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ΠΡΟΣ 

Τον κ. Δήμαρχο για την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου 

 
 
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο 
<Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> και 
στον Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για την λογιστική 
τακτοποίηση της πληρωμής - κατάσχεσης που έγινε στον Δήμο μας με το υπ' αρ.Πρωτ. 
εισερχομένου 6420/21-02-2018 κατασχετηρίου της Εταιρίας ABO DEMAN ΑΒΕΤΕ εις χείρας 
της Δ.Ε.Η. Α.Ε.  
 
ΣΧΕΤΙΚΟ:       το εν θέματι κατασχετήριο. 
 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-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». 

 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),  
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του 
Θεσμικού Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»] – Ρυθμίσεις για τον Εκσυγχρονισμό του Πλαισίου Οργάνωσης και Λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία Άσκηση των 
Αρμοδιοτήτων σχετικά με την Απονομή Ιθαγένειας και την Πολιτογράφηση – Λοιπές Διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018):    
Ο Δήμαρχος  
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού 
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της 
πίστωσης.  
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 
προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 
προϋπολογισμού». 
 
3. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203 εδάφιο 
3 του Ν. 4555/2018:  



«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας 
του δήμου.  
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
α) …,  
δ1) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 

 
4. Σύμφωνα με την 5599/2017 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο Δήμος 
μας διατάχθηκε να καταβάλλει στην Εταιρία ABO DEMAN ΑΒΕΤΕ το ποσό των 31.580,82€ τα 
οποία αφορούν τιμολόγια συνολικής αξίας 28.250,00€, τόκους υπερημερίας ύψους 2.326,79€, και 
ποσό 1.004,00€ για διάφορα δικαστικά έξοδα.  
 
5. Το παραπάνω συνολικό ποσό των 31.580,82€ βάσει του 6420/21-02-2018 κατασχετηρίου της 
Εταιρίας ABO DEMAN ΑΒΕΤΕ εις χείρας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. , εισπράχθηκε - κατασχέθηκε - 
παρακρατήθηκε από την Εταιρία Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην εκκαθάρισή της προς τον Δήμο μας μηνός 
Μαρτίου 2018 όπως συνάγεται από τα έγγραφα που συνοδεύουν την εκκαθάριση. 
 
6. Η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου για το προϊόν της παραπάνω εκκαθάρισης εξέδωσε το ΓΡΒ-
68/30-03-2018 και ζητάει την έκδοση τακτοποιητικού Χ.Ε. προκειμένου να τακτοποιηθεί ταμειακά η 
παραπάνω παρακράτηση - κατάσχεση. 
 
7. Η Εταιρία ABO DEMAN ΑΒΕΤΕ με το υπ'αρ.Πρωτ.Εισερχομένου 24692/20-07-2018, κατέθεσε 
στον Δήμο την 3743/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία 
απορρίφθηκε η αίτηση ανακοπής της αναγκαστικής εκτέλεσης της 5599/2017 Διαταγή πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και επέβαλλε στον Δήμο μας την πληρωμή της δικαστικής 
δαπάνης αυτής ποσού 250,00€. 

 
8. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στην λογιστική τακτοποίηση της 
κατάσχεσης ποσού 31.580,82€ της Εταιρίας ABO DEMAN ΑΒΕΤΕ μέσω της Δ.Ε.Η. Α.Ε. αλλά και 
στην εξόφληση των δικαστικών εξόδων που ορίζει η 3743/2018 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών παρακαλείται το Δ.Σ όπως εγκρίνει εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 
πίστωσης στον Κ.Α 00.6492 με τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή 
Συμβιβαστικών Πράξεων> για ποσό 1.254,00€ και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον 
Κ.Α 00.6823 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Τόκοι Υπερημερίας Χρήσης> για ποσό 2.326,79€. 
. 

 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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