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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               31.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  108/2021 

 

 

ΘΕΜΑ : Διάθεση υπαλλήλου του Δήμου για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος  λογιστικής     

στo    Ν.Π.Ι.Δ.     Κοινωφελής    Δημοτική  Επιχείρηση   Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) 

 

Σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 6254/24-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία  3) Γυμνόπουλος Κοσμάς  

4) Κατζικάς Γεώργιος  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος  6) Κουσίδης Γεώργιος 7) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου 

Κυριακή.  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Μανωλόπουλος Βασίλης. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Το ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)» του 

Δήμου μας με τo με α.π. 185/26-3-2021 αίτημα του βάσει της με αριθμό 29/2021 Απόφασης του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, αιτείται από τον Δήμο να αναλάβει την τήρηση του διπλογραφικού 

συστήματος λογιστικής του, δεδομένου ότι αυτό δεν διαθέτει υπάλληλο με την απαιτούμενη άδεια 

λογιστή. 

 

Με το άρθρο 33 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 

93/14.04.2014 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του  Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 

107/31.07.2017 τεύχος Α') 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, εξαιρουμένων 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 στο 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 

 



  ΑΔΑ: ΩΦ08ΩΨΕ-Ξ58 

2 

 

να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή κάθε εργασία για την τήρηση του Λογιστικού του Σχεδίου, 

κατ' αναλογία και, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114). Ομοίως, μπορεί να 

προσφύγει στις ίδιες διατάξεις, όταν έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν διαθέτει προσωπικό με τα 

ανωτέρω απαιτούμενα τυπικά προσόντα.» 

 

Επίσης, στην Αιτιολογική Έκθεση σχετικά με το άρθρο 40 «Διπλογραφικό Σύστημα στα νομικά πρόσωπα 

Ο.Τ.Α. α' βαθμού και στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού» του  Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 

(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των 

Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α' 

107/31.07.2017), Προς τη Βουλή των Ελλήνων, αναφέρεται ότι: «Με τη ρύθμιση της πρώτης παρ. του 

άρθρου αυτού επέρχεται τροποποίηση στο άρθρο 33 του ν. 4257/2014. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται 

απαραίτητη προς διευκόλυνση της διαδικασίας της υποχρεωτικής εφαρμογής του Διπλογραφικού 

Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης στα Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και συνδέσμους 

των δήμων. Η βασική δυσκολία εντοπίζεται στην έλλειψη υπαλλήλων - λογιστών στους ανωτέρω φορείς 

για την τήρηση του Διπλογραφικού Συστήματος Λογιστικής, σε συνδυασμό με τον περιορισμό που θέτει 

η ισχύουσα διάταξη για την ανάθεση της εν λόγω εργασίας σε εξωτερικό συνεργάτη, όταν αυτά 

εξυπηρετούνται ταμειακά από τον οικείο δήμο.  

 

Ταυτοχρόνως, δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου η υποχρέωση του δήμου να αναλάβει 

παράλληλα με την ταμειακή εξυπηρέτηση του νομικού του προσώπου και την τήρηση του 

διπλογραφικού συστήματος. Έτσι, με την παρούσα συμπλήρωση - τροποποίηση της διάταξης, ορίζεται 

ότι, όταν ο δήμος εξυπηρετεί ταμειακά τα νομικά του πρόσωπα και αυτά δεν διαθέτουν υπάλληλους με 

την απαιτούμενη άδεια λογιστή, μπορεί να αναλαμβάνει και την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος 

λογιστικής τους, εφόσον διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, το 

οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις πρόσθετες υποχρεώσεις.  

 

Ο Δήμος μας δεν εξυπηρετεί ούτε την οικονομική ούτε την ταμειακή λειτουργία του ΝΠΙΔ. 

 

Σε περίπτωση που ο δήμος δεν δύναται, λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού ή έλλειψης επαρκούς 

προσωπικού για την ανάληψη αυτής της υποχρέωση, παρέχεται η δυνατότητα στο νομικό πρόσωπο, 

κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της οικείας οικονομικής επιτροπής αναφορικά με την σχετικά αδυναμία, να 

αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη-λογιστή, κάθε εργασία για την εφαρμογή του διπλογραφικού, βάσει 

της παρ. 8 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006. Επίσης, το νομικό πρόσωπο μπορεί να προσφύγει στην 

εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, όταν έχει μεν δική του ταμειακή υπηρεσία, αλλά δεν έχει το κατάλληλο 

προσωπικό, ήτοι το προσωπικό με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, για την τήρηση του διπλογραφικού 

συστήματος.  

 

Με την παράγραφο 8 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 6 

του άρθρου 26 του Ν. 3613/2007, ορίζεται ότι: «8. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες 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.» 



  ΑΔΑ: ΩΦ08ΩΨΕ-Ξ58 

3 

 

 

Για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου, απαιτείται πιστοποιημένη επιστημονική 

γνώση που αποδεικνύεται με την κατοχή Α' τάξης άδεια λογιστή-φοροτεχνικού από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2515/97 και του ΠΔ 340/1998, όπως ισχύουν. 

 

Η υπηρεσία μας διαθέτει τρεις υπαλλήλους με άδεια Λογιστή Α τάξης,  εκ των οποίων ο ένας εργάζεται 

στο Τμήμα μισθοδοσίας και θα συνταξιοδοτηθεί εντός του τρέχοντος έτους, ο ένας στην Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών και μόνον ένας τυγχάνει επιφορτισμένος με την υποστήριξη και τήρηση όλων των 

διαδικασιών του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του Δήμου, καθώς και με όλες τις απαραίτητες 

διεργασίας που αφορούν τη Λογιστική εικόνα και τις υποχρεώσεις του Δήμου που αφορούν τη λογιστική 

διαχείριση.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την έκδοση απόφασης η οποία να βεβαιώνει ότι ο αριθμός των 

υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής για την τήρηση του 

διπλογραφικού συστήματος λογιστικής του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.). 

 

  

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

εισήγηση του  προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Βεβαιώνει ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης δεν 

επαρκεί για την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.). 

 

- Η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση για την ανατροπή» 

δηλώνει ΑΠΟΧΗ λόγω διαφωνίας  με  διαδικασίες διεξαγωγής του συμβουλίου. 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  108/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  1.4.2021  

         

       

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 


