
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος:  27/5/2013 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:       
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες:  Κουζινοπούλου 
Τηλέφωνο: 2132030600 
FAX: 210 8141421 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  

ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή τιµολογίου της 
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ  και για δικαστικά έξοδα. 

 
Με την 211/2012 διαταγή πληρωµής Ειρηνοδικείου Μαραθώνος υποχρεούται 

ο ∆ήµος να καταβάλει στην  ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ α) το 
επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 7.437,40 € β) το συνολικό ποσό των 466,70 € για 
νόµιµους τόκους του παραπάνω ποσού γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το 
ποσό των 170,00 €  και δ) για έκδοση απογράφου, παρόντος φωτοαντιγράφου 
επικύρωση και χαρτοσήµανση αυτού, σύνταξη παρούσης επιταγής, παραγγελία προς 
επίδοση και επίδοση, ποσό 300,00 €, ήτοι το συνολικό ποσό των 8.347,10 €.  

Από τα στοιχεία των σχετικών φακέλων προκύπτει ότι η εταιρεία ΕΠΙΓΕΙΟΣ 
ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ προσέφυγε δικαστικά διότι το εν λόγω τιµολόγιο 
που αφορά τη σχετική δαπάνη δεν παραδόθηκε στο Λογιστήριο του πρώην ∆ήµου 
Αγίου Στεφάνου µέσα στη χρήση του 2010 ώστε εξ΄ απογραφής να συµπεριληφθεί 
στα ΠΟΕ του 2011 και των επόµενων ετών.    

 
Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
3. 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).  

4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών.  

5. Την υπ΄αριθ. 211/2012 ∆ιαταγή πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 
6. Το υπ΄αριθ. 11/18-01-2010 Τιµολόγιο της ˝ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – ΖΔΡΑΓΚΑΣ Γ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ˝ 
 

  Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, συνολικού ποσού 8.347,10 € για 
την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 

Α/Α ΑΑΥ ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 481 27/5/2013 00.6492 
 δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 8.347,10 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.347,10 € 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 


