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∆ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ    
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το 4/ 07.03.2013 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ήµου Αλεξανδρούπολης. 

 
 

Στην Αλεξανδρούπολη σήµερα στις 07.03.2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 01.00 µ.µ. 
συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ , ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, σε τακτική 
συνεδρίαση , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νοµικού Προσώπου , στην οδό Καρτάλη  2, 
ύστερα από την υπ’ αριθ.354/01.03.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , που 
επιδόθηκε στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 95 
και 96 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08.06.2006) ,  παρόντα και της υπαλλήλου κ. 
Τσαουσίδου Θεοδώρας για την τήρηση των πρακτικών (άρθρο 97 του Κ.∆.Κ.). 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) µελών 

βρέθηκαν παρόντα µέλη έντεκα (11) ( άρθρο 96 του ∆.Κ.Κ. ) ήτοι: 
 
 Παρόντα Μέλη   Απόντα Μέλη 

1. Βαµβακερός Αντώνιος Πρόεδρος  1. ∆ουνάκης Κωνσταντίνος Μέλος 
2. Αδαµάκης Φώτιος Αντ/δρος  2. Κεσσεσίδου Μαρίνα Μέλος 
3. ∆ιαµαντίδης Ηλίας Μέλος  3. Τερζής Επαµεινώνδας Μέλος 
4. Καβαζίδου Σοφία Μέλος  4. Τσιµέλας Βασίλειος Μέλος 
5. Ματζιάρης Παναγιώτης Μέλος  5.  Μέλος 
6. Πόντικα Μαρία Μέλος  6.  Μέλος 
7. Ρήγας Εµµανουήλ Μέλος  7.  Μέλος 
8. Τρέλλη Φανή Μέλος    
9. Τσονίδου Ελισάβετ Μέλος    

10. Φαλέκας Ιωάννης Μέλος   
11. Φουντουκίδης Λάζαρος Μέλος   
12.  Μέλος   

 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

νόµιµα προσκλήθηκαν 
Ο πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγήθηκε τα θέµατα όπως 
παρακάτω: 

 
ΘΕΜΑ: 13ο  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41 /2013 

Περίληψη : 

 
Έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας από τον Πρόεδρο  του Νοµικού 
Προσώπου. 
 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Βαµβακερός Αντώνιος αφού εισηγήθηκε το 13 ο θέµα 
της συνεδρίασης , είπε τα εξής: 

Σύµφωνα µε την 1839/22-9-2005(ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005) κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και 
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Οικονοµικών καθώς και την εγκύκλιο 36 Αρ.Πρωτ. 59801/20.12.2005 τα όργανα των ΟΤΑ 
θα πρέπει να µπορούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη 
υπηρεσιακών τους αναγκών. Με την προαναφερόµενη ΚΥΑ καθορίζεται το ανώτατο ύψος 
δαπάνης που µπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισµό κάθε ΟΤΑ για την χρήση υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας ανά δικαιούχο όργανό του. Για την περίπτωση ∆ήµων µε πληθυσµό 
∆ήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό έως 5.000 κατοίκους + Πρόεδροι Κοινοτήτων  100 € το 
ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως για τους ∆ηµάρχους είναι 100 ευρώ 
για τους Αντιδηµάρχους 50 ευρώ.  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση κάλυψης δαπάνης για τη χρήση 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας , στον δικαιούχο Πρόεδρο του Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης  µε 
ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως τα 90,00 €.  

Ο ως άνω δικαιούχος θα πρέπει µε υπεύθυνη δήλωσή του να γνωστοποιήσει  στην 
αρµόδια υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και 
Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης  τον αριθµό κινητής τηλεφωνίας του. 

Ο εκάστοτε λογαριασµός θα πρέπει να φέρει το όνοµα του δικαιούχου, να εξοφλείται 
από αυτόν και στη συνέχεια να προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία του Νοµικού 
Προσώπου προκειµένου να καλύψει την ανάλογη δαπάνη.  

Πέραν του ανωτάτου ορίου δαπάνης που έχει καθοριστεί, η επιπλέον δαπάνη 
βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.  

Καλείται το διοικητικό συµβούλιο να καθορίσει το ανώτατο χρηµατικό όριο κλήσεων 
για τους δικαιούχους του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και 
Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης  σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν και αφού 
λάβει υπόψη την παρούσα εισήγηση, την ΚΥΑ 18391/05(ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005), τις 
διατάξεις του Ν.3491/2006(ΦΕΚ 207/Α72.10.2006) άρθρο 17 παρ.8 «χρήση υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας από υπαλλήλους του ΟΤΑ» και τις ανάγκες του νοµικού προσώπου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, την ΚΥΑ 
18391/05(ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005), τις διατάξεις του Ν.3491/2006(ΦΕΚ 207/Α72.10.2006) 
µετά από διαλογική συζήτηση, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (οµόφωνα) 

 
Εγκρίνει την κάλυψη δαπάνης για τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στον 

κάτωθι δικαιούχο:  
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης , Παιδείας και 

Περιβάλλοντος ∆ήµου Αλεξανδρούπολης , Βαµβακερός Αντώνιος ,   µε ανώτατο επιτρεπτό 
χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως τα 90,00 €. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό    41/2013 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως 

εξής: 
Ο Πρόεδρος              Ο Γραµµατέας                 Τα Μέλη 
                       Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν        υ π ο γ ρ α φ έ ς 

Σωστό Απόσπασµα 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
 

Βαµβακερός Αντώνιος
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