
 
 
 
 

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                  Αγ. Στέφανος: 28/11/2017  

         ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                                 Αρ. Πρωτ.:      

Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1 

Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 

Πληροφορίες: Πανοτόπουλος Π.  

Τηλέφωνο: 2132030655    

 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  για την εκτέλεση της αριθ. 169/2017 

τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, σύμφωνα με την αριθ. 

278/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής» 

 

ΣΧΕΤ.: 

 1) Η αριθ. 278/2017 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΘΩ93-ΨΑΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

2) To υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 33541/18-10-2017 διαβιβαστικό της απόφασης Ο.Ε. 

278/2017 , προς την Αποκεντρωμένη για έλεγχο της νομιμότητας. 

 

3) Η αριθ.169/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα 

 

4) Το αριθ. πρωτ. 697/2017 πιστοποιητικό -  βεβαίωση περί μη άσκησης τακτικού ή 

έκτακτου ένδικου μέσου  του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 

 

5) Την προφορική απάντηση της αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι το θέμα δεν άπτεται της 

αρμοδιότητάς τους και ότι γι'αυτό το λόγο έθεσαν την απόφαση που στείλαμε , στο αρχείο. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Την αριθ. 169/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, σύμφωνα με την οποία 

υποχρεώνεται ο Δήμος Διονύσου να καταβάλλει στον ενάγοντα Γιάνναρο Γ. Χρήστο το ποσό 

των 13.220,50€  νομιμοτόκως από τις 22/09/2017 και το ποσό των 300,00€ για δικαστικά 

έξοδα. 

2) Την αριθ. 278/2017 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΘΩ93-ΨΑΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί  

«Άσκησης ή μη ενδίκου μέσου»  με την οποία εγκρίθηκε η  μη άσκηση ενδίκων μέσων και η 

Προς : Την Οικονομική Επιτροπή           

             Δήμου Διονύσου  



αποδοχή της αρ. 169/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσης επί αγωγής 

Γιάνναρου Γ. Χρήστου [αρ. πρωτ. εισερχ. στον Δήμο 29410/22-09-2017], την οποία 

κοινοποίησε στον Δήμο ο ενάγων με αίτησή του. 

 

3) Την τηλεφωνική ενηµέρωση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής ότι η 
νοµιµότητα της  Α.Ο.Ε. 278/2017 δεν άπτεται της αρµοδιότητάς τους και ότι την 
έθεσαν στο αρχείο τους µε στοιχεία 89171/31591/23-10-2017, 
 

4) Το αριθ. πρωτ. 697/2017 πιστοποιητικό -  βεβαίωση περί μη άσκησης τακτικού ή 

έκτακτου ένδικου μέσου  του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 

 

7) Την υπ΄αριθ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ( ΑΔΑ:7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 

Δημάρχου Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο 

Δήμο Διονύσου". 

8)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) περί «Οικονομικής  

Επιτροπής – Αρμοδιότητες» σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή 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. 

9) Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 

10) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του  Ν.4270/14  «Αρχές δημοσιονομική διαχείρισης και 

εποπτείας  (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

 

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 

σχετικής δαπάνης και τη διάθεση της  πίστωσης ποσού 13.520,50 ΕΥΡΩ σε βάρος του 

κωδικού αριθμού των εξόδων 00.6492 με την ονομασία «Δικαστικά έξοδα & έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» .  

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  

 

 


