
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα για την 

ΤΟΜΗ ΑΕ. 
 

Με την από 20/4/2012 διαταγή πληρωµής Ειρηνοδικείου Καπανδριτίου 
υποχρεώθηκε ο ∆ήµος να πληρώσει στην ΤΟΜΗ Α.Ε ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ το υπ΄ αριθµ. 349/2010 Τιµολόγιο ποσού 14.677,31€ συν τα  
δικαστικά έξοδα. Με την υπ΄αριθ. 451/31-12-2012 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
λόγω ότι ο ΚΑΕ δεν είχε επαρκές ποσό για όλη τη δικαστική δαπάνη εγκρίθηκε το 
ποσό των 14.591,73 € το οποίο όµως λόγω λήξης του οικονοµικού έτους 2012 δεν 
πληρώθηκε. Το 2013 είχε συµπεριληφθεί στα ΠΟΕ και έγινε η πληρωµή του 
κεφαλαίου µε το υπ΄αριθ. 452/9-4-2013 χρηµατικό ένταλµα, ποσού 14.677,31 € το 
οποίο εξοφλήθη στις 2-5-2013. 

Σήµερα µε την εισήγησή µας προς την Οικονοµική Επιτροπή ζητάµε  την 
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ποσού 2.408,48€, που αφορά τα  
δικαστικά έξοδα βάσει της από 20/4/2012 διαταγή πληρωµής Ειρηνοδικείου 
Καπανδριτίου τα οποία αναλύονται παρακάτω:  

1. για τόκους υπερηµερίας του κεφαλαίου ποσό των 1.964,48 ευρώ  
2. για τη δικαστική δαπάνη που επιδίκασε το ∆ικαστήριο 240,00 ευρώ 
3. για τη λήψη του αντιγράφου και το αντίγραφο αυτό 4,00 ευρώ   
4. για τη σύνταξη της επιταγής αυτής και την επίδοσή της καθώς και την κατά 

κατάθεση στο δικαστήριο της εκθέσεως επίδοσης της διαταγής 200,00 ευρώ. 
 
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. Το υπ΄αριθ. 12524/23-4-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 



Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013, συνολικού ποσού 2.408,48 ευρώ 
για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 
 

Α/Α ΑΑΥ ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 413 11-4-2013 00.6492 
 δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 2.408,48 

ΣΥΝΟΛΟ 2.408,48 
 

                                               
 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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