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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στο Δίστομο, σήμερα, Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα Διστόμου του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την 1854/27-2-2014
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα
της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 4ο: «Ψήφιση πίστωση βάσει διαταγής πληρωμής»
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2) ΛΟΥΚΑ ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥ
3) ΜΠΕΖΕΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5) ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΒΑΡΣΑΜΗ – ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Λαγογιάννης Χαράλαμπος, υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 4 της εκτός ημερησίας διάταξης
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 25
O Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης στην
Οικονομική Επιτροπή, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις
που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το
σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι
οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές προσωπικού,
αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές εισφορές) και οι οποίες
αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους (άρθρο 21
παρ. 9 Ν 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν
3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.ιδ΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος.
Με την υπ' αριθμ. 266/2013 απόφαση του Δημοτικού Διστόμου – Αράχωβας Αντίκυρας, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας
για το οικονομικό έτος 2014 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2610/255330/2013
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέφρασε στα μέλη την ανάγκη για να πληρωθούν οι
αναφερόμενες στην εισήγηση δαπάνες του προϋπολογισμού του έτους 2014. Έχοντας
υπόψιν:
Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και της παραγράφου 1 του
άρθρου 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
Οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α)
Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρο 26 του Ν. 3613/07
Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών
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Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων
Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν
4604/05 κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών
Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10
Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών
Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013):
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και
του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ενδεικτικές εργασίες για την εφαρμογή της Αναλυτικής(Κοστολόγηση)
λογιστικής :
Παραμετροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος οικονομικής διαχείρισης και
μεταφορά των οικονομικών πράξεων του δημοσίου λογιστικού από την γενική λογιστική
στην αναλυτική λογιστική για τα έτη 2012, 2013
Έλεγχος της μετάπτωσης των οικονομικών δεδομένων του Δημόσιου λογιστικού
από την γενική λογιστική στην αναλυτική λογιστική για τα έτη 2012, 2013
Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εγγραφών που αδυνατεί να
δημιουργήσει το μηχ/κο σύστημα κατά την μεταφορά των δεδομένων από το Δημόσιο
λογιστικό στην αναλυτική λογιστική για τα έτη 2012, 2013
Έλεγχος των εγγραφών που θα προέλθουν από τη μετάπτωση των οικονομικών
πράξεων για τα έτη 2012, 2013
Αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κέντρων δημιουργίας
κόστους στο Δήμο.
Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού σχετικά με την εφαρμογή της
αναλυτικής λογιστικής του Δήμου.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες κατά τη διαδικασία
εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής του Δήμου.
Διαμόρφωση ετησίων οικονομικών καταστάσεων βάσει της αναλυτικής λογιστικής
Ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να
ξεπεράσει το ποσό των 24.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 23%
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(σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών)
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014, ύψους 24.600,00 €
και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Δ 10.6142.004 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10,
του Π.Δ. 113/10 και της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)
Φορέας χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους του Δήμου.
Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις :
έχουν δικαίωμα άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος από το οικονομικό
επιμελητήριο, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση της αντίστοιχης άδειας Ά
τάξης από το οικονομικό επιμελητήριο
έχουν εμπειρία στην εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής σε ΟΤΑ
δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την
προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06), μετά
από συλλογή προσφορών από τις επιχειρήσεις του αντίστοιχου κλάδου και την
αξιολόγησή τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.
Συμβατικά Στοιχεία:
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:

και

θα

αποτελέσουν

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)
Έγκριση Αποτελέσματος :
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06
Σύμβαση:
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Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Δήμου και θα υπογραφεί από
τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην
προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.
Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας – Τρόπος πληρωμής:
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα γίνει
τμηματικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2014 και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο
αρμόδια επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά μετά την
έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις
διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
από το λογιστήριο του Δήμου, ενώ δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την
έκδοση του παραστατικού.
Τόπος Εκτέλεσης:
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν με επιτόπιες επισκέψεις του ανάδοχου
στην έδρα του Δήμου. Παράλληλα θα μπορούν να παρασχεθούν και τηλεφωνικά ή και
με την χρήση του διαδικτύου (email-teamviewer κ.α.).
Μετά από έρευνα αγοράς μας απεστάλη σχετική προσφορά της επιχείρησης
Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ποσού 24.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α..
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,
Εισηγούμαι
1.την
έγκριση
της
ανάθεσης
στην
επιχείρηση
Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, για την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής για τα έτη 2012,
2013.
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00€ του κωδικού αριθμού δαπανών του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, 10.6142.004.
3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
Α. την εισήγηση του Προέδρου,
Β. τις διατάξεις της εγκ.30/19664/20.04.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.,
Γ. τις διατάξεις της παρ.ίδ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
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Δ. τις «Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» του διατάκτη,
Ε.τον προϋπολογισμού του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας που
εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 266/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ.
2610/255330/2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία Στερεάς Ελλάδας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.την
έγκριση
της
ανάθεσης
στην
επιχείρηση
Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, για την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής για τα έτη 2012,
2013.
2.την διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00€ του κωδικού αριθμού δαπανών του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014, 10.6142.004.
3.την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 25
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οικονομάκης Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πάστρας Ιωάννης
Παπαϊωάννου Στέφανος
Λουκά Μπελίτσα Παναγιού
Μπεζεντές Γεώργιος
Βαλαούρας Νικόλαος

πιστό απόσπασμα
Δίστομο,
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Πατσαντάρας

