ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

απόσπασμα
από το πρακτικό της 14ης συνεχιζόμενης
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 5 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεχίστηκε η
διακοπείσασα από 30.6.2011 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την 24872/24.6.2011
πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα τριάντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5.
Γεωργάκης Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου
Ευαγγελία, 9. Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12.
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13. Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15.
Γιαννάκης Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος, 17. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης,
19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 22.
Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26.
Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29. Αραμπατζής
Γαβριήλ, 30. Τσατσούλη Αναστασία, 31. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 32. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 33.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Μπενάς Γεώργιος, 35. Πούλος Ιωάννης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, 37.
Κοκοτίνης Χρήστος και 38. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 2.

Κωνσταντέας Αναστάσιος και 3. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 258/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για τους δικαιούχους χρήσης των
υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας από τους δικαιούχους αιρετούς.
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αντωνίου, Γιαννόπουλος
Παρασκευάς, Λαγκαδινός, Πίκουλα, Τσατσούλη, Μαργαρώνης, Πανταζόπουλος, Μπενάς και
Πούλος)
Η Πρόεδρος τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση του θέματος σχετικά με την λήψη
απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για τους δικαιούχους
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χρήσης των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας από τους δικαιούχους αιρετούς και κάλεσε τον
αρμόδιο αντιδήμαρχο να το εισηγηθεί.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του
θέματος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 30.6.2011 έγγραφο του κ. Δημάρχου που
έχει ως εξής: Παρακαλούμε να εισηγηθείτε τον καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για
τους δικαιούχους χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους αιρετούς:
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04:
«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 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) το ανώτατο επιτρεπτό όριο καθορίζεται
για κάθε δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά
να κυμαίνεται μέσα στα όρια που θεσπίζονται από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.
Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-05, 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 +

200 €

πρωτευουσών νομών
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

100 €

Κοινοτήτων
Αντιδήμαρχοι 50% του ορίου κλήσεων του Δημάρχου Πρόεδροι
συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων δήμων με πληθυσμό
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Μέχρι 60 €

άνω των 150.000 κατοίκων (αρ. 120 π.δ. 410/1995)
Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό άνω των

80 €

80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)
Γενικοί Γραμματείς Δήμων

80% του ορίου κλήσεων του Δημάρχου

Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) το
άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 3274/2004, την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 59801/ΕΓΚ.36/20.12.2005, τη ΚΥΑ
αριθ. 18391/2005 (ΦΕΚ Β 1388/7.10.2005) και τις ανάγκες του Δήμου
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Καθορίζει το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για κάθε δικαιούχο ανά μήνα, μέσα στα
όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
Δικαιούχος

Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ

Δήμαρχος

100,00 ευρώ

Αντιδήμαρχοι

40,00

ευρώ

Γεν.Γραμματέας

40,00

ευρώ

Προϊστάμενοι Μονάδων του Δήμου

40,00

ευρώ

Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το καθορισμένο
χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του
ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 258/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.7.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

