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Από το Πρακτικό της 15ης/2020 κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Γαύδου.
Θέμα 2ο:«Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για τους δικαιούχους του Δήμου

Γαύδου»
Στη Γαύδο, σήμερα την 09η Μαΐου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα που συγκλήθηκε με την 424/08-05-2020
πρόσκληση της προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010. Λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ στην ΚΑΡΑΒΕ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα δεκατρία (13) μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα πέντε (05) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λαμπάκης Μιχαήλ
Λουγιάκης Νικόλαος
Μπαλαμπάκης Γεώργιος
Παπαδάκης Γεώργιος
Μαραβελάκης Σταύρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσιγωνάκης Εμμανουήλ
Μπικάκης Αναστάσιος
Βογιατζής Βασίλειος
Γεωργακά Ευτυχία
Καλλινίκου Ευαγγελία
Κατράκη Μαρία
Λαμπάκης Ευστράτιος
Μιχελαράκης Εμμαν.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η Δήμαρχος Στεφανάκη Μανωλία.
Λόγω απουσία της προέδρου Ευτυχίας Γεωργακά, της αντιπροέδρου Ευαγγελίας Καλλινίκου
προήδρευσε ο πρώτος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος κ. Μαραβελάκης Σταύρος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μπαλαμπάκη Γεώργιο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εξηγώντας ότι το εν λόγω συμβούλιο θα
πραγματοποιηθεί σήμερα διότι έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές λόγω μη απαρτίας. Συγκεκριμένα, μετά
την έλλειψη απαρτίας της 13ης (07-05-2020) κατεπείγουσας συνεδρίασης σύμφωνα με την 418/06-052020 πρόσκληση με την ίδια ημερήσια διάταξη και της 14ης συνεδρίασης (08-05-2020) κατεπείγουσας
συνεδρίασης σύμφωνα με την 420/07-05-2020 πρόσκληση με την ίδια ημερήσια διάταξη, για τις
οποίες συντάχθηκαν τα σχετικά Πρακτικά Ματαίωσης και όπως ισχύει -σύμφωνα με το άρθρο 96 του
Κώδικα ΔΚΚ- αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει
ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην
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αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν
ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.
Να ληφθεί υπόψη ότι το θέμα είχε συμπεριληφθεί και στην πρόσκληση 391/02-05-2020 για την 12η
τακτική συνεδρίαση (06-05-2020) συνεδρίαση του ΔΣ η οποία είχε επίσης ματαιώθηκε λόγω έλλειψης
απαρτίας και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό ματαίωσης.
Στη συνέχεια ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος κάλεσε το σώμα να ψηφίσει εάν η
παρούσα συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, λέγοντας ότι ο Δήμος λόγω υποστελέχωσης, με έναν μόνο
υπάλληλο καθαριότητας Ορισμένου Χρόνου, χωρίς οδηγό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε
υποτυπωδώς στις αυξημένες ανάγκες σε καθαριότητα λόγω του covid-19. Η πλημμελής μέριμνα για
την καθαριότητα και την απαιτούμενη απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους, εγκυμονεί σοβαρό
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, η συζήτηση για την απαλλαγή των αναλογούντων τελών -με
δεδομένο ότι έχει ήδη παρέλθει το 1ο τετράμηνο- είναι επείγουσα για να μην

προκύψουν

δυσβάστακτες επιβαρύνσεις για τους δημότες.
Το Σώμα ψήφισε ομόφωνα ότι η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα και συμφωνεί να προχωρήσουμε στη
συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος έθεσε το 2ο θέμα και της ημερήσιας διάταξης:
«Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για τους δικαιούχους του Δήμου Γαύδου» και
έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο η οποία εισηγούμενη το θέμα είπε:
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
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων +
πρωτευουσών νομών
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000 κατοίκους
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001-20.000 κατοίκους
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους +
Πρόεδροι Κοινοτήτων
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)
Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό άνω
των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)
Γενικοί Γραμματείς δήμων
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Ανώτατο
επιτρεπτό
χρηματικό όριο κλήσεων
μηνιαίως (ευρώ)
200 €
160 €
140 €
100 €
Μέχρι 60 €
80 €

80% του ορίου κλήσεων
του Δημάρχου
Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τους
δικαιούχους του Δήμου μας σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1) Το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04
2) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 59801/ΕΓΚ.36/20-12-05
3) Την ΚΥΑ Αριθ. 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005)
4) Τις ανάγκες του δήμου μας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ

100 ευρώ

Αντιδήμαρχος
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

50 ευρώ

Αντιδήμαρχος
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

50 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 έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2020

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

