
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος:  4/12/2015 

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:  34222 

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

Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 

Τηλέφωνο: 2132030645 

FAX: 213 2030630 

Προς : Την Οικονομική Επιτροπή           

             Δήμου Διονύσου  

 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 5.000,00 ευρώ,  για την καταβολή αποζημίωσης 

μετά από την  υπ΄αριθ. 14086/2014 Απόφαση  του ΔΠρΑθ και ποσού 1.085.07 ευρώ  για την 

καταβολή τόκων. 

 

Σχετικά :  

1. Η  υπ΄ αρίθ. 21907/15 αίτηση   των 1. Παν/τας Κανελλοπούλου 2. Βασιλικής Πέτρου &  3. Ιωάννα 

Πέτρου. 

2. Η υπ΄ αρίθ.  28675/13-10-2015 αίτηση των 1. Παν/τας Κανελλοπούλου 2. Βασιλικής Πέτρου & 3. 

Ιωάννα Πέτρου. 

3. Το από 8/10/2015 έγγραφο του ΔΠρΑθ με το οποίο καθιστά την υπ΄αριθ. 14086/14  απόφαση 

του ΔΠρΑθ καταψηφιστική. 

4. Η υπ΄αριθ. 14086/14  απόφαση του ΔΠρΑθ. 

5. Το με αρ. πρωτ. 26954/24-9-2015 Ενημερωτικό  σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Οι αιτούσες άσκησαν κατά του Δήμου την με ΓΑΚ 4085/09 αγωγή με την οποία ζητούσαν να τους 

καταβληθεί αποζημίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστησαν για τους λόγους που 

αναφέρουν στην αγωγή τους , το ποσό των 100.000,00 ευρώ στην Παν/τα Κανελλοπούλου, το ποσό των 

50.000,00 στην  Βασιλική Πέτρου και το ποσό των 50.000,00 ευρώ στη Ιωάννα Πέτρου. Επί της αγωγής 

εκδόθηκε η  υπ΄αριθ. 14086/14  απόφαση του ΔΠρΑθ που τους επιδίκασε το ποσό των 3.000,00 ευρώ 

για την 1
η
 και το ποσό των 1.000,00 ευρώ στη κάθε μία από τις λοιπές.   

Στο   με αρ. πρωτ. 26954/24-9-2015 Ενημερωτικό  σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

αναφέρετε ότι η εν λόγω απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση , συντρέχει νόμιμη αποδοχή της αίτησης των 

ενδιαφερομένων για την πληρωμή σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης , εφόσον μετατραπεί από 

αναγνωριστική σε καταψηφιστική μετά από σχετική σημείωση του Προέδρου και προσκομισθεί 

επικυρωμένο αντίγραφο. 

Με το από 8/10/2015 έγγραφο  ο Πρόεδρος του  ΔΠρΑθ καθιστά την υπ΄αριθ. 14086/14  απόφαση του 

ΔΠρΑθ καταψηφιστική. 

 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:  

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

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου 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 «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  

4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.  

5. Την  υπ΄ αρίθ. 21907/15 αίτηση   των 1. Παν/τας Κανελλοπούλου 2. Βασιλικής Πέτρου &  3. 

Ιωάννα Πέτρου. 

6. Την  υπ΄ αρίθ.  28675/13-10-2015 αίτηση των 1. Παν/τας Κανελλοπούλου 2. Βασιλικής Πέτρου & 

3. Ιωάννα Πέτρου. 

7. Το από 8/10/2015 έγγραφο του ΔΠρΑθ με το οποίο καθιστά την υπ΄αριθ. 14086/14  απόφαση 

του ΔΠρΑθ καταψηφιστική. 

8. Την  υπ΄αριθ. 14086/14  απόφαση του ΔΠρΑθ. 

9. Το με αρ. πρωτ. 26954/24-9-2015 Ενημερωτικό  σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

 

 παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση 

πίστωσης:  

 

1. ποσού 5.000,00 €, στον ΚΑ 00.6492 που αφορά Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.       (ΠΑΥ 660/2015). 

2. ποσού 1.085,07 €, στον ΚΑ 00.6823 με την ονομασία «Τόκοι υπερημερίας χρήσης »                        

(ΠΑΥ 725/2015). 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

 


