
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος  ........ 2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: -           - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Απ. Παπαδόπουλος 
Τηλ.: 210 81 44 450 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Πληρωµή Λογαριασµών Κινητής Τηλεφωνίας  
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις),  
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06,  
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
δ) την 30/2011 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε µηνιαία δαπάνη κινητής τηλεφωνίας 80 € σε 
τρεις προϊσταµένους οργανικών µονάδων του δήµου µε την όποια τυχόν επιπλέον δαπάνη 
να καλύπτεται αποκλειστικά από τους ίδιους τους χρήστες, 
ε) το γεγονός ότι στους αριθµούς κινητής τηλεφωνίας 6980053123 και 6975205511 οι οποίοι 
χρησιµοποιούνταν από τους Προϊσταµένους Καθαριότητας κ. Ροκίδη και Ύδρευσης, κ. 
Αγγελίδη, της ∆νσης Περιβάλλοντος, σηµειώθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα 27.8.2013 - 
26.6.2014 και 27.10.2013 - 26.6.2014 αντίστοιχα, υπερβάσεις ποσού 688,61 € και 953,15€ 
αντίστοιχα, δηλαδή κατά µέσο όρο 69 € και 120 € το µήνα, 
παρακαλούµε όπως η Οικονοµική Επιτροπή  
1. εγκρίνει την πληρωµή τους για τα ποσά που προαναφέρθηκαν µε χρέωση του Κ.Α. 

00.6263 µε τίτλο «Κινητή Τηλεφωνία» για το λόγο ότι οι προαναφερθέντες υπερβάσεις 
σηµειώθηκαν στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων, των Προϊσταµένων 
Καθαριότητας και Ύδρευσης κ.κ. Ροκίδη και Αγγελίδη, για την αντιµέτωπιση επειγόντων 
και απρόβλεπτων περιστατικών, π.χ. βλάβες απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων εκτός 
ωραρίου γραφείου, π.χ. βράδυ, Σαββατοκύριακα και αργίες, που είχαν ως συνέπεια την 
επικοινωνία µε το προσωπικό για την αλλαγή δροµολογίων και βαρδιών, και βλάβες 
ύδρευσης εκτός ωραρίου γραφείου, π.χ. βράδυ, Σαββατοκύριακα και αργίες, που 
απαιτούσαν την επικοινωνία µε το προσωπικό του δήµου για την άµεση αντιµετώπισή 
τους, κ.ο.κ. δεδοµένου ότι όλοι οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών γνωρίζοντας ότι οι 
προϊστάµενοι τους έχουν υπηρεσιακό τηλέφωνο τους κάνουν αναπάντητες κλήσεις, 
όποτε υπάρχει ανάγκη, και οι προϊστάµενοι τους καλούν πίσω, και την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2014). 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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