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Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 1ης/2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμ. Απόφασης : 11/2019
Έγκριση δαπάνης και όρων απευθείας ανάθεσης της Λογιστικής παρακολούθησης του
Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης» σε
λογιστικό γραφείο για το έτος 2019.
.
Στα Μελίσσια και στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο – Υψηλάντη και Παναγούλη, - 1ος όροφος,
σήμερα την 18η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών
βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη και ονομαστικά:
Παρόντες ήταν οι:
1) ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2) MΠΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3) ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΜΕΛΟΣ

4) ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

5) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
6) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

7 ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

8) ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΕΡΑ

ΜΕΛΟΣ

9) ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ

ΜΕΛΟΣ

Απόντες ήταν οι:
1) ΞΑΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2) ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3) ΚΑΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4) ΤΣΕΜΠΕΡΑ ΑΓΑΘΑ
5)ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6)ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν

Ο Πρόεδρος εισηγούμενoς το 4o Θέμα Ημερησίας Διάταξης έθεσε υπ όψη του συμβουλίου τα εξής:
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Τον Ν.3463/2006.
Toν Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016).
Το άρθρο 275 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις της με αριθμ. 8440/24.2.2011 απόφασης του ΥΠ. ΕΣ.Α. & ΗΔ.
Το υπ. αρ. πρωτ. 7/10-1-2019 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Πεντέλης.
Το υπ αρ. 3/4-1-2019 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.
Πεντέλης.
7. Την ανάγκη του γραφείου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.
Πεντέλης, μη έχοντας προσωπικό κατάλληλης ειδικότητας, να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του Νομικού Προσώπου, με σκοπό να επιτελέσει το έργο του και να στηρίξει τη
λειτουργία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Πεντέλης με το
καλύτερο δυνατό τρόπο.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να προχωρήσει σε απευθείας
ανάθεση της παροχής λογιστικών εργασιών του μέχρι του ποσού των 6.993,60€ με Φ.Π.Α. 24%
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (φόρος 20% ελευθέρων επαγγελματιών) ανά
έτος με τις εξής προϋποθέσεις:
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Επί ποινή αποκλεισμού ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, θα πρέπει να πληροί τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχει αποδεδειγμένα ελάχιστη εμπειρία 5 συνεχόμενων ετών σε τήρηση λογιστικών
βιβλίων σε τουλάχιστον μία (1) Σχολική Επιτροπή .
2. Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας
λογιστή – φοροτέχνη Α΄ τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την
ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή – φοροτέχνη
τουλάχιστον Β΄ ή Γ΄ τάξεως ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, όλα τα μέλη της ομάδας
του αναδόχου πρέπει να έχουν Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ή Τμήματος Λογιστικής και
χρηματοοικονομικής ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
3. Η παρουσία του φυσικού προσώπου στην έδρα του ΝΠΔΔ που θα οριστεί από τον
ανάδοχο για την διεκπεραίωση των λογιστικών εργασιών του, θα είναι καθημερινή, ώρες
γραφείου. Θα είναι υποχρεωμένος να παραστεί σε έκτακτες περιπτώσεις όποτε του ζητηθεί
από την Σχολική Επιτροπή εντός εύλογης προθεσμίας (Διοικητικά Συμβούλια, Δημοτικά
Συμβούλια κλπ).
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Τήρηση των βιβλίων του Ν.Π.Δ.Δ.
2. Τήρηση και ενημέρωση των μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών.
3. Τήρηση μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων σχολικών μονάδων.
4. Σύνταξη δηλώσεων απόδοσης φόρου και όποιων άλλων εγγράφων υποχρεούται να
καταθέσει το Ν.Π.Δ.Δ.
5. Εξαγωγή των όποιων νόμιμων κρατήσεων προς τρίτους ανά τιμολόγιο/απόδειξη.
6. Σύνταξη ετήσιου οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
7. Κατάθεση λογιστικών και φοροτεχνικών συμβουλών προς το Ν.Π.Δ.Δ.
8. Μηχανογραφική τήρηση των λογιστικών δεδομένων στην έδρα του Νομικού Προσώπου
9. Οικονομοτεχνική ανάλυση των δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ
10. Άμεση διευθέτηση του όποιου λογιστικού ζητήματος άπτεται των λογιστικών-φοροτεχνικών
αρμοδιοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ. και δύναται να προκύψει στο μέλλον.
11. Έλεγχος των τιμολογίων και των βιβλίων/μπλοκ αποδείξεων – εισπράξεων και πληρωμών
και ενημέρωση αυτών, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και διεκπεραίωση κάθε άλλης
λογιστικής υποχρέωσης έως τις 31/12/2019
12. Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλείται το σώμα για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της
δαπάνης και όρων ανάθεσης λογιστικής παρακολούθησης του ΝΠΔΔ σε λογιστικό γραφείο με
απευθείας ανάθεση παροχής εργασιών μέχρι του ποσού των 6.993,60€ με Φ.Π.Α. 24%,
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (φόρος 20% ελευθέρων επαγγελματιών) και η
σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής μέχρι και την 31-12-2019.
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Η ανάθεση θα γίνει με τις διαδικασίες που ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και όπως αυτός
τροποποιείται κάθε φορά.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση τoυ Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη
τα ανωτέρω σχετικά:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δαπάνη και τους όρους της απευθείας ανάθεσης της Λογιστικής παρακολούθησης του
Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πεντέλης» σε λογιστικό
γραφείο για το έτος 2019, μέχρι του ποσού των 6.993,60€ με Φ.Π.Α. 24%.
Η ανάθεση θα γίνει με τις διαδικασίες που ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός
τροποποιείται κάθε φορά και βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων της Σχολικής Επιτροπής όπως
αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2019. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και
υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα Μέλη
MΠΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΧΝΗ ΣΕΒΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΕΡΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

