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Προς : Την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Διονύσου
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 902,60 ευρώ για εξόφληση
δικαστικής δαπάνης και 84,79 ευρώ για εξόφληση τόκων υπερημερίας.
Σχετικά συνημμένα :
1. Οι υπ΄αριθ. 278 και 281/2014 διαταγές πληρωμών του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος.
Με την υπ΄αριθ 39/2014 ΑΔΣ εγκρίθηκε η διενέργεια (αναγκαιότητα) της εργασίας
«Ανάθεση στείρωσης και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων». Με την υπ΄αριθ. 77/2014 ΑΟΕ
εγκρίθηκε η από 18/02/2014 Τεχνική Έκθεση της εν λόγω εργασίας και η δαπάνη και η
διάθεση πίστωσης, ποσού 25.000,00 ευρώ συμπερ/νου Φ.Π.Α., στον ΚΑ 15.6142.001.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι δύο
συμμετέχοντες πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.».
Ο Κτενάς Χρήστος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου τις υπ΄αριθ. 11547/3-42014 και 11683/4-4-2014 ενστάσεις κατά του διαδικαστικού της επιτροπής Διαγωνισμού
και η επιτροπή προχώρησε στην από 9.4.2014 Γνωμοδότηση. Η Οικονομική Επιτροπή με την
υπ΄αριθ. 153/2014 απόφαση δεν ενέκρινε την από 9.4.2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού και κατακύρωσε το διαγωνισμό στον Κτενά Χρήστο. Στη συνέχεια έγινε
υπ΄αριθ. 14565/6-5-2014 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του κτηνίατρου Χρήστο Κτενά.
Η Εταιρεία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» προχώρησε σε προσφυγή κατά της υπ
αριθ. 153/2014 ΑΟΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Ο Νομικός σύμβουλος του Δήμου με το υπ΄αριθ. 16660/5-6-2014 έγγραφο υπέβαλε
τις απόψεις του σχετικά με την από 9.5.2014 προσφυγή και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η
Ο.Ε. από τα στοιχεία του φακέλου και από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της
συνεδρίασης που αφορά την 153/2014 ΑΟΕ προκύπτει η πλήρης αιτιολόγηση της μη
αποδοχής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και ότι η προσφυγή της εν λόγω
εταιρείας είναι απορριπτέα ως αβάσιμη.
Στη συνέχεια ο Κτενάς Χρήστος κατέθεσε στο λογιστήριο του Δήμου τα υπ΄αριθ.
Β2/20-6-2014, ποσού 6.272,63€, Β3/16-9-2014, ποσού 5.678,25€, Β4/30-9-2014, ποσού
3.750,47€ και Α8/29-10-2014, ποσού 8.682,92€ τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Η αποκεντρωμένη με το υπ΄αριθ. 32294/24919/3.7.2014 έγγραφο ελέγχου
νομιμότητας ακύρωσε την αριθ. 153/14 ΑΟΕ. Στη συνέχεια ο Δήμος με το υπ΄αριθ.
23118/22-7-2014 έγγραφο ζήτησε να ακυρωθεί η ανωτέρω απόφαση για τους λόγους που
αναφέρονται μέσα σε αυτό. Με την αρ. 151/15.10.2014 απόφαση κατ΄ άρθρο 153 του
Ν.3463/2006 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έκανε δεκτό το ανωτέρω αίτημα.
Το λογιστήριο του Δήμου προχώρησε στην ενταλματοποίηση του υπ΄αριθ.
Β2/20.6.2014 τιμολογίου ποσού 6.272,63 ευρώ και έκδωσε το 198/2014 Χ.Ε., το οποίο δεν
θεωρήθηκε από τον επίτροπο.
Ο Κτηνίατρος Κτενάς Χρήστος έκανε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα και
εκδόθηκαν οι υπ΄αριθ. 278/2014 και 281/2014 Διαταγές πληρωμής για την εξόφληση των
ανωτέρω τιμολογίων καθώς και της δικαστικής δαπάνης και των τόκων υπερημερίας.
Με την υπ΄αριθ. 457/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η
μη άσκηση ένδικων μέσων κατά των με αρ. 278 & 281/14 Διαταγών πληρωμής του Ε.Μ. για

τους νόμιμους , βάσιμους και ορθούς λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ.
40795/2014 γνωμοδότηση της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου.
Στη συνέχεια η Τράπεζα Πειραιώς σε εκτέλεση των υπ΄αριθ. 278/2014 και 281/2014
Διαταγών πληρωμής προχώρησε στην ανάληψη μετρητών, ποσού 3.000,00€ και στην
έκδοση τραπεζικής επιταγής, ποσού 22.371,66 € και (συνολικό ποσό 25.371,66€) με
δικαιούχο τον Κτενά Χρήστο, που αφορά την εξόφληση του κεφαλαίου, τα δικαστικά έξοδα
και τους τόκους υπερημερίας των εν λόγω τιμολογίων.
Το ποσό 24.384,27 του επιδικασθέντος κεφαλαίου αφορά τιμολόγια παροχής
υπηρεσιών που είναι στα ΠΟΕ, στον ΚΑ 80.8112 και έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθ.
69/2015 ΑΟΕ ( ΠΑΥ 349/2015).
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. Τις υπ΄αριθ. 278 και 281/2014 διαταγές πληρωμών του Ειρηνοδικείου
Μαραθώνος.
παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης που αφορά ποσό 84,79 € για τόκους υπερημερίας και
902,60 € για δικαστικά έξοδα :
1.
2.

Στον ΚΑ 00.6823, με την ονομασία «Τόκοι Υπερημερίας» ποσού 84,79 €
(ΠΑΥ 397/23-3-2015).
Στον ΚΑ 00.6492 με την ονομασία « Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων » ποσού
902,60 ευρώ
(ΠΑΥ 398/23-3-2015)
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