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ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 &
Αμερικής, Πάτρα, 26441
KOIN:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
2. Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 249/2013 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 345231/3464 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 249/2013 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας α) παράτασης της σύμβασης
ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής
υποστήριξης κατά την προσαρμογή του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου στο
Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής-Κοστολόγησης
σύμφωνα με το ΠΔ 315/99, δαπάνης μέχρι του ποσού των 19.680,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) αναγκαιότητας λογιστικών υπηρεσιών με
απευθείας ανάθεση στον ίδιο εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση έργου, για την
παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης κατά το κλείσιμο της χρήσης του
οικονομικού έτους 2013, δαπάνης μέχρι του ποσού των 16.728,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας
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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. 15/2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα
Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, 2ος όροφος) συνεδρίασε η
Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 182/2011 (ΦΕΚ τ. Β 2010/9-9-2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 147/2013 (ΦΕΚ τ. Β 1966/13-82013) και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/2013, αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.οικ.346136/1505,24-12-2013
πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Αγγελόπουλος Γεώργιος – Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής
Οικονομίας /Πρόεδρος
2. Μπουχάγιερ Αριστείδης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία - Περιφερειακή Σύμβουλος/Τακτικό
μέλος
4. Μπουγάς Κωνσταντίνος - Περιφερειακός Σύμβουλος/Τακτικό μέλος
5. Γεωργιόπουλος Γιώργος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
6. Βάλαρης Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
7. Πετρόπουλος Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος /Τακτικό μέλος
8. Πυλαρινός Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
9. Καραθανασόπουλος Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
10. Φεσσιάν Γεράσιμος - Περιφερειακός Σύμβουλος / Τακτικό μέλος
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Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αγγελοπούλου Γεωργία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Βαθμό Ε’, σύμφωνα με την απόφαση οικ. 160453/2337 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 249/2013
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 21o θέμα Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας α) παράτασης της σύμβασης ανάθεσης έργου σε εξωτερικό
συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης κατά την προσαρμογή
του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου στο Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και
Αναλυτικής Λογιστικής-Κοστολόγησης σύμφωνα με το ΠΔ 315/99, δαπάνης μέχρι του
ποσού των 19.680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) αναγκαιότητας
λογιστικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στον ίδιο εξωτερικό συνεργάτη με
σύμβαση έργου, για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης κατά το
κλείσιμο της χρήσης του οικονομικού έτους 2013, δαπάνης μέχρι του ποσού των
16.728,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με την αρμοδιότητα της παραγράφου
16 της απόφασης 147/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ τ.
Β 1966/13-8-2013).
Βάση της γραπτής εισήγησης
Χριστοδουλόπουλου Χρήστου:

του

Αντιπεριφερειάρχη

Οικονομικών

κ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με το Π.Δ. 132/2010

(ΦΕΚ 225Α’/27.12.2010) εγκρίθηκε ο Οργανισμός της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄) ορίζονται θέματα περί του Δημόσιου Λογιστικού, του
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις. Με το Ν.2286/1995/19Α/01-02-95
κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή
θέματα. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ. 150Α'/15.7.2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
και την εγκύκλιο Π1/4232/12.09.2007 για την εφαρμογή του.
Με την παράγραφο 1 η απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291Β’ 11.8.2010) του Υπουργού
Οικονομικών αναπροσάρμοσε τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ
247Α’), για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν, προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών, ή εκτέλεση έργων.
Με

την

υπ’

αριθμό

2/42053/0094/2002

απόφαση

Υπουργού

Οικονομίας,

αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
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Με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α’/16.3.2007) προσαρμόστηκε η Ελληνική
Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
Β’

Με την υπ’ αριθμό 44/2013 απόφασή του (ΦΕΚ 730 /29.3.2013), το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τροποποίησε την όμοια 182/2011, που αφορά
σύσταση

επιτροπής

με

τίτλο

«Επιτροπή

Αναπτυξιακής

και

Κοινωνικής

Πολιτικής

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και με την οποία μεταβίβασε αρμοδιότητες σ’
Α

αυτήν σύμφωνα με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ. 85 ’/11.4.2012), μεταξύ των οποίων στην
παράγραφο xvii) «Την έγκριση αναγκαιότητας, όπου απαιτείται, υλοποίησης ενεργειών,
δράσεων, προμηθειών, έργων και μελετών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.».
Με το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α’/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/91118/0026/29.12.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
κοινοποιήθηκαν διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες , άρθρα
12 & 13.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης του
Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής», άρα στην παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του έτους 2014.
Με τις αποφάσεις 213/2013 της 21ης Συνεδρίασης 30.10.2013 και 220/2013 της 24ης
Συνεδρίασης 4.12.2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε ο

προϋπολογισμός και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης οικονομικού έτους 2014 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με

την

υπ’

αριθμό

46176/935

απόφασή

του

(ΦΕΚ

463Β’/26.2.2013),

ο

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ανέθεσε την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων στους
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από αυτόν.
Με το Π.Δ. 315/30.12.1999 (ΦΕΚ 302Α'), «Περί ορισμού του περιεχομένου και του
χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων
(Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)», του οποίου οι διατάξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του
Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138Α’/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
που αντικατέστησε την παράγραφο 11 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010,

ορίζεται ότι

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, για το Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής –
Κοστολόγησης των Περιφερειών».
Με την υπ’ αριθμό 419/2012 (17η συνεδρίαση 10.7.2012) η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
ποσού 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και τα τεύχη του διαγωνισμού για την ανάδειξη
εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου με βασικές υποχρεώσεις οι οποίες
συνοψίζονται:
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Αντιστοίχιση των κωδικών της Δημόσιας Λογιστικής με τους κωδικούς του
Διπλογραφικού



Γενική απογραφή και αποτίμηση των παγίων σε τρέχουσες αξίες



Δημιουργία Μητρώου Παγίων και διαχείρισή του



Δημιουργία Ισολογισμού έναρξης της Περιφέρειας



Ομοιόμορφο λογιστικό σχέδιο για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες



Τακτοποίηση υποχρεώσεων προς τρίτους (απόδοση ΦΠΑ – ΦΜΥ κλπ.)



Συμβουλευτική υποστήριξη



Επί τόπου εκπαίδευση των υπαλλήλων (και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων) σε
λογιστικά – φοροτεχνικά θέματα και οτιδήποτε άλλο προκύπτει σαν υποχρέωση από την
εφαρμογή του διπλογραφικού



Καταχώρηση δεδομένων



Διάθεση συνεργάτη/των για την υποστήριξη των υπηρεσιών.
Με την υπ’ αριθμό 467/2012 (29η συνεδρίαση 17.10.2012) η Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε τα πρακτικά 1,2,3, του πρόχειρου διαγωνισμού
ανάδειξης εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών
λογιστικής υποστήριξης κατά
Διπλογραφικό

Σύστημα

την

προσαρμογή του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου στο

Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής-Κοστολόγησης από 1.1.2012,

σύμφωνα με το ΠΔ 315/1999 και κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία
«Ευρωοικονομική Α.Ε.» που προσέφερε το ποσό των 19.680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (16.000,00 χωρίς ΦΠΑ).
Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπεβλήθη με το υπ’ αριθμό
249883/2206/24.10.2012 έγγραφο της Περιφέρειας για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 225 του Ν.3852/2010. Με το υπ’ αριθμό 102075/18680/29.11.2012 έγγραφό της η
αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου παρέπεμψε της απόφαση 647/2012 της Οικονομικής Επιτροπής στην
Επιτροπή του άρθρου 68 του Π.Δ.30/1996 με το σκεπτικό ότι αυτή αντίκειται στο νόμο,
προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η συγκεκριμένη απόφαση, η οποία εκδόθηκε στις 1.10.2012
εγκρίνει τα πρακτικά του πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης εξωτερικού συνεργάτη για την
παροχή υπηρεσιών αναδρομικά από 1.1.2012. Συνεπώς η κατακύρωση αποτελέσματος της
εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε μεταγενέστερο
χρόνο δεν δύναται να νομιμοποιήσει αναδρομικά την εκτέλεσή της, καθόσον, η σύναψη της
σύμβασης δεν δύναται να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της έγκρισής της, λόγω της
απαγόρευσης της αναδρομικής ισχύος αυτής (Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα 7 Πράξη 103/2012).
Μετά και την αποστολή απόψεων επί του θέματος (έγγραφο 307138/2763/31.12.2012),
από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, με το υπ’ αριθμό 2/24.1.2013
έγγραφό της, η

Επιτροπή του άρθρου 68 Π.Δ.30/1996 μας γνωστοποίησε ότι λόγω

παράστασης του Προέδρου της Επιτροπής αλλά και της αναπληρώτριάς του στο Δικαστήριο, η
συνεδρίαση για την εξέταση του θέματος δεν πραγματοποιήθηκε, οπότε παρήλθε η προθεσμία
που ορίζει το άρθρο 225 (παράγραφος 3), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος
12) του Ν.4071/2012.
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Με την υπ’ αριθμό 148/2013 (8η Συνεδρίαση στις 6.9.2013) η Επιτροπή Αναπτυξιακής
και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε την έγκριση
σκοπιμότητας δαπάνης λογιστικών υπηρεσιών με ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση
έργου με λήξη τις 31.12.2013, συνολικού ποσού 19.990,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης κατά την προσαρμογή του
υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου στο διπλογραφικό σύστημα γενικής και αναλυτικής λογιστικής –
κοστολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999.
Με την υπ’ αριθμό 833/2013 (27η συνεδρίαση στις 16.9.2013) απόφασή της η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε δαπάνη λογιστικών
υπηρεσιών με ανάθεση στην εταιρεία «Ευρωοικονομική Α.Ε.» με σύμβαση έργου, λήξης στις
31.12.2013, η οποία αναδείχθηκε κατόπιν διαδικασίας πρόχειρου διαγωνισμού και τη διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 19.680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή
υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης κατά την προσαρμογή του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου
στο διπλογραφικό σύστημα γενικής και αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ.315/1999. Μετά από σχετικό έλεγχο εγκρίθηκε η νομιμότητα όλης της
διαδικασίας με την υπ’ αριθμό 110026/11394/25.9.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ92ΟΡ1Φ-6Θ9) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Σε υλοποίηση των ανωτέρω υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της
εταιρείας «Ευρωοικονομική Α.Ε.», σύμβαση ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης κατά την προσαρμογή του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου στο Διπλογραφικό
Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999,
σε ειδικό άρθρο της οποίας προβλέπεται, για λόγους ολοκλήρωσης των διαδικασιών, παράταση
τεσσάρων μηνών εντός του νέου έτους 2014.
Μέχρι την ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων χρονοβόρων ενεργειών, υπήρξε
μεγάλη καθυστέρηση αναφορικά με την εκτέλεση του έργου της παραμετροποίησης και
εφαρμογής του αναγκαίου διπλογραφικού συστήματος από το οικονομικό έτος 2012, με
αποτέλεσμα το χάσιμο πολύτιμου χρόνου και την υστέρηση των λογιστικών διαδικασιών
απαραίτητων για την ομαλότητα, αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των οικονομικών
υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Με δεδομένα ότι:

I. Η ανάθεση της παραμετροποίησης του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου για την
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 315/1999 περί διπλογραφικού λογιστικού
συστήματος και στις Περιφέρειες, καθώς και η παροχή εξειδικευμένων λογιστικών
υπηρεσιών στη σύνταξη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης, απαιτεί τη
συνεργασία της Περιφέρειας με εξωτερικό συνεργάτη για τους παρακάτω λόγους:

 H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ολοκληρωμένο λογιστικό πληροφοριακό
σύστημα, το οποίο παράλληλα με το δημόσιο λογιστικό που μέχρι τώρα
εφαρμοζόταν στηρίζει και το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης
των εσόδων και των δαπανών της, για την ενεργοποίηση του οποίου απαιτείται η
παραμετροποίηση στοιχείων που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
της χρήσης και με τη συνδρομή κατάλληλης και έμπειρης λογιστικά βοήθειας.

15η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας –Απόφαση 249/2013
Σελίδα 6

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ7Λ6-ΟΑΧ
 Η κυριότερη λογιστική εργασία την οποία πρέπει να παραδώσει και για την οποία
απαιτείται η τεχνική και η εμπειρία του εξωτερικού συνεργάτη, δηλαδή η σύνταξη
ισολογισμού τέλους χρήσης, θέλει ένα σύνολο εργασιών και παραμετροποιήσεων
για τη δημιουργία γέφυρας μεταξύ του δημόσιου λογιστικού και του διπλογραφικού
συστήματος λογιστικής παρακολούθησης, κυρίως μετά το τέλος του έτους.

 Οι υπηρεσίες τις οποίες 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 στα στελέχη της υπηρεσίας και λογιστικές εργασίες για τη σύνταξη του
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.

 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα για την εφαρμογή του Π.Δ.315/1999 στη Π.Δ.Ε. οι
απαιτούμενες εργασίες όπως η μηχανοργάνωση, τήρηση λογιστικών βιβλίων για την
εφαρμογή

της

Γενικής

και

Αναλυτικής

Λογιστικής,

σύνταξη

οικονομικών

καταστάσεων, σύνταξη ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν από το υπάρχον προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
διότι πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξεως, επίσης οι
βοηθοί που θα πλαισιώσουν την ομάδα για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
κατά την προσαρμογή του υπάρχοντος

λογιστικού

σχεδίου στο Διπλογραφικό

Σύστημα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης θα πρέπει να είναι
κάτοχοι αδείας λογιστή - φοροτεχνικού τουλάχιστον Β' ή Γ' τάξεως.

II. Απαιτείται η παράταση της ισχύουσας σύμβασης λογιστικών υπηρεσιών μέχρι και τις
30.4.2014, χρόνος που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της

προσαρμογής

του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου στο Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής και
Αναλυτικής Λογιστικής-Κοστολόγησης σύμφωνα με το ΠΔ 315/1999, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις με την ίδια συμφωνηθείσα αμοιβή χωρίς ουδεμία πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση για την Περιφέρεια, σύμφωνα και με το σχετικό έγγραφο του
εξωτερικού συνεργάτη.

III. Λόγω της υπερβολικής καθυστέρησης των διαδικασιών νομιμότητας της ανάθεσης του
έργου στον εξωτερικό συνεργάτη, είναι αδύνατη ειδικά εν όψει του τέλους του έτους,
οποιαδήποτε έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας για ανάδειξη νέου αναδόχου ο οποίος
θα αναλάβει την παροχή λογιστικών υπηρεσιών του έτους 2013. Επίσης η εταιρεία
«Ευρωοικονομική Α.Ε.» λόγω της ενασχόλησή της επί δεκαπέντε μήνες περίπου με τα
λογιστικά και οικονομικά θέματα της Περιφέρειας έχει αποκτήσει σημαντική
τεχνογνωσία και την αναγκαία εμπειρία να παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
κατά την εφαρμογή του διπλογραφικού σχεδίου, την τεχνική υποστήριξη και το
κλείσιμο της λογιστικής χρήσης του οικονομικού έτους 2013.

IV. Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσης μαζί με τον
Ισολογισμό της χρήσης 2012 και του Ισολογισμού της χρήσης 2013, από τον ίδιο
εξωτερικό συνεργάτη, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2014. Περαιτέρω η
παράλληλη παρακολούθηση και των δύο χρήσεων 2012 και 2013 κρίνεται
επιβεβλημένη για να επιτευχθεί η συμφωνία των λογαριασμών του Ισολογισμού
Έναρξης 1/1/2012, που γίνεται σε χρόνο κατά πολύ μεταγενέστερο (τέλος του 2013).
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Αυτό θα

βοηθήσει ιδιαίτερα όσον αφορά τα έργα της Περιφέρειας, που είναι

πολυπληθή και απαιτείται σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999, η αναλυτική καταγραφή τους
και ο διαχωρισμός τους σε ολοκληρωμένα, ημιτελή και με υπογραφείσα σύμβαση αλλά
μη εκτελεσθέντα. Επίσης με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και οικονομικό όφελος
γιατί μπορεί να εκτελεστεί το έργο της σύνταξης του Ισολογισμού της χρήσης 2013 με
σημαντικά μικρότερο κόστος από εκείνον της προηγούμενης χρήσης (15% έκπτωση
σύμφωνα με έγγραφη δήλωσή του).

V. Στον επόμενο πρώτο μήνα του νέου έτους θα αρχίσει διαδικασία ενώπιον των
αρμοδίων συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού παροχής
λογιστικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση έργου, με αντικείμενο
την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης κατά το κλείσιμο του οικονομικού
έτους 2014 και στη σύνταξη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης.
Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε:

1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης ανάθεσης έργου για διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών, στον εξωτερικό συνεργάτη που προέκυψε από διαδικασία πρόχειρου
διαγωνισμού, εταιρεία «Ευρωοικονομική Α.Ε.», για την παροχή υπηρεσιών
λογιστικής υποστήριξης κατά την προσαρμογή του υπάρχοντος λογιστικού
σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο διπλογραφικό σύστημα γενικής
και αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.315/1999. Η ισχύς της παραταθείσας σύμβασης λήγει υποχρεωτικά στις
30.4.2014, αφορά λογιστικές διαδικασίες και προσαρμογές της χρήσης 2012, οι
οποίες οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί με την εκπνοή της προθεσμίας, με
κόστος τη συνολική αμοιβή που προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία ήτοι
του ποσού των 19.680,00 ευρώ (16.000,00 Χ 23%) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., χωρίς ουδεμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
2. Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας δαπάνης παροχής λογιστικών υπηρεσιών με
απευθείας ανάθεση με σύμβαση έργου στον ίδιο εξωτερικό συνεργάτη, την
εταιρεία «Ευρωοικονομική Α.Ε.», για λόγους που έγκεινται στην επείγουσα
ανάγκη λογιστικής κάλυψης της παρούσας χρήσης, στην αδυναμία διενέργειας
διαδικασίας

ανάδειξης

νέου

συνεργάτη

λόγω

λήξης

του

έτους,

στην

τεχνογνωσία, σημαντική εμπειρία και άψογη συνεργασία της Περιφέρειας με την
εταιρεία, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης κατά το
κλείσιμο του οικονομικού έτους 2013 και στη σύνταξη ισολογισμού και
αποτελεσμάτων χρήσης. Η διάρκεια της νέας σύμβασης ορίζεται από της
υπογραφής της και έως τις 30.6.2014, με κόστος που προκύπτει μετά από
έκπτωση 15% επί της τιμής της προηγούμενης σύμβασης (16.000,00-15% =
13.600,00 Χ 23%) και συγκεκριμένα δεν θα υπερβεί το ποσό των 16.728,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει η εταιρεία
εξειδικεύονται:
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Στον έλεγχο της τήρησης μηχανογραφικά της Γενικής Λογιστικής, σύμφωνα
με το σχετικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 315/1999).



Στον έλεγχο της ορθής τήρησης του Λογιστικού, τη σωστή συνδεσμολογία των
λογαριασμών, στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που υπάρχουν στη ροή
των εργασιών, η υπόδειξη ενεργειών και παρεμβάσεων που πρέπει να
γίνονται κάθε φορά στο Λογισμικό, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.



Στον έλεγχο και σύνδεση των λογαριασμών του Δημοσίου Λογιστικού και της
Γενικής Λογιστικής.



Στον έλεγχο και ανάπτυξη των λογαριασμών τάξεως όπως προβλέπεται στο
Π.Δ.315/1999.



Στην εκτύπωση όλων των προβλεπόμενων βιβλίων στο Δημόσιο Λογιστικό
και στη Γενική Λογιστική.



Στην

παροχή

εξειδικευμένων

λογιστικών

γνώσεων

στα

στελέχη

της

Περιφέρειας.


Στο ολοκληρωμένο κύκλωμα εργασιών για τη σύνταξη του ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων χρήσης 2013.

3. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων.
Το σύνολο της δαπάνης (19.680,00 + 16.728,00) βαρύνει τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2014 και συγκεκριμένα τον
Κ.Α.Ε. 0899 «Λοιπές Αμοιβές» των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων κατά το 1/3 για
κάθε Περιφερειακή Ενότητα (9.866,67 χ 23% = 12.136,00 ευρώ.)

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

Εγκρίνει την αναγκαιότητα παράτασης της σύμβασης ανάθεσης έργου για
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, στον εξωτερικό συνεργάτη που προέκυψε
από διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού, εταιρεία «Ευρωοικονομική Α.Ε.»,
για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης κατά την προσαρμογή
του υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο
διπλογραφικό σύστημα γενικής και αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.315/1999. Η ισχύς της παραταθείσας
σύμβασης λήγει υποχρεωτικά στις 30.4.2014, αφορά λογιστικές διαδικασίες
και προσαρμογές της χρήσης 2012, οι οποίες οφείλουν να έχουν
ολοκληρωθεί με την εκπνοή της προθεσμίας, με κόστος τη συνολική αμοιβή
που προέκυψε από τη διαγωνιστική διαδικασία δαπάνης μέχρι του ποσού
των 19.680,00 ευρώ (16.000,00 Χ 23%) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
χωρίς ουδεμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

2.

Εγκρίνει την αναγκαιότητα παροχής λογιστικών υπηρεσιών με απευθείας
ανάθεση με σύμβαση έργου στον ίδιο εξωτερικό συνεργάτη, την εταιρεία
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«Ευρωοικονομική Α.Ε.», για λόγους που έγκεινται στην επείγουσα ανάγκη
λογιστικής κάλυψης της παρούσας χρήσης, στην αδυναμία διενέργειας
διαδικασίας ανάδειξης νέου συνεργάτη λόγω λήξης του έτους, στην
τεχνογνωσία, σημαντική εμπειρία και άψογη συνεργασία της Περιφέρειας με
την εταιρεία, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2013 και στη σύνταξη ισολογισμού
και αποτελεσμάτων χρήσης. Η διάρκεια της νέας σύμβασης ορίζεται από της
υπογραφής της και έως τις 30.6.2014, με δαπάνη που προκύπτει μετά από
έκπτωση 15% επί της τιμής της προηγούμενης σύμβασης (16.000,00-15%
= 13.600,00 Χ 23%) και συγκεκριμένα δαπάνης μέχρι του ποσού των
16.728,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες που
αναλαμβάνει η εταιρεία εξειδικεύονται:


Στον έλεγχο της τήρησης μηχανογραφικά της Γενικής Λογιστικής,
σύμφωνα με το σχετικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 315/1999).



Στον

έλεγχο

της

ορθής

τήρησης

του

Λογιστικού,

τη

σωστή

συνδεσμολογία των λογαριασμών, στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων
που υπάρχουν στη ροή των εργασιών, η υπόδειξη ενεργειών και
παρεμβάσεων που πρέπει να γίνονται κάθε φορά στο Λογισμικό,
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.


Στον έλεγχο και σύνδεση των λογαριασμών του Δημοσίου Λογιστικού
και της Γενικής Λογιστικής.



Στον έλεγχο και ανάπτυξη των λογαριασμών τάξεως όπως προβλέπεται
στο Π.Δ.315/1999.



Στην εκτύπωση όλων των προβλεπόμενων βιβλίων στο Δημόσιο
Λογιστικό και στη Γενική Λογιστική.



Στην παροχή εξειδικευμένων λογιστικών γνώσεων στα στελέχη της
Περιφέρειας.



Στο ολοκληρωμένο κύκλωμα εργασιών για τη σύνταξη του ισολογισμού
και των αποτελεσμάτων χρήσης 2013.

Το σύνολο της δαπάνης (19.680,00 + 16.728,00) βαρύνει τον εγκεκριμένο
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2014 και
συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0899 «Λοιπές Αμοιβές» των τριών Περιφερειακών
Ενοτήτων κατά το 1/3 για κάθε Περιφερειακή Ενότητα (9.866,67 χ 23% =
12.136,00 ευρώ.)
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2/80427/0026/30.11.2012 έγγραφο της 26ης
Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. «η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προηγείται κάθε
ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και διενεργείται σε
συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής», άρα στην
παρούσα φάση δεν απαιτείται δέσμευση συγκεκριμένης πίστωσης στον
προϋπολογισμό του έτους 2014.
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3.

Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 249/2013.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας

ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας

ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΟΥΜΠΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
2. ΜΠΟΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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