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ΠΡΟΣ  
Τον κ. ∆ήµαρχο  

& Πρόεδρο  
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου  ∆ιονύσου 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  δικαστικού  

επιµελητή». 

 

 Σύµφωνα µε τις παρ.  δ & ε   του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης  η 
οικονοµική επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να: 
 
α) 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, 
 
β) µε την επιφύλαξη της [παραπάνω] παραγράφου του [N.3852/10], καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 
τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί 
επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, 
 

Σύµφωνα µε το . Άρθ. 209 παρ. 9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου [..], 
προέδρου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη 
απόφαση του συµβουλίου. 
Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, 
χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. (άρθρο 118 παρ.1 
του Ν.4412/2016)  
Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των άρθρων 117 και 118, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµοδίου Υπουργού. (άρθρο 116 παρ.1 
Ν.4412/16) 
 
Ο ∆ήµος µας έχει ανάγκη της παροχής υπηρεσιών  δικαστικού επιµελητη για πράξεις επίδοσης 
δικογράφων ή οποιουδήποτε εγγράφου και στη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων, για ενέργειες 
αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης, για τη σύνταξη κάθε αποσπάσµατος κατασχετήριας 
έκθεσης αρχικού ή επαναληπτικού πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού, καθώς και κάθε άλλη 
ενέργεια, έρευνα, κλ που παρέχεται από δικαστικό επιµελητή. 
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Ο δικαστικός επιµελητής δικαιούται για κάθε ενέργεια να λάβει από τον εντολέα του τη νόµιµη 
αµοιβή, καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εντολής.  
 
Οι αµοιβές των δικαστικών επιµελητών καθορίζονται κάθε φορά, και για χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει την πενταετία, µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως . 
 
Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε και ισχύει σήµερα η ΚΥΑ 21798/11.03.2016 
(ΦΕΚ 709/16.03.2016 τεύχος Β'). 
 
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 8.000,00€ 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, στον ΚΑ 00.6116,  µε την ονοµασία «Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών». 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

• τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
• την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 
• την εξειδικευµένη πίστωση στον ΚΑ των εξόδων 00.6116  για την αµοιβή δικαστικών 

επιµελητών. 
• την αριθ. 21798/16-3-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 709/11-3-2016, τεύχος Β΄) περί 

«Καθορισµού αµοιβών των ∆ικαστικών Επιµελητών». 
 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης για την 
παροχή υπηρεσιών από δικαστικό επιµελητή και τη διάθεση πίστωσης ποσού (4.500,00€) ευρώ 
(Π.Α.Υ……………/2018) σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 00.6116 µε την ονοµασία «Αµοιβές 
δικαστικών επιµελητών». 
 
 

          Η Αντιδήµαρχος  
     Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

   
 

   

    ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η  
                                                                                                                       

ΑΓΓΕΛΑ  
 

 

Κοινοποίηση:   

1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου  

  

3.Αρχείο Τµήµατος 
Ταµειακής Υπηρεσίας 

  

   

 


