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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               1.8.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 185/2018 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση διενέργειας διαδικασίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με λογιστή εξωτερικό συνεργάτη για την 

λογιστική υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨ 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

16231/27.7.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4)  

Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος) 5) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 6) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 7) Πουρσανίδης 

Τριαντάφυλλος (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος) 9) Λαδάς Παράσχος  (μέλος). 

  Απόντες: Oυδείς. 

       

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93/2014), όπως αντικαταστάθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/2017), ορίζεται ότι:  «Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 

(Α΄302) που ισχύουν για τους δήμους περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – 

Κοστολόγησης εφαρμόζονται αναλόγως και για τα δημοτικά ιδρύματα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρούμενων των σχολικών επιτροπών. Αν 

οι ανωτέρω φορείς δεν διαθέτουν υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια λογιστή και η ταμειακή υπηρεσία τους 

ασκείται από τους δήμους που τους έχουν συστήσει, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν και την τήρηση του 

Λογιστικού τους Σχεδίου.  Αν στον δήμο δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή ή ο αριθμός 

των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται 

από την οικεία Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το νομικό πρόσωπο μπορεί 

να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου, κατ΄ 

αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄114). (…). 
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Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη διότι η 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης αδυνατεί να διαθέσει λογιστή της Υπηρεσίας γιατί 

στο Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Παρακολούθησης του Δήμου υπηρετεί μόνο ένας υπάλληλος με 

άδεια λογιστή. Ως εκ τούτου και λόγω του όγκου των υποχρεώσεων του Δήμου είναι αδύνατο να υποστηρίξει 

φοροτεχνικά – λογιστικά και το νομικό μας πρόσωπο.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου             

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη διενέργεια διαδικασίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με λογιστή εξωτερικό συνεργάτη για την 

λογιστική υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨. 

 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 185/2018. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  1.8.2018  

                                                                                          

Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                     

 

Μαρία Αποστολίδου 
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