
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αγ. Στέφανος 1/10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αρ. Πρωτ. 27697 
∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
&∆ιοικητικής Μέριµνας 
Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού  
Ταχ.∆/νση:  
 Λ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. ∆ιάκου 1 
Άγιος Στέφανος  
Τ.Κ. 145 65  
Τηλ. 213 2030627 
ΦΑΞ.: 2132030600 

ΠΡΟΣ 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

Για τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεση δαπάνης, για την αµοιβή του Προέδρου, των µελών και της Γραµµατείας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής για το  έτος 2009 & 2010. 

Σύµφωνα µε 
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 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. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 158 “∆απάνες” και 209 “Προµήθειες –Υπηρεσίες –Μελέτες” του 3463/2006.  
3. τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ∆ΚΚ, οι οποίες διατίθενται 
χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιµισθία αιρετών, µισθώµατα ακινήτων, 
υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες αναλαµβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους 
(άρθρο 21 παρ.9 Ν 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν 3943/2011, εγκύκλιος 
30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆). 

Ο ∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη  των 1.354,4812, συνολικού ποσού €. Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας, που 
ψηφίστηκε µε την 241/9-12-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. πρωτ. 
83203/54619/12-1-2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, προβλέπεται σχετική 
πίστωση στον Κ.Α 00.6716 (2.000,00 €).  

Έχοντας  υπόψη της  

− το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 

− τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986 

− την εγκύκλιο  30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆ και Υπ. Οικ.  

− Το υπ΄αρ. 54829/30353/17-7-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αττικής. 

− Το υπ΄ αρ. 54831//30355/17-7-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αττικής. 
Προτείνουµε  την έγκριση και διάθεση της πίστωσης, της ανωτέρω δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 00.6716 ¨Συµµετοχή στη 
δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου  ̈του προϋπολογισµού  του ∆ήµου ο.ε. έτους 2015. 

 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
 

 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ  

 
Συνηµµένα  
1. Το υπ΄αρ. 54829/30353/17-7-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αττικής 
2. Το υπ΄ αρ. 54831//30355/17-7-2015 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αττικής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Ανθρώπινου  Δυναμικού: 

• Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής ΜέριμναςΔ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

• ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Αρχείο 
Γενικό Αρχείο 


