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ΠΡΟΣ  

Τον κ. Δήμαρχο  
& Πρόεδρο  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Διονύσου 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης  για την  έκδοση  
παραβόλου από τη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.  μέσα από την 
ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο»  για  ασκηθείσα έφεση ενώπιον του 
Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου  ακύρωσης της με αρ. πρωτ. 36264 
Α. Πλ 1211, 3620/22-8-2011 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με την οποία 
διώκεται η ανάκτηση του ποσού των (43.234,51) € ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος στην πρώην ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».  
 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόμου  3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»» ορίζεται ότι  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. 
2) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 

την αριθ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018  και 

επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2017 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες. 

4) Το αριθ. πρωτ. 16999/9-5-2018 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου. 

 
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για  την 
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού (432,50) ΕΥΡΩ σε βάρος 
του κωδικού αριθμού των εξόδων 00.6492 με την ονομασία «Δικαστικά έξοδα 



και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για 
την καταβολή του ποσού που απαιτείται για την έκδοση παραβόλου, ύψους ένα 
τοις εκατό (1%) του προς ακύρωση ποσού,  από τη διαδικτυακή πύλη της 
Γ.Γ.Π.Σ.  μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο»  για  ασκηθείσα 

έφεση ενώπιον του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου  ακύρωσης της με αρ. 
πρωτ. 36264 Α. Πλ 1211, 3620/22-8-2011 απόφασης δημοσιονομικής 
διόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, με 
την οποία διώκεται η ανάκτηση του ποσού των (43.234,51) € ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος στην πρώην ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (ΚΟΙ.Κ.Ε.Κ.), σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 
σχετικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.  
 
                                                                                         Η Αντιδήμαρχος  

 
 
                                                                                Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 
 
 
Κοινοποίηση: 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
Εσωτερική Διανομή: 1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 2) Τμήμα 

Λογιστηρίου 


