
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος: 14/5/2015  

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 12366 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες:  Κουζινοπούλου Μ. 
Τηλέφωνο: 2132030645 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή            
              ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή δικαστικής δαπάνης.       
      
 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). Τις διατάξεις του 
άρθρου 50 του Ν. 3943/2011. 

4) Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών.  
5) Το υπ΄αριθ. πρωτ. 10765/28-4-2015 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
6) Την υπ΄αριθ. 2702/2014 απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας Τµήµα Στ΄. 

 
 
Με την υπ΄αριθ. 2702/2014 απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας Τµήµα Στ΄ έγινε δεκτό το 

αίτηµα της  αιτούσας εταιρείας µέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Ι. Χαρανά και 
ακυρώθηκε η υπ΄αριθ. 49/3-4-2003 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Αγίου 
Στεφάνου και η υπ΄αριθ. 10/27.5.2003 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 
2839/2000 της Νοµαρχίας Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος 
Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής κατά το µέρος που αφορά την αιτούσα εταιρεία. ∆ιατάχτηκε η 
απόδοση του κατατεθέντος παραβόλου και η δικαστική δαπάνη της αιτούσας εταιρείας. 

Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 10765/28-4-2015 έγγραφο της, η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου αναφέρει 
ότι διαβιβάστηκε στην υπηρεσία της η από 31.3.2015 επιταγή προς πληρωµή δικαστικής δαπάνης 
που συντάχθηκε µετά του Α΄ Απογράφου εκτελεστού αντιγράφου της µε αρ. 2702/2014 απόφασης 
του ΣΤΕ και επιδόθηκε στο ∆ήµο στις 3.4.2015. Με την κοινοποιηθείσα επιταγή, επιτάσσεται ο 
∆ήµος στην πληρωµή των ποσών α) 920,00 € για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, β) για τη λήψη 
απογράφου 30,00 €, για έξοδα απογράφου 10,00 €, για σύνταξη επιταγής & επικύρωση αυτής        
920, 00 € πλέον ΦΠΑ 23% 211,60 € και για την επίδοση 50,00 €, ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.141,60 ΕΥΡΏ. 
Τα επιτασσόµενα ποσά προς πληρωµή είναι καθόλα νόµιµα , αφού αφορούν στην επιδικασθείσα 
δικαστική δαπάνη και την αµοιβή σύνταξης της επιταγής που επίσης είναι νόµιµη σύµφωνα µε την     
αναφερόµενη στο έγγραφο διάταξη.   

 
Μετά τα παραπάνω παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για την έγκριση της παραπάνω 

δαπάνης και τη διάθεση της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015. 
 

Α/Α ΑΑΥ ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ 
 

1. 464 6/5/2015 00.6492 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  

2.141,60 

 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

 


