
                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     Αγ.Στεφ. 06/06/2013                              
∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                   Αρ.Πρωτ. 18599 
∆/ΝΣΗ:∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ταχ.∆/νση       :Λεωφ.Λίµνης Μαραθώνος  
      & Αθ.∆ιάκου 1 
                        Άγιος Στέφανος 
Τ.Κ.                 : 145 65 
Πληροφορίες :  Βλάχου Ευτυχία 
Τηλ                 :  213 2030600 
FAX                :  213 2030627    
                                 ΠΡΟΣ: 

               1.Την ∆/νση  ∆ιοικητικού για  τον    
              Πρόεδρο της   Οικονοµικής Επιτροπής. 
              Κοινοποίηση:  Λογιστήριο. 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   του  ∆ήµου  
ο.ε.  2013  για την  πληρωµή επιβληθέντος προστίµου από την Επιθεώρηση Εργασίας». 
Σχετικά:1)  Η υπ’ αριθ. 660/29-3-2013 πράξη επιβολής προστίµου Επιθεώρησης Εργασίας. 
               2) Η υπ’ αριθ.13160/25-4-2013 Αίτηµα Θεραπείας του ∆ήµου ∆ιονύσου 
               3 Η υπ’ αριθ.884/21-5-2013 Απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας µετατροπής του        
ύψους επιβληθέντος προστίµου. 
 
Σύµφωνα µε τις  διατάξεις,  
α)  του  άρθρου 72 & 1δ  του Ν.3852/2010  «Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες», 
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 και 
γ) Το Π.∆. 113/2010  Περί Αναλήψεως  υποχρεώσεων  από τους  ∆ιατάκτες. 
 
Η Επιθεώρηση εργασίας µε την υπ’αριθ.884/21-5-2013 απόφαση ,έκανε εν µέρει δεκτή την 
αίτηση θεραπείας του ∆ήµου κατά της  υπ’αριθ. 660/29-3-2013 Πράξης Επιβολής Προστίµου µε 
µετατροπή του ύψους του επιβληθέντος προστίµου στο ποσό των 1.000€ από 3.100,00€. 
Το ανωτέρω πρόστιµο είχε επιβληθεί για το λόγο ότι δεν έγινε αναγγελία αυθηµερόν στην 
Επιθεώρηση Εργασίας από το ∆ήµο της Προσωρινής διαταγής των ασφαλιστικών µέτρων που 
συζητήθηκαν στις 18-2-2013 και που  χρεώθηκε η απόφαση αυτή, στο τµήµα Ανθρώπινου 
∆υναµικού στις  26-2-2013. 
 
Ο ∆ήµος µας δεν είχε µία οµαλή συµβατική υποχρέωση που να εντάσσεται στη διάταξη του 
άρθρου 30 παρ.4 του Ν>3996/2011 αλλά επρόκειτο για ξεχωριστή- εξαιρετική περίπτωση εκτός 
της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρόβλεψης και για αυτό υποβλήθηκε η κατάσταση µόλις  είχαµε 
έτοιµη τη σχετική απόφαση. 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή  όπως ληφθεί απόφαση  για 
την έγκριση και τη διάθεση της πίστωσης. 
 
Στον Κ.Α006821.0001 µε τον τίτλο « Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης» 
ποσό1.000€. 
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        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
                                                                    ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                       &  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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