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ΘΕΜΑ 5ο
(Ημερήσιας Διάταξης)
Διάθεση υπαλλήλου του Δήμου για την τήρηση του λογιστικού σχεδίου
της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Παιονίας.

Στο Πολύκαστρο σήμερα 24-12-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 22.612/20-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3) Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 4) Τζούρτζος Αθανάσιος , 5)Φράγκος
Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπαβέλης Δημήτριος, 2) Αριζάνης Ηλίας.
*Πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:
1. Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων
ΤΚ Μεσιάς.
2.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις – συντηρήσεις τεχνικών
υποδομών Τουμπας Δ.Ε. Ευρωπού».
3.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
του έργου «Αναπλάσεις- διαμορφώσεις δημοτικών χώρων Δ.Ε.
Γουμένισσας».
4.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου
του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις – συντηρήσεις τεχνικών
υποδομών οικισμών Δ.Ε. Πολυκάστρου».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
Η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Παιονίας με το 1398/05-12-2018
έγγραφό της ζητεί αν είναι εφικτό για την παρακολούθηση και τήρηση του
λογιστικού σχεδίου αυτής την ανάληψη καθηκόντων από υπάλληλο του
Δήμου μας .
Είναι γνωστό επίσης ότι στην Κοινωφελή επιχείρηση
δεν υπηρετεί
υπάλληλος – λογιστής με την απαιτούμενη άδεια και για το λόγο αυτό, η
τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος της, ανατίθεται σε
εξωτερικό συνεργάτη.
Πρόσφατα ψηφίστηκε ο Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 τεύχος Α’/31-7-2017)
στο άρθρ. 40 του οποίου προβλέπεται : «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
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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 μα 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».
Επειδή στο Δήμο μας δεν υπηρετεί άλλος λογιστής (από το σύνολο των
τριών λογιστών που υπηρετούσαν το έτος 2011, σήμερα, λόγω μετατάξεων
του προσωπικού, υπηρετεί μόνο ένας) και ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος
(τήρηση διπλογραφικού του Δήμου, ενημέρωση του μητρώου δεδομένων
ΥΠ.ΕΣ., καταχώρηση ακινήτων του Δήμου στο Ε9, Φορολογικές Δηλώσεις
του Δήμου κλπ), δηλώνεται η αδυναμία παραχώρησης υπαλλήλου
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη
1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το άρθρο 40 του .4483/2017 (ΦΕΚ 107 τεύχος Α’/31-7-2017)
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Διαπιστώνει την αδυναμία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και
συγκεκριμένα του μοναδικού υπαλλήλου – λογιστή που υπηρετεί για την
τήρηση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Παιονίας ,λόγω φόρτου εργασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 28ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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