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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 6θ /18.07.2017
Απόφαςθ 11θ
Στο Χολαργό και ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Παπάγου - Χολαργοφ ςιμερα
18.7.2017, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 17.30, ςυνιλκε θ Σχολικι Επιτροπι Δ.Ε. του Διμου Παπάγου Χολαργοφ.
Παραβρζκθκαν:
Μιχάλθσ Τράκασ, Αγορίτςασ Δθμιτριοσ, Πάλλθ Μαγδαλθνι, Σχιςτοφ Ιφιγζνεια, Θωμόπουλοσ
Ευάγγελοσ, Μπουηαμπαλίδθσ Ιωάννθσ.

κακϊσ και οι διευκυντζσ των ςχολείων:
Γιϊργασ Λάμπροσ (1ο Λφκειο Παπάγου), Νικθτόπουλοσ Νίκοσ (2ο Γυμνάςιο Χολαργοφ)

Το παρόν κζμα ειςάγεται ωσ ΕΚΤΑΚΤΟ και, ωσ εκ τοφτου, απαιτείται θ ςφμφωνθ γνώμθ των
παρόντων μελών, ώςτε το παρόν κζμα να ςυηθτθκεί και ωσ ΕΚΤΑΚΤΟ και να προταχκεί των
κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ.
Κατόπιν τθσ ειςιγθςθσ του Προζδρου, θ επιτροπι ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, το παρόν κζμα να
ςυηθτθκεί ωσ ΕΚΤΑΚΤΟ και να προταχκεί των κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ.

Θζμα : "ΕΗΔ- Ζγκριςθ Δαπάνθσ για ανάκεςθ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ τθσ λογιςτικισ υποςτιριξθσ
τθσ Δευτεροβάκμιασ ςχολικισ επιτροπισ του Διμου Παπάγου - Χολαργοφ"
Ο Πρόεδροσ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ ζχοντασ υπόψθ:
1. Τον ςυνδυαςμό των διατάξεων του άρκρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) (αναλογικι εφαρμογι
ςτισ Δθμοτικζσ Σχολικζσ Επιτροπζσ) και τθσ υπ’ αρικμ. 8440/25-02-2011 απόφαςθσ του Υπουργοφ
Εςωτερικϊν, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ ζχει τθν αρμοδιότθτα να εγκρίνει τισ
δαπάνεσ που πρόκειται να διενεργιςει το Ν.Π.Δ.Δ., με εξαίρεςθ εκείνεσ που αναφζρονται ςτθν παρ.
8β του άρκρου 3 τθσ ανωτζρω υπουργικισ απόφαςθσ.
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2. Τθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ με εξωτερικό ςυνεργάτθ για τθν τιρθςθ των φορολογικϊν και εργατικϊν
υποχρεϊςεων τθσ Σχολικισ Επιτροπισ

ειςθγείται
Τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ για τθν ανάκεςθ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ τθσ λογιςτικισ υποςτιριξθσ τθσ
Δευτεροβάκμιασ ςχολικισ επιτροπισ του Διμου Παπάγου - Χολαργοφ, ςφμφωνα με τουσ κάτωκι
όρουσ – προδιαγραφζσ :
ο

Άρκρο 1 : Περιγραφι των προσ ανάκεςθ εργαςιών
Ενδεικτικά, οι εργαςίεσ που κα πρζπει να ανατεκοφν ςτον εξωτερικό ςυνεργάτθ είναι οι κάτωκι :
 Μθνιαία τιρθςθ του βιβλίου εςόδων - εξόδων τθσ παραγράφου 11α του άρκρου 3
 Σφνταξθ και αποςτολι τθσ ετιςιασ διλωςθσ φόρου ειςοδιματοσ τθσ ςχολικισ επιτροπισ
 Αποςτολι τθσ αναλυτικισ περιοδικισ διλωςθσ (Α.Π.Δ.) ςτο Ι.Κ.Α.
 Υποςτιριξθ ςτθν ςφνταξθ του ετθςίου πίνακα απολογιςμοφ
 Υποςτιριξθ ςε κζματα που αφοροφν τθν φορολογικι νομοκεςία
 Υποςτιριξθ ςε κζματα που αφοροφν τθν εργατικι νομοκεςία
Άρκρο 2ο : Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ – Σρόποσ πλθρωμισ
Κατόπιν ζρευνασ αγοράσ, διαπιςτϊκθκε ότι θ μζςθ τιμι για τθν εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν
ανζρχεται ςτο φψοσ των 3.600,00 € κατ’ ζτοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου φ.π.α., ενϊ θ πλθρωμι του
αναδόχου κα πραγματοποιείται ςτο τζλοσ κάκε μινα.
Η πλθρωμι τθσ αξίασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ παραγράφου Ζ του άρκρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μζτρα
εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρκρου 3 τθσ Οδθγία
2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ.
Άρκρο 3ο : Διάρκεια ςφμβαςθσ
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι 12μθνθ, με ζναρξθ τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ από τα δφο (2)
ςυμβαλλόμενα μζρθ
Άρκρο 4ο : Ειδικά κζματα - εξουςιοδοτιςεισ
Μετά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ο εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ κα εξουςιοδοτθκεί για να
διενεργεί ωσ εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου ςτθν Δ.Ο.Υ. ενϊ κα του γνωςτοποιθκοφν οι
κωδικοί του Ν.Π.Δ.Δ. ςτο Ι.Κ.Α. και τον Ο.Α.Ε.Δ. για τθν αποςτολι των προβλεπόμενων από τθν
εργατικι νομοκεςία δθλϊςεων.
Άρκρο 5ο : Δικαίωμα ςυμμετοχισ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν όλοι οι οικονομικοί φορείσ που κα προςκομίςουν, εκτόσ από τθν
οικονομικι προςφορά τουσ, τα κάτωκι δικαιολογθτικά :
Α.Βεβαίωςθ από το οικονομικό επιμελθτιριο ι υπεφκυνθ διλωςθ ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο ςτο
οποίο να αναφζρετε ο αρικμόσ άδειασ του ελεφκερου επαγγελματία ι του διαχειριςτι ι του
νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ
Β. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
Γ. Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ
Δ. Βεβαίωςθ ζναρξθσ παροχισ Λογιςτικϊν – Φοροτεχνικϊν Υπθρεςιϊν από το Οικονομικό
Επιμελθτιριο
Άρκρο 6ο : Σρόποσ ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ
Απευκείασ ανάκεςθ με απόφαςθ Προζδρου (ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 του
άρκρου 209 του Ν.3463/06, όπωσ αυτι προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 13 του άρκρου
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20 του Ν. 3731/08), μετά από ςυλλογι προςφορϊν από τισ επιχ/ςεισ του αντίςτοιχου κλάδου και τθν
αξιολόγθςι τουσ
Άρκρο 7ο : υμβατικά τοιχεία
Στοιχεία τθσ ςφμβαςθσ που κα προςαρτθκοφν και κα αποτελζςουν αναπόςπαςτο κομμάτι αυτισ,
κατά ςειρά ιςχφοσ, είναι:
•
Η απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
•
Η προςφορά του μειοδότθ
Άρκρο 8ο : Ζγκριςθ Αποτελζςματοσ :
Για τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αποφαςίηει ο Πρόεδροσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 9 του άρκρου 209 του Ν.3463/06, όπωσ αυτι προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/08.
Τθν ανάγκθ ζγκριςθσ δαπάνθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ με λογιςτικό γραφείο για ζνα ζτοσ, φψουσ ζωσ
3,600ευρϊ με ςκοπό τθν τιρθςθ λογιςτικϊν βιβλίων και τθν διεκπεραίωςθ όλων των ςυναλλαγϊν
τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με τθν εφορία, το ΙΚΑ, και λοιποφσ φορείσ.

Αποφαςίηεται ομόφωνα
Η ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ για τθν ανάκεςθ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ τθσ λογιςτικισ υποςτιριξθσ τθσ
Δευτεροβάκμιασ ςχολικισ επιτροπισ του Διμου Παπάγου - Χολαργοφ, ςφμφωνα με τουσ παραπάνω
όρουσ.

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα απόφαςθ υπογράφεται:

Ο Πρόεδροσ

Μιχαιλ Τράκασ

Η Αντιπρόεδροσ

Μαγδαλθνι Πάλλθ

Η Γραμματζασ

Ιςμινθ Παραδζλλθ

Σα μζλθ:
Αγορίτςασ Δθμιτριοσ, Γεωργιάδου Λουίηα, Σχιςτοφ Ιφιγζνεια, Κόκκοτα Ευτυχία, Θωμόπουλοσ
Ευάγγελοσ, Μπουηαμπαλίδθσ Ιωάννθσ, Ελευκζριοσ Πζππασ, Καπόπουλοσ Νζςτορασ.

