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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «παροχή υπηρεσιών στη  σύνταξη 

ισολογισμού χρήσης 2020, στην παρακολούθηση της εφαρμογής διπλογραφικής λογιστικής 
μεθόδου για το έτος 2021». 

 
Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 
Λαμβάνοντας υπόψη :  

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Δ.Κ.Κ» (ΦΕΚ 114 Α’), όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278, όπως ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

4. Του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 

αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 133 Α’) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 Α΄) 

6. του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.» (ΦΕΚ 36 Α’) 

7. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 

αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» (ΦΕΚ 263 Α΄) 

8. της παρ. 9, του άρθρου 22 του Ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220 Α’) 

9. Την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 11494/23-7-2021 μελέτη του τμήματος προϋπολογισμού – λογιστηρίου της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο: «παροχή υπηρεσιών στη  σύνταξη 

ισολογισμού χρήσης 2020, στην παρακολούθηση της εφαρμογής διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 
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για το έτος 2021» 

10. Το υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 11497/23-7-2021 πρωτογενές αίτημα του τμήματος προϋπολογισμού – 

λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας, 

το οποίο έλαβε αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ): 21REQ008972608. 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

 

Τη μελέτη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «παροχή υπηρεσιών στη  σύνταξη ισολογισμού 

χρήσης 2020, στην παρακολούθηση της εφαρμογής διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για το έτος 2021» 

όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 11494/23-7-2021 μελέτη του τμήματος 

προϋπολογισμού – λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 

16.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

 

Η παρούσα ισχύει από την κοινοποίησή της. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Μέγαρα 26/7/2021 

 

Η αρμόδια υπάλληλος 

 

 

ΣΚΛΑΒΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

 

 
 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Τμήμα Προμηθειών 

2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  

 


