-2019  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

        Στις Μοίρες σήμερα την 09-12-2019 ημέρα Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος του 

Δήμου, ύστερα από την αριθμ. 16639/05-12-2019 Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και επιδόθηκε με αποδεικτικό 

στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για τη 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

        Πριν από τη έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Φασομυτάκης Ιωάννης                                                                                κανείς 

2. Ανδριγιαννάκης Γρηγόριος 

3. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 

4. Νεονάκης Ευάγγελος 

5. Σκαντζάκης Ιπποκράτης 

6. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία 

7. Πωλιουδάκης Ανδρέας 

8. Φανουράκη Στυλιανή 

9. Νικολακάκης Ιωάννης 

10. Καρανδινός Στυλιανός 

11. Θεοδωράκης Γεώργιος 

12. Καργάκης Νικόλαος 

13. Μαρκάκος Κων/νος 

14. Τζαγκαράκης Αντώνιος 

15. Καργάκης Εμμανουήλ 

16. Μαθιουδάκης Ιωάννης 

17. Αλμπαντάκης Χαράλαμπος 

18. Καπελλάκης Νικόλαος 

19. Μανουσιδάκη Εμμανουέλλα 

20. Καμπουράκης Σάββας 

21. Σταθοράκης Γεώργιος 

22. Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη Μαρία 

23. Σαριδάκης Εμμανουήλ 

24. Πατρικαλάκης Χαράλαμπος 

25. Ρομπογιανννάκης Αχιλλέας 

26. Κυριακάκης Αντώνιος 

27. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης 

        Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων και ο γραμματέας του Δήμου Τζεκάκης Στυλιανός για την τήρηση των 

πρακτικών. 

                        Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

και είπε ότι έχουν προκύψει δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέλυσε στο σώμα τους λόγους 

του κατεπείγοντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 
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                  Το σώμα ενέκρινε το κατεπείγον και αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν. 

 

Θέμα: 15
ΟΝ

    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τον Δήμαρχο, 

τον Γενικό Γραμματέα και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Φαιστού. 

 

Αριθμ. Απόφασης: 213/2019 

 

Η Αντιδήµαρχος κ. Φανουράκη Στυλιανή εισηγήθηκε το θέµα και ανέφερε τα εξής:  

 

Σας γνωρίζουμε ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 3274/2004:  

«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 ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ 1388/7.10.2005 τ. 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 κοινή υπουργική απόφαση. 

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. 

Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται από την 

προαναφερόμενη ΚΥΑ ως εξής: 

 

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 20.001-50.000 160 € 
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κατοίκους  

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  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 

Α) Η χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ο καθορισμός του ανωτάτου επιτρεπτού 

ορίου κλήσεων για κάθε μήνα, όπως ορίζεται στη σχετική ΚΥΑ, για τον Δήμαρχο, τον Γενικό 

Γραμματέα και τους Αντιδημάρχους ως εξής: 

                  

                                       Δικαιούχος 

Ανώτατο επιτρεπτό 

χρηματικό όριο κλήσεων 

μηνιαίως (ευρώ)  

                                        Δήμαρχος 
               (Για πληθυσμό από 20.001-50.000 κατοίκους  

                 160 € 

                                   
                                     5 Αντιδήμαρχοι 

50% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου 
5Χ80,00 € = 400,00 € 

                                 

                               Γεν. Γραμματέας Δήμου  

80% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου  

128,00 € 

 

Β) Η χρήση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Π/Υ  οικονομικού έτους 2019 από τον Κ.Α. 

00.6223 με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» ποσού 5.000,00 ευρώ. 

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. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και αποφασίστηκε ομόφωνα 

το κινητό του Γενικού Γραμματέα του Δήμου να είναι στο ποσό του Αντιδημάρχου. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση 
της Αντιδηµάρχου, 
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                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 

 

Α) Η χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ο καθορισμός του ανωτάτου επιτρεπτού 

ορίου κλήσεων για κάθε μήνα, όπως ορίζεται στη σχετική ΚΥΑ, για τον Δήμαρχο, τον Γενικό 

Γραμματέα και τους Αντιδημάρχους ως εξής: 

                  
                                       Δικαιούχος 

Ανώτατο επιτρεπτό 

χρηματικό όριο κλήσεων 

μηνιαίως (ευρώ)  

                                        Δήμαρχος 
               (Για πληθυσμό από 20.001-50.000 κατοίκους  

                 160 € 

                                   
                                     5 Αντιδήμαρχοι 

50% του ορίου κλήσεων 

του Δημάρχου 
5Χ80,00 € = 400,00 € 

                                 

                               Γεν. Γραμματέας Δήμου  

Στο ποσό του 

Αντιδημάρχου  

80,00 € 

 

Β) Η χρήση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Π/Υ  οικονομικού έτους 2019 από τον Κ.Α. 

00.6223 με τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» ποσού 5.000,00 ευρώ. 

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. 

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
                                           ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                       ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1)Φασοµυτάκης Ιωάννης, 2)Κωνσταντουλάκης Αντώνιος, 3)Νεονάκης Ευάγγελος, 
4)Σκαντζάκης Ιπποκράτης, 5)Αρµουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία, 6)Πωλιουδάκης 
Ανδρέας, 7)Φανουράκη Στυλιανή, 8)Νικολακάκης Ιωάννης, 9)Καρανδινός 
Στυλιανός, 10)Θεοδωράκης Γεώργιος, 11)Καργάκης Νικόλαος, 12)Μαρκάκος 
Κων/νος, 13)Τζαγκαράκης Αντώνιος, 14)Καργάκης Εµµανουήλ, 15)Μαθιουδάκης 
Ιωάννης, 16)Αλµπαντάκης Χαράλαµπος, 17)Καπελλάκης Νικόλαος, 
18)Μανουσιδάκη Εµµανουέλλα, 19)Καµπουράκης Σάββας, 20)Πετρακογιώργη-
Ανυφαντάκη Μαρία, 21)Σαριδάκης Εµµανουήλ,22)Πατρικαλάκης Χαράλαµπος, 
23)Ροµπογιαννάκης Αχιλλέας, 24)Κυριακάκης Αντώνιος, 25)Ζαχαριουδάκης 
Ιωάννης. 
  Ακριβές Απόσπασµα 

          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
ΑΝ∆ΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ                                      ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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