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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αγ. Στέφανος 24/5/18 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 18592 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ            

Διεύθυνση: Λ.Λ. Μαραθώνος 29  

                     & Αθ. Διάκου  

145 65 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                    

        

ΠΡΟΣ: 

Τον κ. Δήμαρχο & 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

Δήμου Διονύσου  

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για τη βεβαίωση 

της αδυναμίας του Δήμου να αναλάβει και να τηρήσει το Λογιστικό Σχέδιο του ΝΠΔΔ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 1) Το   αριθ.   πρωτ.   512/7-5-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο 

17005/9-5-2018) έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»». 

2) To αριθ. πρωτ. 17005/24-5-2018 έγγραφο του  Τμήματος Λογιστηρίου. 

3) Η αριθ. 11892/8827/14-6-2011 (ΦΕΚ 1546/27-6-2011, τεύχος δεύτερο)  απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1546/27-6-2011, τεύχος 

δεύτερο), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. 50188/44238/3-12-2012 (ΦΕΚ 

3405/20-12-2012, τεύχος δεύτερο) και ισχύει,  με την  οποία  εγκρίθηκε ο Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Διονύσου. 

 

Το ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η 

ΕΣΤΙΑ»»,  του οποίου η ταμειακή υπηρεσία ασκείται από το Δήμο μας, με το υπ’ αριθ. 

πρωτ.  512/7-5-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο 17005/9-5-2018)  έγγραφό του, 

ζητάει από το Δήμο  να αναλάβει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του για τη σύνταξη 

οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017 και για την παρακολούθηση της διπλογραφικής 

μεθόδου για το έτος 2018. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4257/2014, όπως αντικαταστάθηκε από την 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, 
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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». 

 

Στο με αριθ. πρωτ. 17005/…-5-2018 έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου  αναφέρονται 

τεκμηριωμένα οι λόγοι για τους οποίους ο Δήμος αδυνατεί να τηρήσει το Λογιστικό Σχέδιο, 

διότι  ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων δεν επαρκεί για την κάλυψη της 

υποχρέωσης αυτής του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρο 33 του Ν.4257/2014, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 40 του Ν.4483/2017 

2)  Το   αριθ.   πρωτ.   512/7-5-2018 (αριθ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο 17005/9-5-2018) 

έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

«Η ΕΣΤΙΑ»». 

3) To αριθ. πρωτ. 17005/24-5-2018 έγγραφο του  Τμήματος Λογιστηρίου.   

4) Η αριθ. 11892/8827/14-6-2011 (ΦΕΚ 1546/27-6-2011, τεύχος δεύτερο)  απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1546/27-6-2011, τεύχος 

δεύτερο), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. 50188/44238/3-12-2012 (ΦΕΚ 

3405/20-12-2012, τεύχος δεύτερο) και ισχύει,  με την  οποία  εγκρίθηκε ο Οργανισμός 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Διονύσου. 

  

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται  η Οικονομική Επιτροπή να βεβαιώσει την αδυναμία του 

Δήμου να αναλάβει και να τηρήσει το Λογιστικό Σχέδιο του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»», διότι ο αριθμός των 

υπηρετούντων υπαλλήλων  στο Τμήμα Λογιστηρίου δεν επαρκεί για την κάλυψη της 

υποχρέωσης αυτής, για τους  λόγους που αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. 17005/….-5-2018  

σχετικό έγγραφο,  προκειμένου να μπορέσει αυτό με τη σειρά του να αναθέσει σε 

εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή  τις εργασίες εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής 

μεθόδου και κάθε σχετικής εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 33 του 

Ν.4257/2014, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1  του άρθρου 40 του Ν. 

4483/17.  

 

                                                                                  Η Αντιδήμαρχος 

 

 

                                                                        Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  1) Γραφείο Δημάρχου  2) Γενικός Γραμματέας 3) ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ» 4) Δ/νση 

Οικονομικών Υπηρεσιών 5) Τμήμα Λογιστηρίου  


