
 1 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΘΜΟ ΝΑΞΟΤ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
Απόςπαςμα από το πρακτικό τθσ  8θσ /2013  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ  του Δθμοτικοφ υμβουλίου  Νάξου & Μικρϊν 
Κυκλάδων τθσ 02ασ Απριλίου  2013.   
Αρ. Απόφ. 83/2013  Περίλθψθ: Ζγκριςθ δαπάνθσ για τθν χριςθ υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ 

ςτο Διμαρχο και ςτουσ Αντιδθμάρχουσ μζςω μιασ ςυςκευισ ζκαςτοσ, για 
τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν. 

    τθ Νάξο, ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, ςιμερα ςτισ 02-04-2013, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 19:00 μ.μ.  φςτερα απϋ τθν υπ. 
αρ. πρωτ. 3713/29-03-2013 πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου, που δόκθκε ςε κάκε ζνα 
Δθμοτικό φμβουλο, ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ του άρκρου 67  του Ν. 3852/10 ςυνιλκε ςε δθμόςια τακτικι 
ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο. 
         Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν βρζκθκαν παρόντα και τα 17, 
παρόντοσ  του  Δθμάρχου Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων κ. Εμμανουιλ Μαργαρίτθ, άρχιςε θ ςυνεδρίαςθ. 
Παρόντεσ Σφμβουλοι: Ανεβλαβισ Αργφριοσ, Καραπάτθσ Δθμιτριοσ, Λιανόσ Δθμιτριοσ, Μαυρομμάτθσ Φϊτιοσ, 
Μανιόσ Δθμιτριοσ, Πολυκρζτθσ Εμμανουιλ, Ψαρράσ Απόςτολοσ, Ηοφλθσ τυλιανόσ, Μάνθσ Θλίασ, Αγγελισ 
Ευςτάκιοσ, ουλισ Γεϊργιοσ, Βλθςίδθσ Νικόλαοσ, Μανιόσ τζφανοσ, Ψαρρά Αικατερίνθ,  Φρατηζςκοσ τζφανοσ, 
Ψαρρά Ευδοκία, Κίηθ – Χατηθανδρζου Θζκλα. 
Απόντεσ Σφμβουλοι: Ελευκερίου Ελευκζριοσ, Μαργαρίτθσ Ιωάννθσ, Πρωτονοτάριοσ Σοτόμθσ, Μανιόσ Αντϊνιοσ, 
ιγάλασ Μαρίνοσ, υμιγδαλά Αικατερίνθ, Καποφνθσ Δθμιτριοσ,  Καραμανισ Γεϊργιοσ, Μαράκθσ Νικόλαοσ, 
Πιτταράσ Ευςτάκιοσ.  
Απεχώρθςαν: το 3ο κζμα οι Ηοφλθσ τ., Κίηθ Θζκλα, ςτο 11ο κζμα ο Βλθςίδθσ Ν. 
Παρϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν ιταν ο υπάλλθλοσ του Διμου ΠΕ1 Διοικθτικοφ Οικονομικοφ  
Χατηθανδρζου Γεϊργιοσ. 
    Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, ειςθγοφμενοσ το 11ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ζκεςε υπόψθ του  
ϊματοσ το από 16/5/2012 ζγγραφο του Γραφείου Δθμάρχου ςχετικά με τθν χριςθ υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ 
για τθν κάλυψθ υπθρεςιακϊν αναγκϊν ςτο Διμαρχο και τουσ Αντιδθμάρχουσ του Διμου και το οποίο αναφζρει τα 
εξισ: 

Παρακαλοφμε να εγκρίνετε τθν  χριςθ των υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ μζςω μιασ ςυςκευισ ζκαςτοσ 
ςτο Διμαρχο και ςτουσ  Αντιδθμάρχουσ του Διμου Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων.  

φμφωνα με το άρκρο 35 παρ.3 β του Ν.3274/2004 και τθν με αρικμό 18391/2005 ΚΤΑ των υπουργϊν 
Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν ΦΕΚ 1388/7-10-2005 
κακορίςτθκε το ανϊτατο επιτρεπτό μθνιαίο όριο δαπανϊν χριςθσ υπθρεςιϊν κινθτισ τθλεφωνίασ των οργάνων 
των Ο.Σ.Α. υγκεκριμζνα κακορίηεται ότι για Διμουσ με πλθκυςμό 5001-20.000 κατοίκουσ ςτουσ οποίουσ υπάγεται 
και ο Διμοσ μασ (ςφμφωνα με το ΦΕΚ.1292/2010 ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ 2001 του Διμου Νάξου και Μικρϊν 
Κυκλάδων ανζρχεται ςτουσ 19.074 κατοίκουσ και με τα ανεπίςθμα αποτελζςματα απογραφισ 2011 ςε 19.440 
κατοίκουσ) το ανϊτατο επιτρεπτό όριο δαπανϊν μθνιαίωσ για τον Διμαρχο είναι 140 € και για τουσ Αντιδθμάρχουσ 
το 50% τθσ δαπάνθσ του Δθμάρχου δθλαδι 70 ευρϊ. Θ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου για υπθρεςιακοφσ λόγουσ είναι 
απολφτωσ αναγκαία για τον Διμαρχο και τουσ Αντιδθμάρχουσ ειδικότερα μετά τθν εφαρμογι του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 
87/7-6-2010 και τθν Διοικθτικι περιφζρεια που απζκτθςε ο Διμοσ μασ κακϊσ μετακινοφνται ςυχνά ςτα τζςςερα 
νθςιά που ενςωματϊκθκαν ςτον Διμο μασ για διάφορα προβλιματα όπωσ και αντίςτροφα κινοφνται οι 
Αντιδιμαρχοι προσ τθν ζδρα του Διμου για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτα Δθμοτικά υμβοφλια και για τα διάφορα 
κζματα που τουσ ανατίκενται να διεκπεραιϊςουν για τισ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ που αντιπροςωπεφουν. Επίςθσ όλοι 
οι ανωτζρω μετακινοφνται ςυχνά ςτθν φρο, ζδρα τθσ Αποκ. Διοίκθςθσ Αιγαίου και τθσ ΣΕΔΚ,ςε ςυνζδρια ςτθν 
Ακινα, ςε υπουργεία και ςε άλλεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ, ςε ζργα που εκτελοφνται εντόσ τθσ Διοικθτικισ Περιφζρειασ 
του Διμου μασ, αλλά και για λόγουσ εκτάκτων αναγκϊν. Για το ςκοπό αυτό παρακαλϊ για τθν ςχετικι ζγκριςθ του 
ϊματοσ. 
τθ ςυνζχεια, ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κάλεςε το ϊμα ςε διαλογικι ςυηιτθςθ και ςτθ λιψθ 
ςχετικισ απόφαςθσ. 
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ και αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

1) 1)Σθν ειςιγθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου και τισ τοποκετιςεισ των Δθμοτικϊν υμβοφλων 
που πιραν το λόγο. 

2) 2)Σο από 16/5/2012 ζγγραφο του γραφείου Δθμάρχου. 
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3) Σο άρκρο 35 παρ. 3β του Ν.3274/2004. 
4) Σθν υπ’ αρ. 18391/2005 ΚΤΑ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν ΦΕΚ 1388/7-10-2005   
5) Σον δθμοτικό προχπολογιςμό ζτουσ 2013. 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία: 
(Με ψιφουσ 14 υπζρ και 1 κατά) 

Μειοψιφθςε θ Δθμ. φμβ. Ψαρρά Ευδ. 
1. Εγκρίνει τθν χριςθ μιασ ςυςκευισ κινθτοφ τθλεφϊνου ζκαςτοσ για τον Διμαρχο και τουσ Αντιδθμάρχουσ 

του Διμου Νάξου & Μικρϊν Κυκλάδων, για τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ για υπθρεςιακοφσ λόγουσ. 
2. Κακορίηει το ανϊτατο κατά μινα επιτρεπτό χρθματικό όριο κλιςεων για τον κ.Διμαρχο Νάξου & Μικρϊν 

Κυκλάδων, ςτο ποςό των 140,00 ΕΤΡΩ και για κάκε ζναν εκ των Αντιδθμάρχων ςτο ποςό των 70,00 ΕΤΡΩ. 
3. Θ ςυνολικι  δαπάνθ των 9.240,00€ κα βαρφνει τον ΚΑ 00-6223 του δθμοτικοφ προχπολογιςμοφ ζτουσ 2013. 

 
Θ απόφαςθ αυτι πιρε αρικμό 83/2013.    
Ο Πρόεδροσ    Τα Μζλθ: 
Μαυρομμάτθσ Φϊτιοσ     Ανεβλαβισ Αργφριοσ, Καραπάτθσ Δθμιτριοσ, Λιανόσ Δθμιτριοσ, Μανιόσ 

Δθμιτριοσ, Πολυκρζτθσ Εμμανουιλ, Ψαρράσ Απόςτολοσ, Μάνθσ Θλίασ, 
Αγγελισ Ευςτάκιοσ, ουλισ Γεϊργιοσ, Βλθςίδθσ Νικόλαοσ, Μανιόσ 
τζφανοσ, Ψαρρά Αικατερίνθ,  Φρατηζςκοσ τζφανοσ, Ψαρρά Ευδοκία.  

 
 

 
           Για τθν ακρίβεια  
 
Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 
      
        Φϊτιοσ Ι. Μαυρομμάτθσ   
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