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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αγ. Στέφανος 28/4/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 11317 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                             

 
ΠΡΟΣ  

Τον κ. Δήμαρχο  
& Πρόεδρο  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Διονύσου 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αμοιβή  δικαστικού  

επιμελητή». 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) Η αριθ. 75/20-4-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Νόμου 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι 

τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να 
αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή 

υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά 

χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται 

απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους 
προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του 

συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον 
Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή 

κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία 
(πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 
κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους 

προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα 
τεύχη». 

 
Οι διατάξεις του άρθρου 133 παρ. 1 του Νόμου 4270/2014 προβλέπουν τα εξής: 

«Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων 

(20.000) ευρώ. 
Από το ποσό αυτό και μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ απαιτείται διαγωνισμός με 

συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που διενεργείται από τριμελή επιτροπή. 
Άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ απαιτείται σύναψη σύμβασης για 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας 
τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών λειτουργούν αθροιστικά για το σύνολο των 
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ανατιθέμενων προμηθειών προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών, που βαρύνουν 
τον ίδιο ειδικό φορέα και ΚΑΕ, εντός του οικονομικού έτους. Στα ανωτέρω ποσά αυτά 

δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να 

αναπροσαρμόζονται. 
Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην 

περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.»  

 
Με την αριθ. 75/20-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

αναγκαιότητα – σκοπιμότητα για την παροχή υπηρεσιών από δικαστικό επιμελητή 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. 
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2016, στον ΚΑ 00.6116,  με την ονομασία «Αμοιβές 
δικαστικών επιμελητών». 

 
Έχοντας υπόψη: 

• 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 παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

• το άρθρο 133 του Ν.4270/2014 

• την υπ’ αριθμόν 75/20-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

• 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, 
τευ� χος	Β΄)	περι�	«Καθορισμου� 	αμοιβω� ν	των	Δικαστικω� ν	Επιμελητω� ν». 

 
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της 

δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών από δικαστικό επιμελητή και τη διάθεση πίστωσης 
ποσού (1.810,00) ΕΥΡΩ (Π.Α.Υ……………/2016) σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 00.6116 με 

την ονομασία «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών». 
 

 
 

 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 

 
ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 1) Τμήμα Λογιστηρίου 


