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ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την εγγραφή μας ως μέλος σε λογιστική ιστοσελίδα. 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 § 1 περ. ζ του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός αυτών για τα οποία η 

αρμοδιότητα εκ του νόμου ανήκει στο Δήμαρχο ή άλλο όργανο του Δήμου, ή το ίδιο το ΔΣ 

μεταβίβασε την αρμοδιότητά του. Ειδικότερα για την έγκριση διενέργειας ορισμένης 

προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο ΔΣ και μόνο κατ' εξαίρεση σε περίπτωση απ' ευθείας 

ανάθεσης λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι 

η Οικονομική Επιτροπή (ΕΛ.ΣΥΝ. Τμ. 7 Πρ. 33/2012).  

 Σύμφωνα με την εγκ.81/1986 αρ. πρωτ. 59774 Υπ.Εσωτερικών , για τις συνδρομές σε 

εφημερίδες και περιοδικά και κατ’αναλογική εφαρμογή γενικά συνδρομή σε άλλα μέσα 

(ηλεκτρονικά) ενημέρωσης και πληροφόρησης του Δήμου, απαιτείται απόφαση του 

Δημ.Συμβουλίου, η οποία ισχύει μέχρι να ανακληθεί. 

Ο Δήμος μας ως γνωστόν έχει τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις όπως κάθε Ελληνική 

επιχείρηση & οργανισμός. Επίσης η Υπηρεσία της Ύδρευσης υπάγεται σε κανονικό καθεστώς 

Φ.Π.Α. και σαν Δήμος έχουμε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα 

Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών όπως εξάλλου το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους 

επιτηδευματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα  ιδιωτικού και Δημοσίου 

δικαίου με τα οποία συνεργαζόμαστε. Επιπλέον είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε κατά 

γράμμα την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Επειδή η νομοθεσία που διέπει τα ανωτέρω 

πεδία μεταβάλλεται συνεχώς και η μη σχολαστική παρακολούθηση αυτών των αλλαγών ενέχει 

κινδύνους μη σωστής ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις μας, προκύπτει άμεση ανάγκη 

εγγραφής μας σε λογιστική – φορολογική ιστοσελίδα ώστε να έχουμε πλήρη πρόσβαση σε 

θέματα, νόμους, διατάξεις, ερμηνευτικές εγκυκλίους αλλά και άρθρα αναλυτών που μας 

αφορούν και έχουν σχέση με όλα τα παραπάνω. 

Η λογιστική - φορολογική  ιστοσελίδα με την οποία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να 

επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι με επιτυχία είναι η «e – forologia» της εταιρείας «EPSILON – 

NET Α.Ε.» και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της «ONLINE ΤΡΑΠΕΖΑ» & «ΚΟΜΒΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ». H οικονομική προσφορά που έχουμε πάρει, ανέρχεται σε ετήσια βάση στα 

195,01€ πλέον Φ.Π.Α.  



 

 

Επίσης στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2014 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση 

στον Κ.Α. εξόδων 00.6451.0001 «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 

μέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ» . 

 

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση Δημ.Συμβουλίου για τα 

εξής: 

1. Για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην δικτυακή βάση δεδομένων της 

εταιρίας EPSILON NET A.E. , «e – forologia» και για τις υπηρεσίες «ONLINE 

ΤΡΑΠΕΖΑ» & «ΚΟΜΒΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ», συνολικής αξίας 239,86€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2. Η απόφαση του Δημ.Συμβουλίου για την εγγραφή του Δήμου στην παραπάνω 

βάση δεδομένων να έχει ισχύ μέχρι ανακλησεώς  της. 

3. Η διάθεση της πίστωσης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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