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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 419/22-07-2019 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Την υπ’ αριθμ. 201122/1257/4.07.2019 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 419/22-07-2019 απόφαση της επιτροπής
αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διένεργειας συμπληρωματικής δαπάνης μέχρι
του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για την υποβολή
των άμεσων φορολογικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
πάσης φύσεως τρέχουσα φορολογική υποστήριξη, με τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, στην εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με την
επωνυμία «ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.», με την οποία η Περιφέρεια συνεργάζεται για
τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεών της και τη σύνταξη των ισολογισμών
έτους 2012 & 2013, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει στο λογιστικό
εφαρμοζόμενο σύστημα της Περιφέρειας και των άμεσων φορολογικών της
υποχρεώσεων» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 14/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα, την 22η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:45 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 217827/867/18.07.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος – Περιφερειακός Σύμβουλος / Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία – Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία – Περιφερειακή Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος–Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης – Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Μπούνιας Χρήστος
(δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
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Παρόντες, επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν, για την τήρηση των πρακτικών, οι
υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα, ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ο Χάιδας Αλέξανδρος ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού με βαθμό A’, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2821243/3299/18-9-2018
Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 419/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 32 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση
αναγκαιότητας συμπληρωματικής δαπάνης, για την παροχή υπηρεσιών από
εξωτερικό συνεργάτη για την υποβολή των άμεσων φορολογικών υποχρεώσεων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πάσης φύσεως τρέχουσα φορολογική υποστήριξη,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων
και Οργανισμών με την επωνυμία «ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.», με την οποία η
Περιφέρεια συνεργάζεται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεών της και τη
σύνταξη των ισολογισμών έτους 2012 & 2013, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που
έχει στο λογιστικό εφαρμοζόμενο σύστημα της Περιφέρειας και των άμεσων
φορολογικών της υποχρεώσεων, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (2.500,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
ο

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 201122/1257/4.07.2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας, κ. Παναγιώτη
Μπράμου, που αναφέρει επί λέξει:
«
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο
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σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και,
κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες και παροχής οδηγιών».
6. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης
Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας
περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
7. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
8. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς
συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
10. Την υπ’ αριθμό 100/29-10-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3029/τ.Β/10-11-2014), με την οποία όρισε την σύσταση
της επιτροπής με τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου» που εκτός των άλλων έχει και την αρμοδιότητα για
έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών, προμηθειών,
έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
11. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
12. Την υπ. αριθμ. 228/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019»
13. Την υπ’αρ. 201103/12655/4-7-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημ/κού Ελέγχου - Τμήμα Προμηθειών της ΠΔΕ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας ενημερώνω ότι από τη νομολογία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου γίνεται δεκτό ότι όταν πρόκειται για δαπάνες που συντελούν μεν στην
εκπλήρωση του σκοπού των υπηρεσιών του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. και
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εξυπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες, πλην όμως αφορούν εργασίες που
εμπίπτον στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των εν λόγω φορέων, κατά κλάδο,
όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται οι
εργασίες αυτές να ανατίθενται σε τρίτους, αφού η αντιμετώπιση τους προβλέπεται
από τις οικείες οργανικές διατάξεις, µε αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική
επιβάρυνση της οικείας υπηρεσίας. Τούτο δε, ενόψει της αρχής της οικονομικότητας,
ως μερικότερης εκδήλωσης του δημοσίου συμφέροντος, που πρέπει να διέπει τη
δράση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου και επιβάλλει την εκπλήρωση των σκοπών τους µε την κατά το
δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους (Πράξεις VII Τμ.53, 54,
139/2006, IV Τμ. 209/2003, 74/2004, 50/2005 κλπ.). Σε αντίθετη περίπτωση,
ανάθεση, έναντι αμοιβής, σε τρίτο ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο, είναι επιτρεπτή μόνο
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 (Πράξεις VII Τμ. 55,
56/2006, IV Τµ. 94/2003, 19, 70/2002 κλπ.).
Η συνεχιζόμενη ελαχιστοποίηση των προσλήψεων και οι αθρόες
συνταξιοδοτήσεις, έχουν μειώσει δραματικά το προσωπικό της Περιφέρειας, κατ’
επέκταση και των Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες σήμερα μαστίζονται από τη
συνεχή συρρίκνωση του προσωπικού τους και την έλλειψη εξειδικευμένων
στελεχών, η συνεχής δε αύξηση του όγκου δουλειάς συντελεί στη σταδιακή
εργασιακή επιβάρυνση του υπάρχοντος προσωπικού.
Στην Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας δεν υπάρχει μέχρι σήμερα
εξειδικευμένο προσωπικό για την κάλυψη και αντιμετώπιση των λογιστικών και
οικονομικών υποχρεώσεων της και ειδικότερα δεν υπηρετεί υπάλληλος με την
απαιτούμενη άδεια λογιστή, με αποτέλεσμα να αναθέτει σε εξωτερικό συνεργάτη
την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών της, τη
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε
εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου. Επισημαίνουμε ότι
για την ανάθεση του έργου σε εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με πράξεις
επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις οποίες και εφαρμόζει η Υπηρεσία
Δημοσιονομικού Ελέγχου, πλην της περίπτωσης που δεν υπηρετεί σχετικής
ειδικότητας υπάλληλος και ο αριθμός των λοιπών υπαλλήλων δεν καλύπτει
αντίστοιχες οργανικές θέσεις της οικείας υπηρεσίας, απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί και η προσπάθεια που έχει καταβάλλει η υπηρεσία στην πρόσληψη
υπαλλήλου λογιστή.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ολοκληρωμένο λογιστικό πληροφοριακό
σύστημα, το οποίο παράλληλα με το δημόσιο λογιστικό που μέχρι τώρα εφαρμόζεται
στηρίζει και το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων και
των δαπανών της, για την ενεργοποίηση του οποίου απαιτείται η παραμετροποίηση
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στοιχείων που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της χρήσης και με
τη συνδρομή κατάλληλης και έμπειρης λογιστικά βοήθειας. Οι υπηρεσίες τις οποίες
θα παρέχει ο συγκεκριμένος συνεργάτης σε καμία περίπτωση δεν αφορούν
καθημερινή και σχολαστική παρακολούθηση της λογιστικής διαδικασίας καθ’ όλη τη
διάρκεια του οικονομικού έτους, αλλά μόνον εξειδικευμένες υπηρεσίες προς στα
στελέχη της υπηρεσίας και πάσης φύσεως φορολογική υποστήριξη και ειδικότερα:











Η παροχή φορολογικής - λογιστικής υποστήριξης, για την σύνταξη και την
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της Περιφέρειας (Έντυπο Ν).
Οι διορθώσεις του εντύπου Ε9 που προκύπτουν τόσο κατά τη διαδικασία
υποβολής των δηλώσεων των ακινήτων στο Κτηματολόγιο όσο και για τον
ΕΝΦΙΑ.
Η συνεργασία με την υπηρεσία με άμεση ανταπόκριση, όταν ζητείται η
συνδρομή, και παράσταση σε όλες τις συζητήσεις φορολογικού
περιεχομένου.
H παρακολούθηση και η σύνδεση – αντιστοίχιση των λογαριασμών του
Δημοσίου Λογιστικού εσόδων και εξόδων με τους νέους λογαριασμούς της
Γενικής Λογιστικής.
Ο έλεγχος της σωστής συνδεσμολογίας των λογαριασμών του Δημόσιου
Λογιστικού και της Γενικής Λογιστικής.
Η δημιουργία νέων κωδικών Γενικής Λογιστικής.
Η συμφωνία και ο έλεγχος των εγγραφών των δύο λογιστικών συστημάτων,
όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 σε μηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Διπλογραφικό
σύστημα στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ Α’ βαθμού και στους ΟΤΑ Β’ βαθμού» του
Ν.4483/2017 (ΦΕΚ.107Α’/31.7.2017) ισχύουν τα εξής: «Στο τέλος της παρ. 11 του
άρθρου 268 του ν. 3852/ 2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43
του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τις ανάγκες τήρησης
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού συστήματος), κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στο Π.Δ. 315/1999, οι Περιφέρειες μπορεί να αναθέτουν σε εξωτερικούς
συνεργάτες που διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα ή σε λογιστικά
γραφεία που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις την οργάνωση και υποστήριξη των
λογιστικών και οικονομικών Υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεών τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την
εφαρμογή του ανωτέρω σχεδίου. Ανάθεση των υπηρεσιών αυτών σε εξωτερικούς
συνεργάτες επιτρέπεται: α) σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας πλήρους και
λυσιτελούς εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος, είτε επειδή δεν υπηρετεί
στην Περιφέρεια προσωπικό με τα κατάλληλα τυπικά ή και ουσιαστικά προσόντα
είτε επειδή το υφιστάμενο προσωπικό δεν καλύπτει τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις
της οικείας υπηρεσίας. Τη σχετική αδυναμία διαπιστώνει η Οικονομική Επιτροπή,
μετά από εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας. Με την πρώτη
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), εφόσον δεν υπάρχουν
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αντίστοιχες θέσεις για την κάλυψη των σχετικών αναγκών καθίσταται υποχρεωτική η
περίληψή τους σε αυτόν, β) από την έναρξη ισχύος της παρ. 11 του άρθρου 268 του
ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.»
Με την αριθμ. 854/2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε δαπάνη
παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη για την υποβολή των άμεσων
φορολογικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πάσης φύσεως
τρέχουσα φορολογική υποστήριξη και διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Έχοντας υπόψη των ανωτέρω και με δεδομένα:
α) Την ανυπαρξία μέχρι σήμερα εξειδικευμένου προσωπικού στην Οικονομική
Υπηρεσία της Περιφέρειας για την κάλυψη και αντιμετώπιση των λογιστικών,
οικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της και ειδικότερα δεν υπηρετεί
υπάλληλος με την απαιτούμενη άδεια λογιστή.
β) Την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη της φορολογικής υποστήριξης
και της υποβολής όλων των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της
Περιφέρειας.
γ) Ότι ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία αναφορικά με
τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας συμπληρωματικής δαπάνης μέχρι του
ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ,για την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για την υποβολή των
άμεσων φορολογικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πάσης
φύσεως τρέχουσα φορολογική υποστήριξη. Η δαπάνη θα ανατεθεί ,με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
με την επωνυμία «ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.», με την οποία η Περιφέρεια
συνεργάζεται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεών της και τη σύνταξη των
ισολογισμών έτους 2012 & 2013, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει στο
λογιστικό εφαρμοζόμενο σύστημα της Περιφέρειας και των άμεσων φορολογικών
της υποχρεώσεων.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε.02.00.072.0899.01.1122 «Λοιπές ειδικές
αμοιβές (τρέχον έτος) (ΛειτουργικέςΔαπάνες Π.Δ.Ε.). Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί
η με Α/Α 2642/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημ/κού Ελέγχου - Τμήμα Προμηθειών της ΠΔΕ».
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Κατόπιν της τοποθέτησης του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διένεργειας συμπληρωματικής δαπάνης μέχρι του ποσού
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
για την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη για την υποβολή των άμεσων
φορολογικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πάσης φύσεως
τρέχουσα φορολογική υποστήριξη.
Η δαπάνη θα ανατεθεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία
Συμβούλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με την επωνυμία «ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α.Ε.», με την οποία η Περιφέρεια συνεργάζεται για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεών της και τη σύνταξη των ισολογισμών έτους 2012 & 2013, λαμβάνοντας
υπόψη την εμπειρία που έχει στο λογιστικό εφαρμοζόμενο σύστημα της Περιφέρειας
και των άμεσων φορολογικών της υποχρεώσεων.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε.02.00.072.0899.01.1122 «Λοιπές ειδικές
αμοιβές (τρέχον έτος) (ΛειτουργικέςΔαπάνες Π.Δ.Ε.). Για τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί
η με Α/Α 2642/2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημ/κού Ελέγχου - Τμήμα Προμηθειών της ΠΔΕ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 419/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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