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                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  31/10/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 17/31-10-2022    Αριθ. Απόφασης:  198/2022 

 

      Στη Ρόδο σήμερα την 31η Οκτωβρίου  του  2022  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 
17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης 

στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, 
του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των 

Άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-
2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 

(ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου  κ. Αντώνη 
Β. Καμπουράκη. 
 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/70372/26.10.2022  
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 

κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 

95 του Ν.3463/2006. 
 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 
28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος  
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 
33. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

 

13. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

15. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 38. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
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16. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 40. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ.  
19. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος  

20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 
42. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

43. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος  
24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

- Αντιδήμαρχος   

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος   
 
  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 4. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
5. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
θεμάτων. 
 Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 

Νικολαϊδου.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα τρείς (43), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α 11ο : Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Ρόδου & 
καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.                            

 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Νέων Τεχνολογιών & 
Πληροφορικής κ. Σπυρίδων Σπυρόπουλος εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του 

Σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, με 
αριθμό 12603/2022 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία 

αναλυτικά έχει ως ακολούθως: 
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«ΘΕΜΑ : Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Ρόδου & Καθορισμός 

ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3.β 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 18391/2005 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) η οποία ισχύει μέχρι 
σήμερα (ΥΠΕΣ. 40435/04.11.2012)   το ανώτατο επιτρεπτό όριο καθορίζεται για 

κάθε δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και 
πρέπει 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 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  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 8α του Ν. 3491/2006, Οι Ο.Τ.Α. πρώτου και 

δεύτερου βαθμού, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_S0000103911
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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 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: 
.......... 
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, 

τηρουμένων των οριζομένων στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου».  
Συνεπώς παρέχεται ρητά η δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δεύτερου βαθμού να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, για 
την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού τους, με τη χορήγηση συσκευών σε προϊσταμένους οργανικών 

μονάδων τους. 
Η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από 

υπηρεσιακούς παράγοντες των Ο.Τ.Α., ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες 

λειτουργίας των δήμων, και εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου 

τους. 

Αυτό γιατί, πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

για άμεση επικοινωνία, η επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές 

περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση υπαλλήλων τους, ή και κλιμακίων, σε τόπο εκτός 

των χώρων εργασίας τους, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση 

προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται 

με την πολιτική προστασία ή τις υπηρεσίες τεχνικών αρμοδιοτήτων κλπ. 

Η έγκριση για προμήθεια και χρήση των κινητών τηλεφώνων, από δημόσιες 

υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), πρέπει να παρέχεται 
μόνο σε εξαιρετικέςπεριπτώσεις και εφόσον επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες το 

επιβάλλουν. 
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. 
Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες, με σχετική απόφαση, θα πρέπει να καθορίζουν ανώτατο 

επιτρεπόμενο όριο μονάδων συνδιαλέξεων για κάθε κινητό τηλέφωνο το μήνα και να 
ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικά με την ορθολογική χρήση του. (Yπ.Οικ. 
2/84229/0026/18.03.2015). 

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής εξόδων κινητής τηλεφωνίας στους 
ίδιους τους δικαιούχους  υπό μορφήν αποζημιώσεως, προκειμένου να 

καλύψουν δαπάνες στις οποίες υπεβλήθησαν μέσω προσωπικής τους 
τηλεφωνικής συνδέσεως με εταιρία πάροχο αντιστοίχων υπηρεσιών και διά της 
επιβαρύνσεως προσωπικού τους λογαριασμού, ακόμη και όταν υποβάλλονται σε 

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που αφορούν στην υπηρεσία. 
Ο νομοθέτης στο πλαίσιο της ευχέρειάς του να οργανώνει τους όρους λειτουργίας 

των υπηρεσιών επέλεξε την θέσπιση ενός πλήρως ρυθμισμένου συστήματος χρήσεως 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000113203
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000113203
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υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, υπό το φως και της αρχής της οικονομικότητος, που 

επιβάλλει τον έλεγχο των όρων χρήσεως των συνδέσεων προς αποτροπή 
υπέρμετρης  και μη απολύτως αναγκαίας δημοσιονομικής επιβαρύνσεως του οικείου 

ΟΤΑ, δοθέντος μάλιστα ότι στις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται κατ’ 
αποκοπήν πάγιο ποσό δαπανών έναντι των υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας αλλά καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπτό όριο αυτών, με συνέπεια η 

οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ να εξαντλείται στο 
κόστος των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.   (πρβ. Ελ. Συν. αποφ. VII Τμ. 2507, 

188/2013, 2856/2012, 882/2012). 
Ειδικότερα,  επέλεξε την μορφή χρήσεως υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, διά της 
αναγνωρίσεως της δυνατότητος των ΟΤΑ να κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών, 

συμβαλλόμενοι οι ίδιοι με τους οικονομικούς φορείς – παρόχους των 
σχετικών υπηρεσιών και της περαιτέρω παραχωρήσεως της χρήσεως των 

συσκευών και των τηλεφωνικών συνδέσεων στους Προϊσταμένους των οικείων 
οργανικών μονάδων. (Ελ. Συν. Πράξη 261/2013 Κλιμ. Τμ. 1). 
 

Κατά τα ανωτέρω και  λαμβάνοντας τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου 
Ρόδου (11 τον αριθμό) και τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου για χρήση της υπηρεσίας 

κινητής τηλεφωνίας, προτείνουμε να καθοριστούν τα ανώτατα χρηματικά όρια 
κλήσεων για κάθε δικαιούχο ως εξής: 

 

Δικαιούχοι 

Ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό 

όριο κλήσεων μηνιαίως 
(ευρώ) 

Δήμαρχος  200 € 

Αντιδήμαρχοι (11 συνδέσεις) 
100€ 

(50% του ορίου κλήσεων του 

Δημάρχου) 

Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου  80 € 

Γενικός Γραμματέας * 
80% του ορίου κλήσεων του 

Δημάρχου ήτοι 160€ 

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων (3 
συνδέσεις)  

100€ 

Η Γεν. Γραμματέας κατά Δήλωσή της ότι δεν επιθυμεί να κάνει χρήση της παροχής. 
 

Κατά τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική ανώτατη επιβάρυνση του Δήμου ανά 
μήνα για όλες τις συνδέσεις δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τα 

1.680,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους – τέλους και φόρου). 
Επισημαίνεται ότι, καθώς έχει παρέλθει μία 15ετία από τη νομοθετική πρόβλεψη της 
παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας στους ΟΤΑ και έχει μεταβληθεί άρδην το 

καθεστώς τιμολόγησης και παρεχόμενων πακέτων από τις εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας, είναι δεδομένο ότι η πραγματική επιβάρυνση του Δήμου από τις 

συνδέσεις θα είναι κατά πολύ χαμηλότερες του ανώτατου ορίου που θεσπίζει η 
νομοθεσία και θα προκύψει από την διαδικασία ανάθεσης κατά τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 

Τέλος είναι απαραίτητο να διατυπωθεί ότι οποιαδήποτε δωρεάν παροχή της 
αναδόχου εταιρείας που θα συμβασιοποιηθεί με το Δήμο, λόγω των συνδέσεων, θα 

αποτελεί περιουσία του Δήμου και όχι περιουσία του προσώπου που θα κάνει χρήση 
της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Με κάθε τρόπο τα πρόσωπα που θα απολέσουν 
την ιδιότητα των χρηστών των συνδέσεων του Δήμου, θα επιστρέφουν και τυχόν 

εξοπλισμό της σύνδεσή τους. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000019438_N0000019979_S0000086650
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Την υπ’ αριθ. 12603/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Νέων 

Τεχνολογιών,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 93 του 

Ν.3463/2006, 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                  

κ. Καλετού Πότσου, για την «ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία για το 
συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

δύο (42) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ενός απόντος του 
ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη στο συγκεκριμένο 

θέμα, ψήφισαν:  
«ΥΠΕΡ» σαράντα (40), ήτοι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 
αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από  

(1) έως και (40).  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Ρόδου καθώς και την έγκριση 

του καθορισμού του ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων οργάνων των 
Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) η οποία ισχύει μέχρι σήμερα (ΥΠΕΣ. 

40435/04.11.2012),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 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  

 

 Οι δικαιούχοι για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών είναι οι παρακάτω: 

Δικαιούχοι 
Ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό 

όριο κλήσεων μηνιαίως 
(ευρώ) 

Δήμαρχος   200 € 

Αντιδήμαρχοι (11 συνδέσεις) 100€ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_S0000103911
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_S0000103911
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(50% του ορίου κλήσεων του 
Δημάρχου) 

Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου  80 € 

Γενικός Γραμματέας * 
80% του ορίου κλήσεων του 

Δημάρχου ήτοι 160€ 

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων                          

(3 συνδέσεις)  
100€ 

 

Η Γεν. Γραμματέας κατά Δήλωσή της ότι δεν επιθυμεί να κάνει χρήση της παροχής. 
 

Κατά τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συνολική ανώτατη επιβάρυνση του Δήμου ανά 
μήνα για όλες τις συνδέσεις δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τα 

1.680,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου κάθε κόστους – τέλους και φόρου). 
Επισημαίνεται ότι, καθώς έχει παρέλθει μία 15ετία από τη νομοθετική πρόβλεψη της 
παροχής υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας στους ΟΤΑ και έχει μεταβληθεί άρδην το 

καθεστώς τιμολόγησης και παρεχόμενων πακέτων από τις εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας, είναι δεδομένο ότι η πραγματική επιβάρυνση του Δήμου από τις 

συνδέσεις θα είναι κατά πολύ χαμηλότερες του ανώτατου ορίου που θεσπίζει η 
νομοθεσία και θα προκύψει από την διαδικασία ανάθεσης κατά τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 

Τέλος είναι απαραίτητο να διατυπωθεί ότι οποιαδήποτε δωρεάν παροχή της 
αναδόχου εταιρείας που θα συμβασιοποιηθεί με το Δήμο, λόγω των συνδέσεων, θα 

αποτελεί περιουσία του Δήμου και όχι περιουσία του προσώπου που θα κάνει χρήση 
της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Με κάθε τρόπο τα πρόσωπα που θα απολέσουν 
την ιδιότητα των χρηστών των συνδέσεων του Δήμου, θα επιστρέφουν και τυχόν 

εξοπλισμό της σύνδεσή τους. 
 

 
 

                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                       

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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