
 

 

 

 

Θέμα:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χρήση υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας του Δήμου Αμυνταίου. 

 

Αριθ. Απόφασης: 105/2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση δια 

περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), 

ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9371/25-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 27 μέλη. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 12/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Ελευθεριάδης Κυριάκος   

Απών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 17 του 

Ν3491/2006 παρ.8 οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού προκειμένου να καλύπτουν 

επιτακτικές  ανάγκες λειτουργίας τους μπορούν να χορηγούν συσκευές και να 

χρησιμοποιούν τηλεφωνικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με καθορισμό ανώτατου 

ορίου δαπάνης  

ΜΕ την ΚΥΑ 18391/05(ΦΕΚ 388/7-10-2005 ΤΕΥΧΟΣ Β) καθορίζεται το ανώτατο 

επιτρεπτό όριο κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ και είναι: 

 

Α. Για τον Δήμαρχο Δήμου με πληθυσμό από 5.001-20.000 κατοίκους το ποσό των 

140,00€ 

Β. Για τους αντιδημάρχους σε Δήμους  με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους των 50% 

των ορίων κλήσεων του Δημάρχου .  

Γ. Για Γενικούς Γραμματείς Δήμων το 80% των ορίων κλήσεων του Δημάρχου 

Σύμφωνα με τα παραπάνω 

 1.Ο  Μπιτάκης Ανθιμος με την ιδιότητα του Δημάρχου θα χρησιμοποιεί την 

τηλεφωνική σύνδεση 6972 023-453 με ανώτατο όριο δαπάνης τα 140,00€ 

2.Ο  Δεμερτζίδης Στυλιανός  με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί την 

τηλεφωνική σύνδεση 6936 906-815 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

3. Ο  Χατζητιμοθέου Ιωάννης   με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί 

την τηλεφωνική σύνδεση 6936 906-605 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

 

4. Ο  Κιοσσές Παναγιώτης    με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί την 

τηλεφωνική σύνδεση 6975 500-800 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

5. Ο  Μπάντης Ιορδάνης     με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί την 

τηλεφωνική σύνδεση 6975 500-300 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

6. Ο  Μπερμπερίδης Πέτρος     με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί 

την τηλεφωνική σύνδεση 6975 500-900 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

 

 

 

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

• το άρθρο 17 του Ν3491/2006 παρ.8. 

• την ΚΥΑ 18391/05(ΦΕΚ 388/7-10-2005 ΤΕΥΧΟΣ Β) 

• Την εισήγηση του Προέδρου. 

 



 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α.Την επιλογή της COSMOTE ως πάροχο για την χρήση τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τον Δήμο Αμυνταίου. 

Β.Την έγκριση των νούμερων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων που θα χρησιμοποιούν  

οι αιρετοί   του Δήμου Αμυνταίου που θα είναι τα παρακάτω : 

1.Ο  Μπιτάκης Ανθιμος με την ιδιότητα του Δημάρχου θα χρησιμοποιεί την 

τηλεφωνική σύνδεση 6972 023-453 με ανώτατο όριο δαπάνης τα 140,00€ 

2.Ο  Δεμερτζίδης Στυλιανός  με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί την 

τηλεφωνική σύνδεση 6936 906-815 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

3. Ο  Χατζητιμοθέου Ιωάννης   με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί 

την τηλεφωνική σύνδεση 6936 906-605 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

4. Ο  Κιοσσές Παναγιώτης    με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί την 

τηλεφωνική σύνδεση 6975 500-800 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

5. Ο  Μπάντης Ιορδάνης     με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί την 

τηλεφωνική σύνδεση 6975 500-300 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

6. Ο  Μπερμπερίδης Πέτρος     με την ιδιότητα του αντιδημάρχου θα χρησιμοποιεί 

την τηλεφωνική σύνδεση 6975 500-900 με ανώτατο όριο δαπάνης το 50% των ορίων 

κλήσεων του Δημάρχου  δηλαδή 70,00€ 

 

 

 

 

   

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 



  

 

 

 

 


