
                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αγ. Στέφανος:  15 .1.2018  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     Αρ. Πρωτ: 1901 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                                                                  

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29                      

Τηλ:2132030600  FAX:2132030630                                                                         

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ  

ΠΡΟΣ:    ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟ Ο.Ε  

ΘΕΜΑ:  ΓΝΩΜ/ΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ  

               ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  

 

ΣΧΕΤ:    1. Η με αρ.πρωτ. εισερχ. Στον Δήμο 42275/19.12.17 Δ/γη Πληρωμής της ΗΑΤΚΑR SERVICE AE 

              2.  Η με A.Π εισερχ. στον Δήμο 42746/21.12.17 Διαταγή Πληρωμής  του Γεωργίου Μαγγίνα  

              3. Η με Α.Π εισερχ. Στον Δήμο 42103/18.12.17 Δ/γη Πληρωμής της ΑΒΟ DEMAN ABETE 

              4. Η με Α.Π 42746/21.12.17 Δ/γη πληρωμής του Γεωργίου Ρήγα 

              5. Η με Α.Π 42754/21.12.17 Δ/γη Πληρωμής του Γεωργίου Καραμούτσου 

              6. Τα με Α.Π 593/4.1.18, 1350,9.1.18, 581/4.1.18, 1343/9.1.18 & 1346/9.1.18 αντίστοιχα  

                   έγγραφα της Ν.Υ περι επείγουσας αναζήτησης απόψεων επι των ανω Δ.Π  

              7. Οι με ταυτάριθμο αριθμό πρωτοκόλλου (ως της αναζήτησης των απόψεων ανω εγγράφων  

                  μας)  απόψεις της Δ/νσης Περ/ντος 

              8. το με αρ.πρωτ. 1371/18 έγγραφο/απόψεις του Γρ.Πολ.Προστασίας 

              9. Το με αρ.πρωτ. 29396/15 έγγραφο απόψεων της Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών  

 

----000----- 

Διαβιβάσθηκαν στην υπηρεσία μας με σημαντική καθυστέρηση οι υπο ανω σχετικά Διαταγές 

Πληρωμής που αφορούν όλες σε αξιώσεις από επισκευές οχημάτων.  

Αμεσα με τα υπο σχετ. (6) έγγραφά μας αναζητήσαμε τις απόψεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, που 

μολονότι αναφερόμασταν στο ασφυκτικό της προθεσμίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα  στα 

υποβληθέντα συγκεκριμένα ερωτήματά μας  ει μη μόνον κατά την εκπνοή της προθεσμίας 

Από τις διαβιβασθείσες απόψεις (σχετ. 7, 8 & 9) προκύπτει η  αποδοχή  του ιστορικού των Διαταγών 

Πληρωμών (ανάθεση λόγω κατεπείγοντος, εκτέλεση της ανατεθείσας εργασίας και παραλαβή και η 

επιγενόμενη μη πληρωμή από τυπικούς λόγους) ενώ δεν προβάλλεται κάποια αντίρρηση ή 

επιχείρημα για άρνηση της οφειλής  

Ως εκ  τούτου δεν φέρεται να υφίσταται  έδαφος για εναντίωση στις ανω Διαταγές χωρίς ουσιαστικά 

επιχειρήματα και η όποια τυχόν προσπάθεια προσβολής θα απέβαινε ατελέσφορη επι πρόσθετη 

ζημία του Δήμου , δικαστική ταλαιπωρία και επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, συντασσόμενοι 

μετα ταύτα με τις απόψεις της υπηρεσίας περι μη άσκησης ενδικου μέσα 

Κατόπιν τούτων υποβάλλεται η παρούσα για την  κατεπείγουσα εισαγωγή της σε άμεση συνεδρίαση 

της Ο.Ε  για την 15.1.18 (έτι και δια τηλεφωνικής πρόσκλησης των μελών λόγω της εκπνοής της 

προθεσμίας) προς λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά των ανω 

διαταγών πληρωμής.  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

      

 

 

 

ΚΟΙΝ:  1.  ΑΝΤ/ΧΟ  ΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ 2. ΑΝΤ/ΧΟ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 3. Γ.Γ Δήμου Διονύσου 

ΔΙΑΝ:  1.  ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ   2. ΑΡΧΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
 


