
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                  Αγ. Στέφανος: 5/4/2017  

         ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 9726     

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

Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 

Πληροφορίες: Κουζινοπούλου Μ.  

Τηλέφωνο: 2132030645    

 
 
 
 

 

 

   

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ ,  έγκριση δαπάνης και       

              διάθεση πίστωσης. 

 

 Σχετ:   

1. Η με αρ.  πρωτ. (πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου) 12371/2009 αγωγή. 

2. Η με αρ. πρωτ. εισερχ. στον Δήμο Διονύσου 4162/16.2.12 υπ’ αριθμ.  

13065/2011 απόφαση του 29
ου

 Τριμ. Διοικ/κού Πρωτ/κείου Αθηνών  

3. Η με αρ. πρωτ. εισερχ. στον Δήμο 15227/21.5.13 έφεση.  

4. Η με αρ. πρωτ. Εισερχ.  Στον Δήμο 2840/2.2.15 υπ’ αριθμ.  4079/14  

απόφαση του 14
ου

  Τριμελούς Διοικ/κού ΕΦΕΤΕΙΟΥ Αθηνών. 

5. Το με αρ. πρωτ. εισερχ. στον Δήμο 18326/30.6.16 Α’ Εκτελεστό απόγραφο 

της με αρ.  13065/11   απόφασης μετά επιταγής προς εκτέλεση.  

             

Στο υπ αριθ. 8473/27-3-2017 έγγραφό της η νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου 

αναφέρει "Με την 12371/2009 αγωγή οι ενάγοντες αξίωναν από τον Δήμο για τους λόγους 

που αναφέρουν στην αγωγή, αποζημίωση συνολικού ύψους 50.220 €.  

Επί της αγωγής εκδόθηκε  η με αρ. πρωτ. εισερχ. στον Δήμο Διονύσου 4162/16.2.12 υπ’ 

αριθμ.  13065/2011 απόφαση του 29
ου

 Τριμ. Διοικ/κού Πρωτ/κείου Αθηνών    &    η με αρ. 

πρωτ. Εισερχ.  στον Δήμο 2840/2.2.15 υπ’ αριθμ.  4079/14  απόφαση του 14
ου

  Τριμελούς 

Διοικ/κού ΕΦΕΤΕΙΟΥ Αθηνών που τελικώς επιδίκασαν το ποσό των <4.060>€ εις έκαστον 

των εναγόντων νομιμοτόκως. 

 

Εις εκτέλεση των αποφάσεων την  30.6.16 κοινοποιήθηκε  Α’ αντίγραφο εξ απογράφου 

εκτελεστό της πρωτοδίκου υπό (2) σχετικό απόφασης μετά της από 23.6.16 επιταγής 

εκτελέσεως για το συνολικό ποσό που αναφέρεται σ’αυτήν.  

 

Η νομιμοποίηση των επιτασσόντων ως κληρονόμων του αποβιώσαντος 2
ου

 των εναγόντων 

Εμμανουήλ Νιαροπέτρου προκύπτει ευθέως από την υπο σχετ. (4) απόφαση του Εφετείου 

που μετά τη βιαία διακοπή της δίκης (λόγω του θανάτου του β’ ενάγοντος) επαναλήφθηκε 

επονόματι των αναφερομένων σ’αυτή κληρονόμων που νομιμοποιήθηκαν στο δικαστήριο 

και αναφέρονται στην κοινοποιηθείσα επιταγή.  

 

Προς : Την Οικονομική Επιτροπή           

             Δήμου Διονύσου  



Επειδή ήδη με την κοινοποίηση της επιταγής εκτέλεσης έχουμε έναρξη της αναγκαστικής 

εκτέλεσης και δύναται να επιδιωχθεί αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης εις βάρος του 

Δήμου μετά προσθήκης των δαπανών και εξόδων της εκτέλεσης σημαντικού ύψους 

 

Για τους λόγους αυτούς και προς αποφυγή της προόδου της περαιτέρω διαδικασίας της 

εκτέλεσης και επιβάρυνσης του Δήμου με πρόσθετα σημαντικά έξοδα,  συντρέχει νόμιμη 

περίπτωση ενεργοποίησης της διαδικασίας πληρωμής της κοινοποιηθείσας επιταγής 

σημειώνοντας την επιβαλλόμενη παρακράτηση φόρου για το ποσό των τόκων και το 

επιβεβλημένο της υποβολής/υπογραφής  κατά την πληρωμή από τον λήπτη  βεβαίωσης   

περι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως της επιταγής και του δυνάμει της απόφασης 

επιδικασθέντος ποσού κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και μη διατήρησης οιασδήποτε 

άλλης απαίτησης  από την εν λόγω αιτία  

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντα υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

2. το άρθρο 9 παρ.1 Π.Δ.80/2016 

3. το άρθρο 66 παρ.8 Ν.4270/14 

4. τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986 

 

 

παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για: 

 

1. την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 

2017, σε βάρος του κωδικού αριθμού εξόδων (ΚΑΕ) 00.6492 με την ονομασία «  
δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων»,  ποσού 8.817.99 €. 

2. την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 

2017, σε βάρος του κωδικού αριθμού εξόδων (ΚΑΕ) 00.6823 με την ονομασία «  

Τόκοι Υπερημερίας»,  ποσού 3.970,00 € . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  

 


