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ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων  για την εκτέλεση της αριθ. 100/2016 

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

89/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής» 

 

 

 

ΣΧΕΤ.: 

1) Η αριθ. 89/2017 (ΑΔΑ: 66ΣΤΩ93-ΙΡ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

2) Η αριθ. πρωτ. 35916/13496/25-05-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα της αριθ. 89/2017 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

3) Η αριθ.100/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 

4) Το αριθ. πρωτ. 371/2017 πιστοποιητικό -  βεβαίωση περί μη άσκησης έφεσης του 

Ειρηνοδικείου Μαραθώνος. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Την αριθ. 100/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα, σύμφωνα με την οποία 

υποχρεώνεται ο Δήμος Διονύσου να καταβάλλει στον ενάγοντα Αγγελή Γ.  Μπόρα το ποσό 

των 7.840,21€  νομιμοτόκως από τις 11/09/2011 και το ποσό των 11.548,00€ νομιμοτόκως 

από τις 11/03/2012,  πλέον της δικαστικής δαπάνης ποσού 600,00€. 

 

2) Την αριθ. 89/2017 (ΑΔΑ: 66ΣΤΩ93-ΙΡ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί  

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

αποδοχή της αρ. 100/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα εκδοθείσης επί αγωγής 

Α. Μπόρα [αρ. πρωτ. εισερχ. στον Δήμο 8703/28.3.2017], σύμφωνα και με την με αρ. εισερ. 

πρωτ. 11854/26-4-2017 αίτηση/δήλωση του ενδιαφερομένου, καθώς είναι προς το 

συμφέρον του Δήμου αφού παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την επιδικασθείσα 

δικαστική δαπάνη ποσού <600>€ καθώς επίσης αποδέχεται να παρακρατηθεί από το 

συνολικά οφειλόμενο (πλέον τόκων) να του καταβληθεί ποσό, το ποσό που αναφέρεται στη 

γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και αφορά στο πρόστιμο για τις ασφαλιστικές 

Προς : Την Οικονομική Επιτροπή           

             Δήμου Διονύσου  



εισφορές ΙΚΑ που κλήθηκε ο Δήμος να καταβάλλει δηλαδή το ποσό των <1488,48>€, 

αποδεχόμενος να συμπεριληφθεί η παρούσα στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

3) Την αριθ. πρωτ.  35916/13496/25-05-17 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης   

Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η νομιμότητα της αριθ. 89/2017 (ΑΔΑ: 66ΣΤΩ93-ΙΡ5) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

4) Το αριθ.  πρωτ. 371/2017 πιστοποιητικό -  βεβαίωση περί μη άσκησης έφεσης του 

Ειρηνοδικείου Μαραθώνα. 

 

5) Τις αριθ. Μ54 και Μ55 του 2013 Πράξεις Επιβολής Εισφορών από το ΙΚΑ Αγ. Στεφάνου, 

σύμφωνα με τις οποίες το πρόστιμο για τις ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ έχει ανέλθει  με τις 

προσαυξήσεις στο ποσό των 2.247,60 ΕΥΡΩ, ήτοι ασφαλιστικές εισφορές 1.488,48 ΕΥΡΩ συν 

πρόστιμο / προσαυξήσεις 759,12 ΕΥΡΩ και το οποίο σύμφωνα με την αριθ. 89/2017 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα παρακρατηθεί από το συνολικά οφειλόμενο ποσό 

(πλέον τόκων)  στον κ. Αγγελή Μπόρα. 

 

6) Τα έντυπα υπολογισμού, μέσω της επίσημης και έγκυρης πλατφόρμας του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  των τόκων των επιδικασθέντων ποσών με τις ως άνω αποφάσεις, 

σύμφωνα με τα οποία οι τόκοι υπολογίστηκαν στο ποσό των (3.548,37) ΕΥΡΩ και (4.710,68) 

ΕΥΡΩ, αντίστοιχα. 

 

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 25.399,66 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  

 


