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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθμ. 17 της 26/09/2019 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 

Αριθμός απόφασης 
579/2019 

39ο θέμα Η.Δ. 
Περίληψη απόφασης 

Χορήγηση κινητών τηλεφώνων. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων μηνιαίως. 
Στη Χίο και στην αίθουσα “Ανδρέας Λοϊζος” Δ. Χίου σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας 
Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Παύλος Π. Καλογεράκης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 22/09/2019, που δόθηκε 
σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4555/2018 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Παναγιώτης Κ. Αναγνώστου                  2 Κωνσταντίνος Θ. Βεργίνας                 
 3 Ζαννής Γ. Ζαννίκος                        4 Κυριάκος Σ. Ζωάνος                       
 5 Παύλος Π. Καλογεράκης                     6 Γεώργιος Μ. Κλιαμενάκης                  
 7 Παναγιώτης Κ. Μανδάλας                    8 Δημήτριος Σ. Μάντικας                    
 9 Χαράλαμπος Μ. Μπουρνιάς                   10 Ισίδωρος Π. Ντομάτας                     

 11 Ιωάννης Κ. Ξενάκης                        12 Γεώργιος Ι. Πατεριμός (1)                
 13 Αλέξανδρος Κ. Γεωργούλης                  14 Μάρκος Γ. Μεννής                         
 15 Βασίλειος Π. Μυριαγκός                    16 Νικόλαος Α. Νύκτας (1)                   
 17 Γεώργιος Δ. Σαραντινούδης                 18 Σταυρούλα Σ. Σάτρα                       
 19 Κωνσταντίνος Δ. Τριαντάφυλλος             20 Κυριάκος Γ. Φρεζούλης                    
 21 Ανδρέας Ι. Βεργίτσης                      22 Εμμανουήλ Μ. Βουρνούς                    
 23 Παναγιώτης Π. Γιακούμας                   24 Νικόλαος Γ. Καρασούλης                   
 25 Γεώργιος Ε. Λιγνός                        26 Γεώργιος Μ. Μπελέγρης                    
 27 Παρασκευή Η. Ποταμούση                    28 Ματθαίος Ν. Φαφαλιός (1)                 
 29 Θεόδωρος Ι. Γλύκας                        30 Γεώργιος Λ. Καλλέργης (2)                
 31 Ιωάννης Χ. Καραβασίλης                    32 Αγγελική Ι. Παμπάλου (1)                 
 33 Σταμάτιος Γ. Σαραντινός (1)               34 Κλεάνθη Ν. Γιόμελου-Κωστάλα              
 35 Μάρκος Ι. Σκούφαλος (1)                   36 Εμμανουήλ Σ. Στάθης                      
 37 Δημήτριος Κ. Αντωνόγλου (3)                

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Αναστάσιος Κ. Ποδιάς                      2 Παντελής Σ. Στεφάνου                     
 3 Παντελής Σ. Καμπούρης                     4 Λεωνίδας Μ. Μπιλιράκης                   

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (30 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
(1)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 33ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(3)   Αναχώρησε πριν την ψήφιση του 6ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: 1ο έως 5ο, 37ο, 36ο, 
32ο έως 34ο, 15ο, 25ο, 6ο έως 14ο, 16ο έως 24ο, 26ο έως 31ο, 35ο, 38ο, 39ο.  
Τέθηκε -1- θέμα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης:  
"Ρύθμιση οφειλών του Δ. Χίου προς τον ΕΦΚΑ" 
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Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι υφίσταται καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων 
ένταξης προς τον ΕΦΚΑ 
Ομόφωνα αποφασίστηκε, τo ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέμα να συζητηθεί πριν την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
MH.Χορήγηση κινητών τηλεφώνων. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου 
κλήσεων μηνιαίως. 

Από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κατατέθηκε εισήγηση 
με θέμα "Χορήγηση κινητών τηλεφώνων": 

<Α. Για τον καθορισμό ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 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 (ΦΕΚ 138Α) και ισχύουν, οι διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α), 
καθώς και τα οριζόμενα στην υπ'αριθμ. 18391/22.9.2005 (ΦΕΚ 1388/Β) Κοινή Απόφαση των υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκεντρωμένης και Οικονομίας και Οικονομικών. (Σχετικό είναι το 
αριθ. 40345/4-11-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ).  

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04, ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005), έγγραφο 
40435/4-11-2012 του ΥΠ.ΕΣ.:  

"Οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, 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 την αριθμ ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, για τους παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο 
επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών ως εξής:  

Δικαιούχοι   Ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως (ευρώ)  
Πρόεδροι Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων    Μέχρι 200 Ευρώ 
Νομάρχες    "  200 Ευρώ 
Αντινομάρχες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων- Νομαρχιακών Διαμερισμάτων    " 100 Ευρώ 
Πρόεδροι νομαρχιακών συμβουλίων    " 80 Ευρώ 
Έπαρχοι    " 120 Ευρώ 
Γενικοί Γραμματείς Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων -Νομαρχιακών Διαμερισμάτων    " 160 Ευρώ 
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών    " 200 Ευρώ 
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000 κατοίκους    " 160 Ευρώ 
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001-20.000 κατοίκους    " 140  Ευρώ 
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους & Πρόεδροι Κοινοτήτων    " 100 Ευρώ 
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 Ευρώ 
Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)    

" 80 Ευρώ 
Γενικοί Γραμματείς δήμων   80% του ορίου κλήσεων του Δημάρχου 
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων καθώς και τους 

δικαιούχους, (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου) του 
Δήμου Χίου, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.  

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ.8 του Ν.3491/06 οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας τους δύναται να χορηγούν συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων τους, προς χρήση από τις οικίες υπηρεσίες. Ως ανώτατος 
αριθμός συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να χορηγεί καθένας ΟΤΑ, καθορίζεται :  

Για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, (στην κατηγορία αυτή υπαγόμαστε), έως τρεις 
συνδέσεις. Στους Δήμους και στις Κοινότητες, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση, για κάθε 
προϊστάμενο οργανικής μονάδας δηλαδή, ισούται με αυτό του Αντιδημάρχου, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά.  

Καλείται το ΔΣ να εγκρίνει τη χορήγηση τριών κινητών τηλεφώνων και να ορίσει το ανώτατο επιτρεπτό 
όριο κλήσεων μηνιαίως>. 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το τελευταίο θέμα συνάδελφοι είναι αν εγκρίνετε ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, ο Γενικός 
Γραμματέας και ο υποφαινόμενος,  να έχουμε μια δυνατότητα κάλυψης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Σύμφωνα 
με το νόμο ο Δήμαρχος μέχρι 200 ευρώ, οι Αντιδήμαρχοι μέχρι 100 ευρώ, ο Γενικός Γραμματέας μέχρι 160 ευρώ 
και η αφεντιά μου μέχρι 80 ευρώ, και οι τρεις Διευθυντές του Δήμου. 
 

ΑΔΑ: ΨΟΟΛΩΗΝ-5Γ1



Σελίδα 3 από 3 
 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Εμείς επειδή βάλαμε επί της αρχής ένα θέμα σε σχέση με την λειτουργική αυτοτέλεια και 
ανεξαρτησία των παρατάξεων, όπου δεν κατέστη εφικτό να υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούμε να 
συναινέσουμε μέχρι την ημέρα που θα μπορέσουμε να έχουμε και εμείς έναν χώρο να στεγαστούμε. Θα 
μπορούσε αναλόγως στη θέση 40 να υπάρχει χώρος όπου θα ενοικιαστεί για τις παρατάξεις αλλά δεν υπάρχει. 
Επομένως εμείς δεν μπορούμε να συναινέσουμε να χορηγηθούν αυτά τα κινητά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί του θέματος κάποιος άλλος; Όχι. Επομένως από την ψηφοφορία 8 είναι τα όχι … 

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά παράκληση ξανά τα ναι να δούμε πόσοι. Είναι όλες οι παρατάξεις απ’ ό,τι βλέπω… οι 
παρατάξεις, οι παρατάξεις, άρα θα βρείτε εσείς γιατί δεν ξέρω να μετράω γι’ αυτό. Έχουμε λοιπόν τους απόντες, 
τους ξέρετε εσείς και έχουμε και 8 όχι. Όλα τα υπόλοιπα, περίπου 50 είναι ναι, είναι μαζί μου. Σας ευχαριστώ 
πάρα πολύ, καλή ξεκούραση. Να υπενθυμίσω την Τετάρτη έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ενός θέματος που θα 
έχει και δύο θέματα επείγοντα.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις αντίστοιχες διατάξεις των ν.3274/2004 
(ΦΕΚ 195/Α), ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138Α),  ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α), καθώς και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 
18391/22.9.2005 (ΦΕΚ 1388/Β) Κοινή Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκεντρωμένης και Οικονομίας και Οικονομικών. (Σχετικό είναι το αριθ. 40345/4-11-2012 έγγραφο του 
ΥΠΕΣ), και τις διατάξεις των Ν.3852/2010 και 3463/2006 
 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
[Μειοψηφούντων των κ.κ. Κ.Τριαντάφυλλου, Α.Γεωργούλη, Μ.Μεννή, Β.Μυριαγκού, Ν.Νύκτα, Γ.Σαραντινούδη, 
Στ.Σάτρα και Κ.Φρεζούλη, σε σύνολο 36 παρόντων] 
 
A. Εγκρίνει τη χορήγηση κινητών τηλεφώνων στο Δήμαρχο Χίου, κ. Κάρμαντζη Σταμάτιο, στους 

Αντιδημάρχους κ.κ. Μπουρνιά Χαράλαμπο, Ξενάκη Ιωάννη, Αναγνώστου Παναγιώτη, Βεργίνα 
Κωνσταντίνο, Κλιαμενάκη Γεώργιο, Μανδάλα Παναγιώτη, Πατεριμό Γεώργιο και Ντομάτα Ισίδωρο, στον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παύλο Καλογεράκη και στο Γενικό Γραμματέα του Δ. Χίου, κ. 
Ζερβάκη Αντώνιο, (από την ημερομηνία πρόσληψης του Γ.Γ σύμφωνα με την αριθ. 247/2019 απόφαση 
Δημάρχου). 
Το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων μηνιαίως ορίζεται ως εξής:  
1. Για το Δήμαρχο Χίου 200,00 ευρώ.  
2. Για τους Αντιδημάρχους Χίου 60,00 ευρώ.  
3. Για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 80,00 ευρώ.  
4. Για το Γενικό Γραμματέα του Δήμου 160,00 ευρώ.  
 

B Εγκρίνει τη χορήγηση κινητών τηλεφώνων σε τρεις προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δ. Χίου, τα 
ονόματα των οποίων, καθώς και το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων μηνιαίως θα  καθοριστούν με 
απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3401/2006. 

 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στους ανωτέρω, (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Πρόεδρο Δ.Σ., Γενικό 
Γραμματέα) και στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Αποθήκης και Προμηθειών. 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 579/2019 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος  10/10/2019 

Η επί των πρακτικών 
 
 

Μπελέγρη Αριάδνη 

ΑΔΑ: ΨΟΟΛΩΗΝ-5Γ1


	 
	H απόφαση αυτή πήρε α/α 579/2019


		2019-10-10T09:30:14+0300
	Athens




