
         
 

 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανος, 21.11.2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: -  32552   - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος 
Τηλ.: 210 81 44 450 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Πληρωµή Προστίµου Τροχαίας 
 
Σχετικό: 211/2015 Α∆Σ 
 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 
87/7.6.2010):  
«Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του 
δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και  
σύµφωνα µε το άρθρο 72:  
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει 
το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

 
2. Σύµφωνα µε τη 211/2015 Α∆Σ, εγκρίθηκε η πληρωµή προστίµου τροχαίας ύψους 300 €, 

µε τις όποιες τυχόν προσαυξήσεις έχουν επέλθει λόγω του χρόνου που έχει µεσολαβήσει 
από το συµβάν (ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 28.9.2015 το ποσό είχε διαµορφωθεί σε 
310,95 €), επειδή κρίθηκε ότι η οδηγός του ∆ήµου δεν υπέπεσε σε αυτή την παράβαση 
µε δική της υπαιτιότητα, µε χρέωση του ΚΑ 00.6331.0001 µε την ονοµασία «Λοιποί 
Φόροι και Τέλη» για ποσό (ενδεικτικά) 310,95 €. 

 
3. Έως σήµερα, το εν λόγω πρόστιµο δεν έχει πληρωθεί και στις 26.8.2016 ανέρχεται 

πλέον σε 335,04 Ευρώ. 
Σχετικά επισυνάπτονται στοιχεία οφειλής της υπαλλήλου του ∆ήµου, στην οποία 
επιβλήθηκε το πρόστιµο, κ. Σαββοπούλου ∆ήµητρας, από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

 
4. Έχοντας υπόψη  

• το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,   
• τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
• τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-
1995), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 
3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010), 

• την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών, 

• τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2016, 
• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), 
• την ΠΑΥ … 

 



παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για  
 
1. την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στην υπάλληλο του δήµου Σαββοπούλου 

∆ήµητρας του Νικ., κλάδου ∆Ε29, για συνολικό ποσό τριακοσίων πενήντα ευρώ 
(350,00€), µε σκοπό την αντιµετώπιση της προαναφερθείσας δαπάνης, η οποία στις 
26.8.2016 ανέρχεται σε 335,04 € ή σε όποιο σχετικό, παραπλήσιο, ποσό αυτή ανέρχεται, 
µέχρι την εντός του αµέσως προσεχούς διαστήµατος  ηµεροµηνίας πληρωµής της, 

2. την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοση του κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959,     

3. τη χρέωση της σχετικής δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 00.6331.0001 µε τίτλο «Λοιποί 
Φόροι και Τέλη» και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.  

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 
 Προϊστάµενος Ύδρευσης 

και Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας 

Προϊστάµενος 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο  Ραυτακόπουλος 
Θεόδωρος 

Παπαδόπουλος 
Απόστολος 

Υπογραφή    
Ηµερ/νία    
 


