
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος: 1/9/2016 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.: 23674 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Τηλέφωνο: 2132030645 
FAX: 213 2030630 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.188.46 ευρώ για εξόφληση του 
µε αριθ. 357/2016 τιµολογίου της Αγγελικής Τριανταφύλλου νοµιµοτόκως και 
ποσού 145,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα» 
 
Σχετικά :  
1. Το υπ' αρ. 357/13-4-16 τιµολόγιο κ. Τριανταφύλλου Αγγελικής (∆ικαστική Επιµελήτρια) 
2. Η µε αρ. 23/16 ∆/γη πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (πρωτ. 15532/8-6-2016).  
3. Η υπ΄ αρ. 227/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής «Άσκηση ή µη ενδίκου µέσου». 
4. Η µε αρ. πρωτ. 18553/1-7-2016 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
5. Το από 31/8/2016 fax µε την ανάλυση ποσών της δικηγόρου Παναγιώτα ∆ηµ. Νικολάου. 
6. Την µε αρ. 85/2016 ΑΟΕ. 
   

 
 

Με την υπ΄αριθ. 23/2016 Απόφαση Ειρηνοδικείου Μαραθώνα έγινε δεκτή η  αγωγή 
κατά του ∆ήµου ∆ιονύσου της Τριανταφύλλου Αγγελικής, επιδικάζοντας το ποσό των 
4.188,46 € νοµιµότοκα από την επίδοση της διαταγής πληρωµής έως και την εξόφληση της 
καθώς και το ποσό των 145,00 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της παρούσης 
διαταγής πληρωµής, βάσει του µε αρ. 357/13-4-16 τιµολογίου παροχής υπηρεσιών για 
παρασχεθείσες στο ∆ήµο υπηρεσίες της. 

Με την υπ΄αριθ. 227/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η 
αποδοχή της  µε αρ. 23/16 ∆/γη πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (πρωτ. 15532/8-6-
2016) εκδοθείσα επονόµατι της ∆ικαστικής επιµελήτριας Αγγελικής Τριανταφύλλου και η µη 
άσκηση ενδίκου µέσου κατά αυτής.  

    Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) «Οικονοµική 
Επιτροπή – Αρµοδιότητες » µεταξύ των άλλων αναφέρεται : 

«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, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις», 

Μετά τα παραπάνω και 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' αρ. 357/13-4-16 τιµολόγιο κ. Τριανταφύλλου Αγγελικής (∆ικαστική 
Επιµελήτρια) 

6. Η µε αρ. 23/16 ∆/γη πληρωµής του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (πρωτ. 15532/8-6-
2016).  

7. Η υπ΄ αρ. 227/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής «Άσκηση ή µη ενδίκου 
µέσου». 

8. Η µε αρ. πρωτ. 18553/1-7-2016 Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
9. Το από 31/8/2016 fax µε την ανάλυση ποσών της δικηγόρου Παναγιώτα ∆ηµ. 

Νικολάου. 
 

 

Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης: 
 

1. Την αποδέσµευση ποσού 4.188,46 ευρώ από τον ΚΑ 00.6116 µε την ονοµασία 

«Αµοιβές δικαστικών επιµελητών» (ΠΑΥ 526/2016). 

2. Στον Κ.Α. 00.6116 µε την ονοµασία «Αµοιβές δικαστικών επιµελητών» του 

προϋπολογισµού 2016, ποσό 4.188,46€ συµ/νου Φ.Π.Α.  (ΠΑΥ 798/2016). 

3. Στον Κ.Α. 00.6823 µε την ονοµασία «Τόκοι υπερηµερίας» προϋπολογισµού 2016, 

ποσό 72,10€    (ΠΑΥ 799/2016). 

4. Στον ΚΑ 00.6492 µε την ονοµασία «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων», προϋπολογισµού 2016, ποσό   

145,00 ευρώ   (ΠΑΥ 800/2016). 

 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
  

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. ∆ιανοµή 
 

1. Γρ. ∆ηµάρχου 
2. Γεν. Γραµµατέας 

 


