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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.04.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 92/2022 

 
ΘΕΜΑ: Αίτημα προς τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης να αναλάβει την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος 

λογιστικής της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.). 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η του μήνα Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 8065/07-04-2022 

έγγραφη πρόσκληση της 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 εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7)Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η Πρόεδρος, προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 8
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Νομοθεσία που προβλέπεται: 

 Το άρθρο 33 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 

93/14.04.2014), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του  Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.07.2017). 

 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 Α' 107/ 31.07.2017). 

 Η παρ. 8 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/ 30.6.2006), όπως 

προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του Ν.3613/2007, όπως ισχύει. 
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 H υπ’ αριθμ. 37/23362/6-6-2014 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του 

ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ» 

- Το γεγονός ότι στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. δεν υπηρετεί υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή Α΄ Τάξης. 

4. Την υπ΄ αριθ. 32/2022  Α.Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. (ΑΔΑ: 9Ε0ΦΟΞ3Ι-1ΨΠ) 

5. Την ανάγκη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για την 

τήρηση του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που τίθενται από τη 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Α Ι Τ Η Μ Α  

     Με την παρούσα παρακαλούμε, όπως αναλάβετε την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

   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, το γεγονός αυτό βεβαιώνεται από την οικεία 

Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών.  

 

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

προέδρου 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) 1. Αναλαμβάνει  την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

  

2. Βεβαιώνει ότι ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης  δεν επαρκεί για 

την κάλυψη της υποχρέωσης αυτής. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 12.04.2022 

 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


