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 11
η
  ΠΡΑΞΗ 

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα Τετάρτη 04/04/2022 και ώρα 18:30 μ.μ. στα γραφεία Διοικήσεως της Σχολικής Επιτροπής 

Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Νέας  Ιωνίας (Αγ. Γεωργίου 40), ύστερα από την με 

αριθ. πρωτ.: 38/26-04-2022  πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Χρυσανθοπούλου Ουρανίας, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

ΓΙΑ 

Έγκριση  Όρων μελέτης  και  έγκριση όρων Δημοπρασίας για την  ετήσια εργασία Λογιστικής 

Υποστήριξης στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ετών 2022-2023 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 

2 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΥΡΟΣ Τακτικό μέλος 

3 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τακτικό μέλος 

4 ΔΕΝΑΞΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Τακτικό μέλος 

5 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τακτικό μέλος 

6 ΚΑΝΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Τακτικό μέλος 

7 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Τακτικό μέλος 

8 ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Αναπληρωματικό μέλος της Λαμπίρη Αθηνάς 

9 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Αναπληρωματικό μέλος του Ιωσηφίδη Δαμιανού 

10 ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αναπληρωματικό μέλος της Κοντογιάννη Αναστασίας 

11 ΚΟΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τακτικό μέλος 

12 ΖΑΧΟΥΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Τακτικό μέλος 

 

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία  (επί συνόλου 15 μελών, παρόντες 12) η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής κ. Χρυσανθοπούλου Ουρανία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έχοντας υπόψη: 

1. Τις  υπ’ αριθμ. 38/16-03-2022 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στον ορισμό 

προέδρου, αντιπροέδρου και μελών της σχολικής επιτροπής. 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης 8440/2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών 

Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 
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Η Πρόεδρος εισάγει το 2ο  θέμα της 2
ης

 συνεδρίασης σύμφωνα με την υπ΄   αριθ.  πρωτ.  Εισήγηση  26/13-04-2022 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 118 & 328 του Νόμου 4412/2016 & άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006. 

 

                                                                  Στο Δήμο Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα : 

 

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 24/2022 μελέτη του Τμήματος Παιδείας αφορά  την ετήσια εργασία λογιστικής 

υποστήριξης στο ΝΠΔΔ Σχολική επιτροπή Εκπαίδευσης : 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.232 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.  

 

                                                  Με βάση τα παραπάνω καλείται η Σχολική Επιτροπή  

                                                        Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εγκρίνει : 

 

1) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 24/2022 μελέτη του Τμήματος Παιδείας  με ετήσιο ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 

2.232 ευρώ με το  Φ.Π.Α. 24% 

 

2) Να καθορίσει και να εγκρίνει τους κάτωθι όρους για την διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας. 

 

                                                                                        Άρθρο 1
ο
 

Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού σε τόπο και χρόνο που θα οριστεί στην 

περίληψη της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

Άρθρο 2
ο
 

Αντικείμενο της δημοπρασίας 

Με την παρούσα Διακήρυξη εκτίθεται σε μειοδοτική δημοπρασία με κλειστές οικονομικές προσφορές η ετήσια  

εργασία λογιστικής υποστήριξης του ΝΠΔΔ Σχολική επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ. αρ. 

πρωτ 24/2022 μελέτη Τμήματος Παιδείας  και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης Πράξης-Διακήρυξης.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.232 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%. 

Η εκτέλεση των εργασιών  θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Νόμου 4412/2016 με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Άρθρο 3
ο
 

Διάρκεια της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος και ειδικότερα θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η παράταση για ένα επιπλέον έτος , 

εφόσον συμφωνεί και η ανάδοχος εταιρεία 

 

Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ή καθυστέρησης της εργασίας , που θα προέρχεται 

από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό. 

Άρθρο 4
ο
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία - δικαιολογητικά 

1. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής  μορφής καθώς 

και κοινοπραξίες. 

2. Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την 

ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου  

β) Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και της μελέτης  και ότι 

αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό 

ε) Κλειστό Φάκελο  Οικονομικής Προσφορά 
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Άρθρο 5
ο
 

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη μειοδότη 

1. Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική κατόπιν υποβολής κλειστών οικονομικών προσφορών ενώπιον της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν από την επιτροπή και θα γράφονται στο πρακτικό 

με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον 

πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά 

επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. 

2. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της 

διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μνημονεύονται στο πρακτικό και η 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

3. Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπέρ αυτού, που προσέφερε το 

μικρότερο ποσό.  

4. Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης 

Άρθρο 6
ο
 

Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

Ο Λογιστής – φοροτεχνικός υποχρεούται: 

Α) Να παρέχει τις υπηρεσίες του με τρόπο αντικειμενικό, τηρώντας τη λογιστική, τη φορολογική, την εργατική και 

ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και κάθε άλλο σχετικό Νόμο ή και Προεδρικό Διάταγμα, ή και Απόφαση, ή και Εγκύκλιο 

Διαταγή που αφορά στο έργο του, μη δεχόμενος παρεμβάσεις προφορικές ή και έγγραφες από τον πελάτη εφόσον 

αυτές εγκυμονούν κινδύνους παραβάσεων της εν ισχύ νομοθεσίας. 

Β) Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιήλθαν στη γνώση 

του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση από τον Νόμο. 

Γ) Να μην παρέχει ανακριβή ή και παραπλανητικά στοιχεία και πληροφορίες σε πελάτες, η προμηθευτές καθώς και 

στα θεσμικά ή εντεταλμένα κρατικά όργανα, Φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και Αρχές. 

Δ) Αναλαμβάνει γενικότερα ότι χρειάζεται για την σωστή  και εύρυθμη Λογιστική παρακολούθηση των Σχολικών 

Επιτροπών, έχοντας πάντα την ευθύνη για την ορθή τήρηση των λογιστικών και την ευθύνη της υπενθύμισης όλων 

των ενεργειών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

Ο λογιστής πρέπει υποχρεωτικά να είναι γνώστης του προγράμματος «S – MANAGEMENT PLUS» το οποίο είναι 

εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Λογιστηρίου του ΝΠΔΔ 

                                                Ο Λογιστής υποχρεούται για τις ακόλουθες εργασίες: 

1 ) Μισθοδοσία καθαριστριών  

• Έκδοση Μισθολογικών καταστάσεων 

• Δημιουργία Αρχείου Ε.Α.Π 

• Δημιουργία και υποβολή αρχείου Α.Π.Δ 

• Βεβαιώσεις αποδοχών Εργαζομένων (Μηνιαίες και ετήσιες) 

• Μηνιαίες καταστάσεις προς απόδοση κρατήσεων παρακρατούμενων φόρων  

• Συμφωνία ταμείου και τραπεζών ανά τρίμηνο 

ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ 

• Απολογισμοί 

• Κλεισίματα Έτους 

• Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1 ΚΑΙ Ε2 κυλικεία) 

• Οριστικές Δηλώσεις ΦΜΥ 

• Οριστικές Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων 

• Ενημέρωση για τις εκάστοτε φορολογικές μεταβολές 

• Εκτύπωση και έλεγχο βιβλίου εσόδων και εξόδων  
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•  

Ο λογιστής - συνεργάτης υποχρεούται να παραδώσει έγκαιρα τον ετήσιο απολογισμό του ΝΠΔΔ σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Σε περίπτωση που ο λογιστής – εξωτερικός συνεργάτης δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του (όπως αυτές 

αναφέρονται στη μελέτη) το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία και να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης κανενός ποσού εκτός του 

ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε εκτελέστηκε, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας 

για τη συγκεκριμένη περίοδο από την Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ.                                                                                                                      

                                                                                               Άρθρο 7
ο
 

Υπογραφή της σύμβασης 

Ο Ανάδοχος οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον μειοδότη της σχετικής με την έγκριση του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης,  

 

Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 

118 του Νόμου 4412/2016  και του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006).  

Αποκλείεται στον πλειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 8
ο
 

                                                Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται όπως παρακάτω: 

 

Θα εκδοθεί  ένα τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και θα παραδοθεί  προς εξόφληση  20 ημέρες πριν την λήξη της 

σύμβασης. στην Β΄θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και δεν μπορεί να προκύψει από μέρους του ουδεμία 

επιπλέον απαίτηση ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές.
 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως ακριβώς ισχύουν. 

Το χρηματικό τίμημα για την εξόφληση των εργασιών θα καλυφθεί από την οικονομική επιχορήγηση που λαμβάνει 

από το Υπουργείο Εσωτερικών η Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ν. Ιωνίας για τις ετήσιες 

λειτουργικές της ανάγκες        

 

                                                                                               Άρθρο 9
ο
 

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας 

1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται  αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει 

αποτέλεσμα, η εργασία μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα πάντα με τους όρους της παρούσης 

Πράξης.  

2. Μπορεί επίσης η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν: 

Α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω ασύμφορου 

τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,  

       Β) μετά την κοινοποίηση στο τελευταίο μειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη  

υπογραφή της σύμβασης. 

3. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική προκήρυξη   , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη 

διενέργειά της. 

4. Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις 

αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους. 

       Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 118 του 

Νόμου 4412/2016 και του Ν. 3463/2006. 
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Άρθρο 10
ο
 

Λοιπές διατάξεις 

                  Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται : 

Την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και τη λύση της σχετικής σύμβασης.  

 

Η παρούσα Πράξη-Διακήρυξη θα αναρτηθεί σε περίληψη  στην Διαύγεια και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Νέας Ιωνίας www.neaionia.gr . 

 
 
 

         Τα μέλη της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

                                               και μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνουν την με αριθμό πρωτοκόλλου 24/2022 μελέτη του Τμήματος Παιδείας  με ετήσιο 

ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού 2.232 ευρώ με το  Φ.Π.Α. 24% 

 

2)Καθορίζουν και εγκρίνουν τους άνωθεν όρους για την διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας. 
                                                     

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

       ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

             ΤΑ ΜΕΛΗ 

1 ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

2 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

3 ΔΕΝΑΞΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

4 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5 ΚΑΝΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

6 ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

7 ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 

8 ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

9 ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

10 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

11 ΖΑΧΟΥΔΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 


