
                                                                        
 
      

         

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  Νέα  Ιωνία             / 4  / 2022    

              ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ.    
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  
     ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                       ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  

                    Λογιστική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
                         Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τα έτη  2022-2023 

 
                          
                    Κωδικός CPV : 79211000-6 µε τίτλο Λογιστικές Υπηρεσίες          
 
    Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 2.232 µε το  Φ.Π.Α. 24% 
 
                                            

ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 10 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική 

Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» διάρκειας ετών 2022-2023  με 

απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, και του 

άρθρου 50 του Νόμου 4782/2021,  σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 8440 (ΦΕΚ 

318/τ.Β’/25-02-2011) «Καθορισμός λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση 

οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε εξωτερικό συνεργάτη – 

λογιστή – φοροτεχνικό με  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις 

νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται από την νοµοθεσία 

Άρθρο 20 
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος  ο ανάδοχος θα κληθεί για την 

υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερών.  

 
Άρθρο 3ο                                                                                                                                                  

Σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
Η σύµβαση θα είναι ετήσια και θα ισχύει από την ηµέρα που θα υπογραφεί το Συµφωνητικό.    

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης είναι δυνατή η παράταση 

για ένα επιπλέον έτος , εφόσον συµφωνεί και η ανάδοχος εταιρεία 

 
Άρθρο 50 

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 Α΄θµια Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. 

 

Το χρηµατικό τίµηµα για την Εξόφληση των υπηρεσιών θα καλυφθεί από την 

οικονοµική επιχορήγηση που λαµβάνει από το Υπουργείο Εσωτερικών η Σχολική 

επιτροπή Α΄βάθµιας Εκπαίδευσης για τις ετήσιες λειτουργικές της ανάγκες 
 



 
 

 

Άρθρο 6ο 
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. 
 

Άρθρο 7ο 
 
Η σύµβαση µπορεί να λυθεί µονοµερώς µε έγγραφη δήλωση του συµβαλλόµενου µέρους που 

επιθυµεί τη λύση της. Η λύση επέρχεται ένα (1) µήνα µετά την ηµεροµηνία της δήλωσης. Στη 

περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην αντισυµβαλλόµενη πλευρά η αναλογούσα αµοιβή για τις 
µέχρι την ηµεροµηνία της λύσης εκτελεσθείσες από την αντισυµβαλλόµενη εργασίες σύµφωνα 

µε τον τρόπο καταβολής της αµοιβής που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας µελέτης. 
Το Ν.Π.∆.∆. µπορεί µε απόφαση του ∆.Σ. να καταγγείλει την σύµβαση και να προχωρήσει στη 

λύση της σε περίπτωση που δεν τηρηθεί από την πλευρά του λογιστή – συνεργάτη οποιαδήποτε 
από τις υποχρεώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας µελέτης.       
 

                                                                              Άρθρο  8
ο
  

Επανάληψη της διαδικασίας 

Αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µπορεί να 
επαναληφθεί.  
Η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί εάν το αποτέλεσµα αυτής δεν εγκριθεί από τη Σχολική 

Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης λόγω ασύµφορου τιµήµατος.  
 

 

                                                                               Άρθρο  9
ο
 

Τρόπος ανάδειξης μειοδότη 

1. Η διαδικασία θα είναι µειοδοτική κατόπιν υποβολής κλειστών οικονοµικών προσφορών 

ενώπιον της Σχολικής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και του  
άρθρου 50 του Ν. 4782/2021. 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.  
2. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις. Οι 

ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µνηµονεύονται στο πρακτικό και η 

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποφασίζει γι' αυτές 
µε πλήρη αιτιολογία, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

3. Η διαδικασία κατακυρώνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπέρ αυτού, που 

προσέφερε το µικρότερο ποσό.  

Με τη συµµετοχή του στη διαδικασία ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης. 

 

 

                 

 
 
 
 
 
 
                
                                                                                          



Τεχνική περιγραφή για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο 
Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 
 

                            Υποχρεώσεις λογιστή – φοροτεχνικού 

 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 ∆ιάταγµα, ή και Απόφαση, ή και Εγκύκλιο ∆ιαταγή 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. 

∆) 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 ΝΠ∆∆ 

                          Ο Λογιστής υποχρεούται για τις ακόλουθες εργασίες: 

1 ) Μισθοδοσία καθαριστριών – Σχολικών Τροχονόµων 

• Έκδοση Μισθολογικών καταστάσεων 

• ∆ηµιουργία Αρχείου Ε.Α.Π 

• ∆ηµιουργία και υποβολή αρχείου Α.Π.∆ 

• Βεβαιώσεις αποδοχών Εργαζοµένων (Μηνιαίες και ετήσιες) 

• Μηνιαίες καταστάσεις προς απόδοση κρατήσεων παρακρατούµενων φόρων  

• Συµφωνία ταµείου και τραπεζών ανά τρίµηνο 

ΕΣΟ∆Α – ΕΞΟ∆Α 

• Απολογισµοί 

• Κλεισίµατα Έτους 

• ∆ηλώσεις Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1 ΚΑΙ Ε2 κυλικεία) 

• Οριστικές ∆ηλώσεις ΦΜΥ 

• Οριστικές ∆ηλώσεις Παρακρατούµενων Φόρων 

• Ενηµέρωση για τις εκάστοτε φορολογικές µεταβολές 

• Εκτύπωση και έλεγχο βιβλίου εσόδων και εξόδων  



 

Ο λογιστής - συνεργάτης υποχρεούται να παραδώσει έγκαιρα τον 
ετήσιο απολογισµό του ΝΠ∆∆ 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.∆.∆. 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.∆.∆. 

                                                                                                                                                                              
 

                        ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός  CPV ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Ετήσια Παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο 
Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών 
Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

    79211000-6 12 µήνες Χ 150 ευρώ    1800 

  Φ.Π.Α 24%    432 
  Γενικό Σύνολο   2.232 

 
 
 

      Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                       Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ           
ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                    ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                        

      ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
                                       
 

   ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                                                     ΕΛΕΝΗ  ΑΛΑΤΣΙ∆ΟΥ 
 
                                         

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 


