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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    2014

Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην    
Ελαφόνησο σήμερα την 14η  του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 10:00΄   η
Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από  τη με αριθμό 
350/7-2-2014πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε       στον  ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους  που συμμετέχουν σε αυτήν, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης:
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη  της 
Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            
2.  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
4. ΜΕΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    
5. ΑΡΩΝΗ Γ. ΜΑΡΙΑ    (αναπληρωματικό μέλος)                 

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθ. Απόφ.    9/2014  Θέμα10ο ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (Π.Δ 315/99) ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα είπε:
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν απο τις διατάξεις 
του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», απο τις 17 
Αυγούστου του 2010, όλοι οι Δήμοι έχουν χαρακτηρισθεί ως «φορείς γενικής κυβέρνησης», γεγονός το 
οποίο δημιούργησε σε όλους τους Ο.Τ.Α. μία σειρά απο πρόσθετες υποχρεώσεις (διαδικασία ανάληψης 
υποχρεώσεων βάσει του Π.Δ. 113/10, νέες αρμοδιότητες Προισταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, 
υποβολή στατιστικών στοιχείων κ.α.). 

Μία  απο  τις  ανωτέρω  υποχρεώσεις  που  επιβλήθηκαν  στους  φορείς  της  γενικής
κυβέρνησης με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 2362/95, όπως αυτές τροποποιήθηκαν απο
τις  διατάξεις  του  46  του  Ν.  3871/10,  είναι  κι  εκείνη  της  εφαρμογής  της  διπλογραφικής
λογιστικής μεθόδου στο σύνολό της (γενική και αναλυτική λογιστική). Μάλιστα στην ανωτέρω
διάταξη  αναφέρεται  οτι  για  τους  φορείς  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  (Δήμους  και  δημοτικά
Ν.Π.Δ.Δ.)  η  εφαρμογή  της  διπλογραφικής  διπλογραφικής  λογιστικής  μεθόδου  θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 (ΦΕΚ 302 Α΄), «Περί του ορισμού
του  περιεχομένου  και  του  χρόνου  ενάρξεως  της  εφαρμογής  του  Κλαδικού  Λογιστικού
Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)» όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμόν 4604/05 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών και ισχύει.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  10  του  άρθρου  266
«Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» του
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Ν.  3852/10  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  «Στους  δήμους,  από  την  ισχύ  του
παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 «Περί ορισμού του περιεχομένου
και  του  χρόνου  έναρξης  της  εφαρμογής  του  Κλαδικού  Λογιστικού  Σχεδίου  Δήμων  και
Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Ακόμα,  στις  04/09/2012 αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το αναθεωρημένο
μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και ο
Δήμος Ελαφονήσου Κατα συνέπεια και σύμφωνα με την εγκύκλιο 46/04-09-2012 του Τμήματος
Οικονομικής  Δ/νσης  ΟΤΑ  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  τίτλο  «Υποχρεώσεις  υποβολής
οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και σε άλλες πηγές,
από τους φορείς που έχουν ενταχθεί στο αναθεωρημένο Μητρώο Φορέων Γενικής κυβέρνησης
της ΕΛΣΤΑΤ το Υπουργείο Εσωτερικών απαιτεί να καταχωρούν στην βάση δεδομένων της
ΕΕΤΑΑ,  εκτός  των  άλλων,  οικονομικά  στοιχεία  βάσει  της  διπλογραφικής  λογιστικής
μεθόδου. 

Συνοψίζοντας, ο Δήμος Ελαφονήσου έχει χαρακτηρισθεί, απο την 01 Ιανουαρίου 2011,
ως φορέας γενικής κυβέρνησης,  έχει υποχρέωση να τηρεί τις διαδικασίες και τα βιβλία της
διπλογραφικής  λογιστικής  μεθόδου (Ισοζύγια  Γενικής  Λογιστικής  κ.α.)  και  οφείλει  να
συντάσσει και εγκρίνει τις προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις που αναφέρει το Π.Δ.
315/99 (Ισολογισμός χρήση, κατάρτιση αποτελεσμάτων χρήσης κτλ) μέσα στο χρονικό διάστημα
που ορίζει το άρθρο 163 του Ν. 3463/06. Επιπλέον, τα ανωτέρω στοιχεία ζητούνται, σε μηνιαία
βάση, απο το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της εγκυκλίου 46/2012.  
Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με
την υπ’ αριθμόν 4604/05 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών και ισχύει,
στους  φορείς  (Δήμους  και  δημοτικά  Ν.Π.Δ.Δ.)  που  δεν  εφαρμόζουν  την  διπλογραφική
λογιστική μέθοδο επιβάλλεται  χρηματικό πρόστιμο το ύψος  του οποίου κυμαίνεται  απο
1.500,00 € έως 60.000,00 € κατ’ έτος.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  β3  της  εγκυκλίου  46/2012  του  Υπουργείου
Εσωτερικών,  και  το  άρθρο  7  της  υπ’αριθμόν  74712/29-12-2010  απόφασης  του  Υπουργού
Εσωτερικών,  η  πλήρης  ή  μερική μη  ενσωμάτωση (όπως  είναι  η  μη  αποστολή  των
οικονομικών  στοιχείων  βάση  της  διπλογραφικής  λογιστικής  μεθόδου)  ή  η  καθυστέρηση
υποβολής των στατιστικών οικονομικών στοιχείων στην βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. : 
1 .Συνιστά  σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος του  Δημάρχου (παρ. 21 άρθρου 283
του  Ν.  3852/10)  ο  οποίος  είναι  υπεύθυνος για  τη  διασφάλιση της  τακτικής  και  έγκαιρης
καταχώρισης στη βάση των οικονομικών στοιχείων του δήμου,  των νομικών του προσώπων
δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων του.
2 . Επιφέρει τις ακόλουθες κυρώσεις 

α) Παρακρατείται και δεν αποδίδεται στο δήμο η μηνιαία τακτική επιχορήγηση από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για όσο χρόνο καθυστερεί  η ενσωμάτωση των
στοιχείων στη βάση
β) Επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του φορέα που ανέρχεται από πέντε τοις εκατό (5%)
έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  (Κ.Α.Π) του
άρθρου 259 του ν.3852/2010, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης,
το οποίο παρακρατείται κατά την κατανομή των Κ.Α.Π. του επόμενου έτους
γ) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ν.3832/2010 για τους δήμους,
με απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ,επιβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του
δήμου  ή  του  νομικού  ή  στο  δήμαρχο  ή  στον  πρόεδρο  του  Ν.Π.Δ.Δ.  ακόλουθες
διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο απο 1.000 € έως 50.000 € κ.α.).

Γ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   
Η  εφαρμογή  της  διπλογραφικής  λογιστικής  μεθόδου  πρέπει  να  γίνει  απο  δημοτικό

υπάλληλο,  πτυχιούχο λογιστή που να είναι  κάτοχος  άδειας  άσκησης επαγγέλματος  Α’ τάξης
(ανώτατη τάξη-βαθμίδα) απο το Οικονομικό Επιμελητήρειο, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  Ν.  2515/97  όπως  αυτές  ισχύουν,  οι  Ισολογισμοί  και  τα  αποτελέσματα  χρήσης
συντάσσονται και υπογράφονται  υποχρεωτικά  απο λογιστές που πληρούν  συγκεκριμένες
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προυποθέσεις (πτυχίο  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  αποδεδειγμένη  πολυετή  εμπειρία  στο
αντικείμενό τους κ.α.).

Για  την  αντιμετώπιση  περιπτώσεων  φορέων  στους  οποίους    ΔΕΝ  υπηρετεί  
οικονομολόγος – λογιστής   με την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Α’ τάξης  
απο το Οικονομικό Επιμελητήριο (όπως σύμβαίνει  στον Δήμο Ελαφονήσου),  προβλέφθηκε
στην παράγραφο 8 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 26
του  Ν.3613/07,  ειδική  διάταξη  που  αναφέρει  οτι  οι  φορείς που  εφαρμόζουν  το  Κλαδικό
Λογιστικό  Σχέδιο  των  Ο.Τ.Α.  πρώτου  βαθμού,  σύμφωνα  με  το  π.δ.  315/1999,  μπορούν,  σε
περίπτωση που δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή όταν ο αριθμός
των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, να
αναθέτουν  σε  εξωτερικούς  συνεργάτες  που  διαθέτουν  τα  αντίστοιχα  προσόντα  ή  σε
λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την οργάνωση και υποστήριξη των
λογιστικών  και  οικονομικών  υπηρεσιών  τους,  τη  σύνταξη  των  ετήσιων  οικονομικών
καταστάσεών τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του
ανωτέρω Σχεδίου.».  
Δ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Η εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, εκτός απο υποχρέωση, αποτελεί και
ένα σημαντικό, ουσιαστικό και επιστημονικό εργαλείο για την οικονομική διοίκηση του κάθε
Δήμου. Οι περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που θα εκδίδει ο Δήμος μέσα απο
την γενική λογιστική θα δίνουν μία ολοκληρωμένη εικόνα στους δημότες και συνδρομητές –
συμμετέχοντες  στα  προγράμματα και  τις  δράσεις  του  για  την  οικονομική  του  θέση και  την
κατάλληλη διοικητική πληροφόρηση στις υπηρεσίες και στα μονομελή και συλλογικά όργανα
του Ο.Τ.Α. για την λήψη σωστών αποφάσεων. 
Επιπλέον και όπως πολύ σωστά αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 2362/95, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3871/10, με την εφαρμογή της 
διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου κάθε φορέας θα μπορέσει να επιτύχει :

• την αληθή και ορθή απεικόνιση της οικονομικής του κατάστασης και της περιουσιακής
του διάρθρωσης, 

• την ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής του ικανότητας, 
• την διευκόλυνση των συναλλασσομένων, 
• την  άντληση  αξιόπιστων  πληροφοριών  κάθε  φύσης  για  αξιοποίηση,  τόσο  από  τις

διάφορες υπηρεσίες όσο και από την διοίκηση του φορέα, 
• την απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε μορφής ελέγχων, 
• την αύξηση της παραγωγικότητάς του

Τέλος σας γνωρίζουμε οτι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06,
όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες παροχής
υπηρεσιών  για  την  εκτέλεση  των  οποίων  δεν  απαιτούνται,  λόγω  της  φύσης  τους,  τεχνικές
γνώσεις ή τεχνική εμπειρία μπορούν να συντάσσονται απο έναν υπάλληλο της υπηρεσίας που
διαχειρίζεται την πίστωση και να θεωρούνται απο τον προιστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Για  τις  ανωτέρω  υπηρεσίες  που  ο  προϋπολογισμός  τους  δεν  ξεπερνάει  τα  όρια  της
απευθείας ανάθεσης (20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)  η δαπάνη γίνεται  με
βάσει  την  περιγραφή,  τον  προϋπολογισμό  και  τα  λοιπά,  κατά  την  κρίση  του  Ο.Τ.Α.,
στοιχεία  της  υπηρεσίας,  τα  οποία  περιέρχονται  σε  σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής που υποκαθιστά την μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου μας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. την έγκριση της ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή, υπηρεσιών υποστήριξης
για  την  σύνταξη  των  οικονομικών  καταστάσεων  για  τη  χρήση  2013  βάσει  της
διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των
Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) για το οικονομικό έτος 2014.

2. την  διάθεση  πίστωσης  ύψους  8.000,00€  των  κωδικού   αριθμού   δαπανών  του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, 00.6142.01 (8.000,00ευρώ).
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3. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στο κείμενο της παρούσας εισήγησης. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ενδεικτικές εργασίες για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης  2013 
βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού 
σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99) για το οικονομικό έτος 2014 :

• Παραμετροποίηση  του  μηχανογραφικού  συστήματος  οικονομικής  διαχείρισης  και
μεταφορά των οικονομικών πράξεων του δημοσίου λογιστικού στην γενική λογιστική για
το οικονομικό έτος 2013 

• Έλεγχος της μετάπτωσης των οικονομικών δεδομένων του Δημόσιου λογιστικού στην
γενική λογιστική ανά μήνα για  το οικονομικό έτος 2013 

• Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εγγραφών που αδυνατεί να δημιουργήσει  το
μηχ/κο σύστημα  κατά την μεταφορά των δεδομένων από το Δημόσιο λογιστικό στην
γενική λογιστική (δάνεια, αποσβέσεις κ.α.) για το οικονομικό έτος 2013 

• Έλεγχος των εγγραφών που θα προέλθουν από τη μετάπτωση των οικονομικών πράξεων
για το οικονομικό έτος 2013 

• Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2013 
• Συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές που θα ορίσει ο Δήμος για τον έλεγχο

των Οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2013 
• Παραμετροποίηση  του  μηχανογραφικού  συστήματος  οικονομικής  διαχείρισης  και

μεταφορά των οικονομικών πράξεων του δημοσίου λογιστικού στην γενική λογιστική για
το οικονομικό έτος 2014

• Έλεγχος της μετάπτωσης των οικονομικών δεδομένων του Δημόσιου λογιστικού στην
γενική λογιστική ανά μήνα για το έτος 2014

• Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εγγραφών που αδυνατεί να δημιουργήσει  το
μηχ/κο σύστημα  κατά την μεταφορά των δεδομένων από το Δημόσιο λογιστικό στην
γενική λογιστική (δάνεια, αποσβέσεις κ.α.) για το έτος 2014

• Έλεγχος των εγγραφών που θα προέλθουν από τη μετάπτωση των οικονομικών πράξεων
για το έτος 2014

Ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το 
ποσό των 8.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 23% (σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014, ύψους         8.000,00  € και συγκεκριμένα 
στον Κ.Α.Δ. 00.6142.01 ύψους 8.000,00  € (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 
113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)

Φορέας χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

• έχουν δικαίωμα άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο,
γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της αντίστοιχης άδειας Ά τάξης από το
οικονομικό επιμελητήριο
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• έχουν εμπειρία στην εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου σε ΟΤΑ (λόγω
της  υποχρέωσης  τήρησης  κλαδικού  λογιστικού  σχεδίου  των  ΟΤΑ κι  όχι  του  γενικού
λογιστικού σχεδίου) δέοντος αποδεδειγμένη

• δεν  έχουν  οφειλές  στην  εφορία  και  στο  Ι.Κ.Α.,  γεγονός  που  αποδεικνύεται  με  την
προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας 

Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06), μετά από συλλογή 
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την 
διαδικασία του ανωτέρω άρθρου. 

  
Συμβατικά Στοιχεία:

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι:

• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
• Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)

Έγκριση Αποτελέσματος :
Για την έγκριση του αποτελέσματος  αποφασίζει  ο Δήμαρχος,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 209 του Ν. 3463/06 

Σύμβαση:
Η  σύμβαση  θα  καταρτιστεί  απο  την  υπηρεσία  του  Δήμου  και  θα  υπογραφεί  από  τα
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του
μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά έως τις
31 Δεκεμβρίου του έτους 2014 και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά, μετά την έκδοση από
τον  ανάδοχο  των  νόμιμων  φορολογικών  στοιχείων  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κώδικα
βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου,
ενώ δεν θα υπερβεί τις (30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού. 

Τόπος Εκτέλεσης:
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν με επιτόπιες επισκέψεις του ανάδοχου στην έδρα του
Δήμου.  Παράλληλα  θα  μπορούν  να  παρασχεθούν  και  τηλεφωνικά  ή  και  με  την  χρήση  του
διαδικτύου (email-teamviewer κ.α.).

Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου

273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
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3. Οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α)
4. Οι  διατάξεις  της  παραγράφου  8  του  άρθρου  209  του  Ν.  3463/06,  όπως  αυτές

συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρο 26 του Ν. 3613/07
5. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
6. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
7. Οι  διατάξεις  του  Β.Δ.  17  –  5  /  15  –  6  -  1959  « Περί  οικονομικής  διοικήσεως  και

λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων
8. Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν 4604/05

κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών
9. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
10. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών 
11. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 
της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

• Εγκρίνει την ανάθεση  σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή, υπηρεσιών υποστήριξης για

την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης  2013 βάσει της διπλογραφικής

λογιστικής μεθόδου και τήρησης του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ο.Τ.Α. (Π.Δ.

315/99) για το οικονομικό έτος 2014.

• Ψηφίζει  πίστωση ύψους 8.000,00€ εις βάρος του κωδικού αριθμού  δαπανών του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, 00.6142.01 με τίτλο 
“ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”   για το σκοπό αυτό .

• Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο 
της παρούσας εισήγησης

Η απόφαση έλαβε α.α.     9 /2014 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 2/14 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ -
                                                    ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΡΩΝΗ Γ. ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές Αντίγραφο  
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