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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

 

 

Πρακτικό 6ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 24η Ιουνίου του 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στον Πύργο της Ηλείας, 

στα γραφεία της επιχείρησης εις το ΛΑΤΣΕΙΟ Μέγαρο Δημοτικών Υπηρεσιών, συνήλθαν 

ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα 

στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. οικ.43254/2007, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών παρευρέθηκαν επτά (6) μέλη, 

ήτοι: 

Παρόντες: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

 

Απόντες: 

7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

9. Αργυρίου Γεώργιος 

10. Γιάνναρος Χρήστος, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντος της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη του 

Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Ανάθεση υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της οικονομικής υπηρεσίας 

της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 

54/18. 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ και β΄ βαθμού) με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 

54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουνίου του 2018) οφείλουν να εναρμονίσουν έως 

τις 31η Δεκεμβρίου 2022 τα υφιστάμενα ελληνικά λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα – Π.Δ. 

315/1999 με τα νέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα. 
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Η συνεχής και συστηματική αναθεώρηση των νομοθετικών και γενικότερα των κανονιστικών 

ρυθμίσεων και διοικητικών πρακτικών, η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, καθώς 

και η απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών των Ο.Τ.Α. (α΄ και 

β΄ βαθμού) και η ανάγκη ύπαρξης αξιόπιστης οικονομικής πληροφόρησης, οδήγησαν στην 

αναγκαιότητα χρησιμοποίησης όλων των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών που υπάρχουν 

για την αποτελεσματική διοίκηση από τους Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού). 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αναμόρφωση των λογιστικών συστημάτων στο δημόσιο 

τομέα, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας (efficiency), της αποτελεσματικότητας 

(effectiveness) και της οικονομίας (economy). 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (Public Sector International Accounting 

Standards – IPSAS) συντάσσονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (International 

Federation of Accountants – IFAC) η οποία έχει τους εξής στόχους: 

- Τον καθορισμό και την εδραίωση υψηλής ποιότητας επαγγελματικών (λογιστικών) προτύπων 

- Τη σύγκλιση των λογιστικών προτύπων διεθνώς 

- Τη δημόσια έκφραση γνώμης για θέματα δημόσιου συμφέροντος όταν η λογιστική άποψη είναι 

σχετική 

Ειδικότερα για το Δημόσιο Τομέα, υπάρχει το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Δημοσίου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards Board – IPSASB) με στόχο 

την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας για δημόσιους φορείς διεθνώς για τη 

σύνταξη λογιστικών καταστάσεων γενικής χρήσης. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα αφορούν κυρίως τη δεδουλευμένη λογιστική βάση (accrual IPSAS). Το βασικό 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι συγκλίνουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (International Financial Reporting Standards – IFRS) στον ιδιωτικό τομέα μετά από 

κατάλληλη προσαρμογή των τελευταίων για το δημόσιο τομέα. 

Η εφαρμογή ενός εναρμονισμένου συστήματος λογιστικής δημοσίου τομέα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αναμένεται να βελτιώσει την διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συγκρισιμότητα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο δημόσιο τομέα και μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του δημόσιου ελέγχου (public audit). 

Τα πλεονεκτήματα μιας μετάβασης στα EPSAS είναι πολύ σημαντικά, καθώς κάτι τέτοιο θα 

σηματοδοτούσε μια στροφή της Ελλάδας στην ενίσχυση της λογοδοσίας και διαφάνειας και θα 

παρείχε το απαραίτητο εύρος λογιστικής πληροφόρησης. Το Π.Δ. 54/2018 κινείται προς αυτή 

την κατεύθυνση. 

Το Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουνίου του 2018 και όρισε το περιεχόμενο 

και το χρόνο εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Ως χρόνος 

εφαρμογής του ορίζεται το αργότερο η 1/1/2023 (άρθρο 15 του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103)).  

Το Π.Δ. 54/2018 αναγνωρίζει τρεις υποχρεωτικές ταξινομήσεις και άλλες τέσσερις 

προαιρετικές.  

Οι τρεις υποχρεωτικές είναι:  

α) η οικονομική – άρθρο 4 του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) 

β) η διοικητική – άρθρο 5 του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) 

γ) η λειτουργική ταξινόμηση – άρθρο 6 του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) 

Οι τέσσερις επιπλέον αναφέρονται:  
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α) σε ταξινόμηση κατά πρόγραμμα – άρθρο 7 του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) 

β) κατά πηγή χρηματοδότησης – άρθρο 7 του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) 

γ) για κοστολογικούς σκοπούς – άρθρο 7 του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) 

δ) γεωγραφική ταξινόμηση – άρθρο 7 του Π.Δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α’ 103) 

Η οικονομική ταξινόμηση ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 

(European System of Accounts – ESA) και συμπληρωματικά του Συστήματος 

Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (Governmental Financial Statistics Manual – 

GFSM) και αποτελεί βάση σύνταξης όλων των χρηματοοικονομικών αναφορών. 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του Π.Δ.54/2018 «τα Π.Δ. 80/1997 (Α΄68)… και 

315/1999 (Α΄302) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του 

Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α΄ 

Βαθμού και κατ’ αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 

31.12.2022». 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ειδικότερα 

για τους Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού), απαιτεί από τον κάθε φορέα τη δέσμευση πόρων για την 

εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης – προσαρμογής. Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Πύργου οφείλει να εναρμονιστεί – εφαρμόσει άμεσα την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε από 

1/1/2023 να είναι καθ’ όλα έτοιμη. 

Επίσης στην Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου του Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή για το έτος 

2021, στις 08 Μαΐου 2022 αναφέρεται το εξής:   

<<Ως προς την οικονομική διαχείριση του Νομικού Προσώπου δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις 

του Π.Δ. 54/2018 περί εφαρμογής των Διεθνών (IPSAS) & Ευρωπαικών Λογιστικών Προτύπων 

του Δημόσιου Τομέα (EPSAS). Συστήνουμε στη παρούσα Διοίκηση του Νομικού 

Προσώπου την άμεση υλοποίηση – ολοκλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης εντός της 

χρήσης 2022. Ποιο συγκεκριμένα την εν λόγω εξειδικευμένη υπηρεσία – λειτουργική δαπάνη, 

θα πρέπει να τη παράσχει Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής ενταγμένος στο Μητρώο 

Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Η πραγματοποίηση της εν λόγω 

λειτουργικής δαπάνης από Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ενταγμένο στο Μητρώο 

Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, είναι νόμιμη κατ' εφαρμογή της παρ. 2α 

του άρθρου 91 του Ν.4270/2014..>> 

Απόφαση 2014/2020, Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου για ευθύνη του Δημάρχου* ως 

συνευθυνόμενο για τυχόν ύπαρξη διαχειριστικού ελλείμματος ή σε περιπτώσεις που 

διαπιστώνεται η κατ' επανάληψη παραβίαση ή καταστρατήγηση των προβλεπόμενων 

διαχειριστικών διαδικασιών του νομικού πλαισίου ή σιωπηρή συναίνεσή του, που 

εντάσσεται αιτιωδώς ως άτυπη έγκριση στην αλυσίδα των νομικών ενεργειών 

παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες 

(*Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου έχουν την ίδια 

αλληλεπιδραστική και αμφίδρομη ευθύνη επί της Απόφασης 2014/2020 της Ολομέλειας 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις συνάγεται (ΕλΣ Ολ. 859, 867/1990, 2161/2006, 3283/2013, 1038, 

1808/2014, 5234/2015, 1028/2017 κ.ά.) ότι, αλληλέγγυα με τον υπόλογο, δημοσιολογιστική 
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ευθύνη υπέχει και κάθε συνευθυνόμενο στην πρόκληση του διαχειριστικού ελλείμματος 

πρόσωπο, όταν αυτό, χωρίς να είναι υπόλογος το ίδιο, συνέβαλε αποφασιστικά και 

επενήργησε άμεσα στη δημιουργία του διαχειριστικού ελλείμματος. Η κατά τα ανωτέρω 

αποφασιστική συμβολή και άμεση επενέργεια στην πρόκληση του ελλείμματος, μπορεί, για 

την ταυτότητα του νομικού λόγου, να προκύπτουν και από την κατάδηλη εκ μέρους του 

ανωτέρω προσώπου ανοχή παράνομων ενεργειών, εφόσον αυτό είχε τη νομική υποχρέωση 

αποτροπής τους. Στην περίπτωση αυτή η ανοχή του, εξομοιούμενη εν τοις πράγμασι με 

σιωπηρά συναίνεση, εντάσσεται αιτιωδώς ως άτυπη έγκριση στην αλυσίδα των νομικών 

ενεργειών παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται περαιτέρω ότι συνυπεύθυνος στην πρόκληση 

διαχειριστικού ελλείμματος, καταλογιζόμενος μαζί με τον βασικό υπεύθυνο δημόσιο 

υπόλογο, πρέπει να θεωρείται και ο υπηρεσιακός παράγων που, παρά τις 

επανειλημμένες οχλήσεις ελεγκτικών φορέων ή υπαλλήλων της υπηρεσίας του, δεν 

έλαβε τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής διαχειριστικών παρατυπιών συναφών με την 

πρόκληση του ελλείμματος, αν και όφειλε, ως εκ της υπηρεσιακής του ιδιότητας, να 

προστατεύει τη δημόσια περιουσία.  

Ο ισχύων κατά τον κρίσιμο χρόνο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (π.δ. 410/1995, φ. 231 Α') 

ορίζει στο άρθρο 114, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο: «1. Ο Δήμαρχος: α) (...) γ) είναι 

Προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου και τις διευθύνει, δ) είναι Προϊστάμενος όλου του 

προσωπικού του δήμου, αποφασίζει, για το διορισμό αυτού και τις πράξεις που προβλέπουν 

οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση 

του πειθαρχικού ελέγχου, ε) (...)», στο δε άρθρο 115 ο ίδιος Κώδικας ορίζει: «α. Στους δήμους 

το δήμαρχο επικουρούν αντιδήμαρχοι (...) γ. Ο δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύει 

σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, και αν δεν υπάρχει ημερήσια σε εβδομαδιαία της 

πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε 

αντιδημάρχους. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο 

δήμαρχος. 

Με τις ανωτέρω διατάξεις ο Δήμαρχος ορίζεται ως προϊστάμενος των υπηρεσιών και 

υπαλλήλων του Δήμου, αναλαμβάνοντας την εξ αυτού επαγόμενη δημοσίου δικαίου 

υποχρέωση να διασφαλίζει τη σύννομη λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών 

υπηρεσιών του, και, συναφώς, την κατά τον νόμο και τον προϋπολογισμό διάθεση των οικείων 

πιστώσεων και την τήρηση της νόμιμης διαχειριστικής διαδικασίας κατά την εκτέλεση των 

δαπανών. Εκ της υποχρεώσεως του αυτής οφείλει να μεριμνά για τη συμμόρφωση των 

υπηρεσιών και υπαλλήλων του Δήμου προς τις απορρέουσες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις 

τους, ιδίως δε στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η κατ' επανάληψη παραβίαση ή 

καταστρατήγηση των προβλεπόμενων διαχειριστικών διαδικασιών. 

Εξ άλλου, ως άμεσος προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου, ο Δήμαρχος μπορεί να 

μεταβιβάζει συγκεκριμένες κάθε φορά διοικητικής φύσεως αρμοδιότητές του στους 

Αντιδημάρχους που τον επικουρούν, συναφώς δε και να ανακαλεί τη μεταβίβαση της 

αρμοδιότητάς αυτής και να παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση που ενημερώνεται αρμοδίως για 

τη μη νόμιμη ή ατελή άσκηση της μεταβιβασθείσας αρμοδιότητάς του. 
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Η παράλειψη άσκησης των επιβαλλόμενων από τις διατάξεις αυτές εποπτικών καθηκόντων 

του Δημάρχου και η κατάδηλη ανοχή παρεκκλινουσών δημοσιολογιστικών ενεργειών και 

πρακτικών, για τις οποίες έχει επανειλημμένως και αρμοδίως ενημερωθεί και οι οποίες 

επιφέρουν ζημιογόνα για τον φορέα αποτελέσματα, συνεπάγεται τη δημοσίου δικαίου ενοχή 

του προς αποκατάσταση της δημοσιολογιστικής ζημίας που επιφέρουν, καθιδρύοντας 

δημοσιολογιστικηί ευθύνη του. Τούτο διότι από την παράλειψη, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, 

παρέμβασής του για την αποτροπή συγκεκριμένων έκνομων ενεργειών ευλόγως συνάγεται 

σιωπηρή συναίνεσή του στη διεξαγωγή της έκνομης διαχειριστικής διαδικασίας. 

Για την απόδοση, εξ άλλου, στον Δήμαρχο της ιδιότητας του συνευθυνομένου και των 

συνεπαγομένων ευθυνών, δεν απαιτείται η δράση του να εντάσσεται κατά νόμον σε ειδική 

διαδικασία παραγωγής πράξεων με δημοσιονομικές συνέπειες, αλλά αρκεί η διαπίστωση, διά 

της επαναλαμβανόμενης παράλειψής του να παρέμβει, της κατά τα ανωτέρω σιωπηρής 

συναίνεσής του, η οποία, δοθείσης της αρμοδιότητάς του να προΐσταται των υπηρεσιών και 

υπαλλήλων του Δήμου και να διασφαλίζει τη σύννομη διάθεση των πόρων του, εξομοιούται 

με άτυπη έγκρισή τους και, ως εκ τούτου, σύμπραξή του στη διεξαγωγή της διαχειριστικής 

διαδικασίας (ΕλΣ Ολ. 859/1990, 1435/1995, 1039/1995, 750/1991, 867/1990, 976/2000, 

1449/2006, 2444/2007, 1456/2008, 1034/2011, 1240, 1241/2014). 

Η κατά τα ανωτέρω στοιχειοθετούμενη, έστω και ατύπως, έγκριση των έκνομων διαχειριστικών 

ενεργειών και η σύμπραξη στη διεξαγόμενη διαχειριστική διαδικασία συνιστά, ως εκ της θετικής 

επίδρασής της σε αυτήν αλλά και της αναγκαιότητάς της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

πρόσφορη αιτία για τη δημιουργία του ελλείμματος. Τούτο δε ανεξάρτητα από το αν μεταξύ της 

ανοχής αυτής και της δημιουργίας του ελλείμματος παρεμβάλλονται πράξεις ή παραλείψεις 

άλλων προσώπων που εμφανίζονται ως εγγύτερες αιτίες δημιουργίας του ελλείμματος, όταν, 

ως εν προκειμένω, οι χρονικά μεταγενέστερες πράξεις δεν είναι αυτοτελείς, αλλά συνιστούν 

αναμενόμενο και προβλέψιμο αποτέλεσμα των προηγηθεισών παραλείψεων, με αποτέλεσμα 

να στοιχειοθετούν αλυσίδα αιτιώδους διαδρομής, επιφέροντας από κοινού το ζημιογόνο 

αποτέλεσμα. 

Εν κατακλείδι, η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου, οφείλει άμεσα να αναθέσει σε 

εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικοοικονομικό σύμβουλο (Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή του 

Υπουργείου Οικονομικών) την «προσαρμογή και προετοιμασία της οικονομικής υπηρεσίας της 

Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου για την μετάβαση στην εφαρμογή του Π.Δ. 

54/2018». 

Πρόκειται για εργασίες ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό με 

εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία τις οποίες το προσωπικό της Δημοτικής Κοινωφελής 

Επιχείρησης Πύργου, δεν διαθέτει. 

Δεδομένων των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η ανάθεση της υπηρεσίας του εξειδικευμένου 

αντικειμένου της προσαρμογής και προετοιμασίας της οικονομικής υπηρεσίας της Δημοτικής 

Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου για την μετάβαση στην εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018 σε 

εξωτερικό οικονομικό φορέα (έως την 31η Δεκεμβρίου 2022), ο οποίος διαθέτει Πιστοποιημένο 

Εσωτερικό Ελεγκτή ενταγμένο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου 

Οικονομικών με εμπειρία στο αντικείμενο, έτσι ώστε να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία 

του στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου. 
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Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, 

τα εξής: Να έχει στο προσωπικό του ειδικότητα, Πιστοποιημένου Εσωτερικού Ελεγκτή 

(ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών). Σημείωση: Ο 

Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής δεν υποχρεούται να είναι με έμμισθη σχέση εργασίας 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο 

Οι εν λόγω υπηρεσίες, εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Δημοτικής Κοινωφελής 

Επιχείρησης Πύργου και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της. 

Προκειμένου να επιτευχθεί – υλοποιηθεί η εν λόγω υπηρεσία, οι εργασίες της 

προσαρμογής και προετοιμασίας της οικονομικής υπηρεσίας της Δημοτικής 

Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου για την μετάβαση στην εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018 θα 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Εγχειρίδιο σχετικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) όπως ορίζει το 

Π.Δ. 54/2018 

- Μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές 

και κανόνες που προβλέπονται από το Π.Δ. 54/2018. 

Η ανάλυση του κόστους των ανωτέρω δύο ενοτήτων είναι ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΗΝΑΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. (€) 

Φ.Π.Α. 

24% (€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (€) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ενότητα Α - Εγχειρίδιο σχετικά με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα (IPSAS) όπως ορίζει το Π.Δ. 

54/2018 

έως 31-12-2022 

 

 

Άυλο 

 

 

1 
4.000,00 960,00 4.960,00 

Ενότητα Β – Μετατροπή των 

Οικονομικών Καταστάσεων της 

χρήσης 2020 σύμφωνα με τις 

λογιστικές αρχές και κανόνες που 

προβλέπονται από το Π.Δ. 54/2018 

έως 31-12-2022 

 

 

 

Άυλο 

 

 

 

1 

8.500,00 2.040,00 10.540,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ  12.500,00 3.000,00 15.500,00 

 

Η πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης, εξυπηρετεί την προσαρμογή και προετοιμασία της 

οικονομικής υπηρεσίας της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου για την μετάβαση στην 

εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018 και είναι νόμιμη κατά την έννοια της παρ. 2α του άρθρου 91 του 

Ν.4270/2014.  

Η ανάθεση της υπηρεσίας σε εξωτερικό οικονομικό φορέα, αφορά στη προσαρμογής και 

προετοιμασίας της οικονομικής υπηρεσίας της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου για 

την μετάβαση στην εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018. Η εν λόγω δαπάνη έχει χαρακτήρα 

λειτουργικής δαπάνης (μία δαπάνη μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό ενός Νομικού 

Προσώπου μόνο όταν προβλέπεται από διάταξη νόμου ή παρόλο που δεν προβλέπεται από 

το νόμο είναι, κατά τα προεκτεθέντα, λειτουργική (βλ. 117, 75, 21, 10/2012 Πράξεις VII Τμ. 
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Ελ.Συν., 247/2015 πράξη του Κλιμακίου τούτου), καθώς αποσκοπεί στη προσαρμογή και 

προετοιμασία της οικονομικής υπηρεσίας της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου για 

την μετάβαση στην εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018, πλαισιώνοντας, έτσι, τον επιδιωκόμενο από 

τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου σκοπό για αποτελεσματική λειτουργία των 

υπηρεσιών της και συμβάλλοντας στην μακροχρόνια επίτευξή της (πρβλ. 75/2012 πράξη  VII 

Τμ. Ελ.Συν.). 

Κατ' εξαίρεση, η ανάθεση εργασίας έναντι αμοιβής σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι 

επιτρεπτή, μόνον όταν αφορά ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσεως υποθέσεις, που το 

συμφέρον του νομικού προσώπου επιβάλλει να ανατεθούν σε τρίτους με εξειδικευμένες 

γνώσεις και εμπειρία, προσόντα, τα οποία αποδεδειγμένα δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση, το προσωπικό που ήδη υπηρετεί (βλ. Ελ.Συν. VII Τμ. πραξ. 297, 55, 56/2006, IV 

Τμ. πραξ. 94/2003, 19, 70/2002, βλ. πράξεις VII Τμ. Ελ.Συν. 16/2012, 309, 176, 114, 85/2011, 

Κλ. Προλ. Ελ. VII Τμ. 55, 106/2012). 

Οι ετήσιοι λογαριασμοί των υπολόγων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων 

νομικών προσώπων, που υπάγονται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενσωματώνονται 

ως υποκείμενοι λογαριασμοί στους ετήσιους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς του φορέα όπου 

υπηρετούν. Οι λογαριασμοί αυτοί μπορεί να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτοτελώς 

ή ως μέρος του συνολικού ετήσιου λογαριασμού διαχείρισης του φορέα. (άρθρο 119 

Ν.4820/21). Ως ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων 

νομικών προσώπων νοούνται οι απολογισμοί, οι ισολογισμοί και οι άλλες οικονομικές 

καταστάσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που τους διέπουν. (άρθρο 120 παρ.1 Ν.4820/21). 

Σε περίπτωση μη υποβολής των οικονομικών καταστάσεων (σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Π.Δ. 

54/2018) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του 

άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη 

διαχείριση του Ο.Τ.Α., μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που 

εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας». 

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας 

(με CPV:79311400-1) «Παροχή υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της 

οικονομικής υπηρεσίας της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πύργου για την μετάβαση στην 

εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018», συνολικού κόστους 15.500,00 ευρώ. 

Το Δ.Σ.  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

α) τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών της επιχείρησης 

β) την εισήγηση του Προέδρoυ του Δ.Σ. 

γ) τις ενότητες Α, Β και Γ, του Εσωτερικού Ελεγκτή, 

ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

Την ανάθεση παροχής υπηρεσίας (με CPV: 79311400-1) «Παροχή υπηρεσιών για την 

προσαρμογή και προετοιμασία της οικονομικής υπηρεσίας της Δημοτικής Κοινωφελής 

Επιχείρησης Πύργου για την μετάβαση στην εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018», στην  EXECUTIVE 

AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε, κόστους 15.500,00 ευρώ, η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 
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10.6117.0001. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 26/2022. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 
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