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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1) Της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014.
2) Της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.
3) Του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016.
4) Του άρθρο 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α΄ 1781).
5) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4483/2017: «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 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.»
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Δεδομένου ότι η υπηρεσία μας έχει ίδια ταμειακή υπηρεσία καθώς και ότι δεν

υπηρετεί προσωπικό με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (άδεια λογιστή Α΄ τάξης)

αιτήθηκε εγγράφως με το υπ.αριθμ. 16962/20-12-2021 προς τον Δήμο Βόλου

προκειμένου να μας διαθέσει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022 υπάλληλο

από το υπηρετούν προσωπικό τους με τα προαναφερόμενα απαιτούμενα τυπικά

προσόντα (άδεια λογιστή Α΄ τάξης) για την ορθή τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου, την

κατάρτιση και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός,

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και

προσάρτημα) καθώς και συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές.

Με την 1222/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου

(ΑΔΑ:ΨΒΚΞΩ96-ΙΥ2) βεβαιώθηκε η μη διάθεση υπαλλήλου από τον Δήμο στον

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., προκειμένου να ασχοληθεί με την τήρηση του

Διπλογραφικού Συστήματος, διότι οι υπάρχοντες οικονομολόγοι στην Διεύθυνση

Οικονομικών, με πτυχίο Α΄ τάξης, είναι απαραίτητοι για την τήρηση του

Διπλογραφικού Συστήματος του Δήμου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 100146/22-12-

2021 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το υπ.αριθμ. 3440/29-03-2022 Έντυπο

Δαπανών με τίτλο «Παροχή λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών για τις ανάγκες

της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δήμου Βόλου για το έτος 2022» που περιλαμβάνει Πληροφορίες Δαπάνης, Τεχνικές

Προδιαγραφές και Eνδεικτικό προϋπολογισμό δαπάνης ποσού 12.400,00 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρακάτω πίστωση, που αφορά τη

δαπάνη με τίτλο «Παροχή λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών για τις

ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για το έτος 2022».
Αναλυτικά στοιχεία της δαπάνης περιγράφονται στο υπ.αριθμ. 3440/29-03-

2022 Έντυπο Δαπανών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων,

ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και

εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου

Βόλου. Η δαπάνη είναι θα βαρύνει τον Κ.Α. : 10-6117.100 ( Αμοιβές εκτελ. ειδικές

υπηρεσίες με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία) σχετική πίστωση του

προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022, με κωδικό CPV : 79211000-6

(Λογιστικές Υπηρεσίες).



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A CPV Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης

Συνολική
Ποσότητα

Συνολική
Δαπάνη
χωρίς
ΦΠΑ

1 79211000-6

Σύνταξη οικονομικών
καταστάσεων  έτους
2021 (Ισολογισμός,

Λογαριασμός
Αποτελεσμάτων

Χρήσεως,
Προσάρτημα)

υπηρεσία 1 3.650,00 €

2 79211000-6

Έλεγχος και υποβολή
καταστάσεων και

φορολογικής δήλωσης
έτους 2021

υπηρεσία 1 2.550,00 €

3 79211000-6

Επίβλεψη και έλεγχος
των παρακρατούμενων

φόρων, του φόρου
μισθωτών υπηρεσιών

και των δηλώσεων
ΦΠΑ έτους 2022

υπηρεσία 1 2.600,00 €

4 79211000-6

Παροχή
συμβουλευτικού έργου

για την εύρυθμη
λειτουργία του
οικονομικού

διαχειριστικού
συστήματος (δημόσιο

λογιστικό και
διπλογραφικό σε

μηχανογραφημένο
περιβάλλον).

υπηρεσία 1 1.200,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ) 10.000,00 €

ΦΠΑ 24% 2.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  Φ.Π.Α 12.400,00 €

Η ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ


