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Παροχι λογιςτικϊν και φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςτο Ν.Π.Δ.Δ
«χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ »
CPV:79211000-6

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά ςτθν «Παροχι λογιςτικϊν και φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςτο
Ν.Π.Δ.Δ «χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ» θ οποία κα γίνει
με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. Η
παροφςα μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν.
4412/2016.
Η παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν Παροχι λογιςτικϊν και φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςτο Ν.Π.Δ.Δ
«χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ» και ςυγκεκριμζνα:
1. Σθν κάλυψθ των υποχρεϊςεων του Ν.Π.Δ.Δ. που προκφπτουν από τθν κείμενθ φορολογικι
και αςφαλιςτικι νομοκεςία, με τθν υποβολι ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. δθλϊςεων φορολογίασ
ειςοδιματοσ, Φ.Π.Α., ΦΜΤ, παρακρατοφμενων φόρων και λοιπϊν φορολογιϊν, των πάςθσ
φφςεωσ καταςτάςεων και δικαιολογθτικϊν.
2. Σθν τιρθςθ των προβλεπόμενων βιβλίων, ςε ζντυπθ, θλεκτρονικι ι μικτι μορφι.
3. Σθν κατάρτιςθ ςυμβάςεων προςωπικοφ κακαριότθτασ.
4.Σθ διεκπεραίωςθ όλων των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθν πλθρωμι του προςωπικοφ
(Ε.Α.Π., ΕΡΓΑΝΗ, ΙΚΑ, ΑΠΔ) .
5. Σθν απογραφι - διαγραφι προςωπικοφ ςτο Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
6. Σθν ζκδοςθ βεβαιϊςεων αποδοχϊν εργαηομζνων (μθνιαίεσ και ετιςιεσ).
7. Σον ζλεγχο και τθν καταχϊρθςθ των τιμολογίων πλθρωμϊν/ειςπράξεων του Ν.Π.Δ.Δ. και των
κρατιςεων τουσ.
8. Σον ζλεγχο και καταχϊρθςθ των ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων των ςχολικϊν μονάδων.

9. Σθν ζκδοςθ οικονομικϊν καταςτάςεων, κατά περίπτωςθ, για τθν υποβοικθςθ του ζργου του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου.
10. Σθ ςφνταξθ του ετιςιου οικονομικοφ απολογιςμοφ του Ν.Π.Δ.Δ..
11. Σθν καταχϊρθςθ παραςτατικϊν δαπανϊν ΔΕΚΟ.
12. Σθν ζκδοςθ ενταλμάτων και αποδείξεων πλθρωμισ, κατ’ εντολι του Προζδρου.
13. Σον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των ςυμβάςεων (προμθκειϊν, υπθρεςιϊν) του Ν.Π.Δ.Δ..
14. Σθ διεκπεραίωςθ διακανονιςμϊν με άλλουσ φορείσ και υπθρεςίεσ.
15. Ζλεγχο μιςκωτθρίων ςχολικϊν κυλικείων - ανάρτθςθ μιςκωτθρίων ςτο ΣΑΧIS - καταγραφι
και τιρθςθ αρχείου - παρακολοφκθςθ είςπραξθσ μιςκωμάτων – ενθμζρωςθ οφειλετϊν.
16.Καταγραφι και τιρθςθ αρχείου παραχωροφμενων χϊρων και ζλεγχο και ενθμζρωςθ των
οικονομικϊν υποχρεϊςεων .
17. Παρακολοφκθςθ δαπανϊν κίνθςθσ και ςυντιρθςθσ των ςχολικϊν οχθμάτων του Ειδικοφ
ςχολείου κακϊσ και ςυγκζντρωςθ τιμολογίων – παραςτατικϊν για ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ.
18. Τποχρεωτικι παρουςία ςτα Διοικθτικά υμβοφλια τθσ χολικισ επιτροπισ (ενθμζρωςθ
ςυμβουλίου - απαντιςεισ ςε ερωτιματα).
19. Σθν παροχι των πάςθσ φφςεωσ λογιςτικϊν, φοροτεχνικϊν και χρθματοοικονομικϊν
ςυμβουλϊν που δφναται να ηθτθκοφν από το Ν.Π.Δ.Δ..
20. Σθν τιρθςθ του αρχείου των παραςτατικϊν ςτθν ζδρα τθσ ςχολικισ επιτροπισ.
21. Σθν άμεςθ διευκζτθςθ κάκε άλλθσ λογιςτικισ/φοροτεχνικισ υποχρζωςθσ που δφναται να
προκφψει ςτο μζλλον και δεν ζχει προβλεφκεί από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
22.α) Οι ανωτζρω εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςτο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «χολικι Επιτροπι
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ» ςτο κτίριο του Δθμαρχείου Ηλιοφπολθσ (οφ.
Βενιηζλου 114, ςτο 2ο όροφο ), όπου είναι θ ζδρα του και ςτο οποίο τθρείται και θ απαραίτθτθ
βάςθ δεδομζνων.
β) Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ παρουςίασ του λογιςτι ι ειδικευμζνου υπαλλιλου του γραφείου του, δεν
μπορεί να είναι λιγότερθ των δφο (2) θμερϊν τθν εβδομάδα από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι και
των τεςςάρων (4) ωρϊν θμερθςίωσ εξαιρουμζνου του διαςτιματοσ τθσ νόμιμθσ άδειασ και
τυχόν απουςίασ λόγω αςκζνειασ του υπαλλιλου οπότε οι ανάγκεσ του Ν.Π.Δ.Δ. κα καλφπτονται
από τθν αντιςυμβαλλόμενθ εταιρία με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Επιπροςκζτωσ θ εταιρεία ι το φυςικό πρόςωπο που κα εκτελεί τισ εργαςίεσ ςτο γραφείο του
ΝΠΔΔ κα πρζπει να ζχει άδεια λογιςτι Αϋ Σάξθσ.
Η ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ζωσ του ποςοφ των 6.000,00 € ςυν Φ.Π.Α. 24% 1.440,00 €και κα
πλθρωκεί από τα προερχόμενα από μιςκϊματα ζςοδα τθσ χολικισ Επιτροπισ.
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Παροχι λογιςτικϊν και φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςτο Ν.Π.Δ.Δ
«χολικι Επιτροπι ΔευτεροβάκμιασΕκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ »

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

1

Παροχι λογιςτικϊν και φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν
ςτο Ν.Π.Δ.Δ «χολικι Επιτροπι
ΔευτεροβάκμιασΕκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ »

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ -ΔΑΠΑΝΗ

Κατ’ Αποκοπι

ΤΝΟΛΟ

6.000,00 €

ΦΠΑ 24%

1.440,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ

7.440,00 €

Επτά χιλιάδεσ τετρακόςια ςαράντα
ευρϊ.
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Παροχι λογιςτικϊν και φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςτο Ν.Π.Δ.Δ
«χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ »

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν για τθνΠαροχι
λογιςτικϊν και φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςτο Ν.ΠΔ.Δ «χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ».
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να είναι αργότερα από ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ.
Η ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ζωσ του ποςοφ των 7.440,00 €(6.000,00 € ςυν Φ.Π.Α 24%
1.440,00 €) και κα πλθρωκεί από τα προερχόμενα από μιςκϊματα ζςοδα τθσ χολικισ
Επιτροπισ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά είναι:
- Σεχνικι Ζκκεςθ
- Eνδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
- Γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
- Προχπολογιςμόσ προςφοράσ
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η παροφςα μελζτθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4ο
1) Ο προςφζρων-οικονομικόσ φορζασ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του κα προςκομίςει
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από αρμόδια
Αρχι ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του όπωσ αυτζσ απορρζουν από
το άρκρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των
άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 κακϊσ και ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ
όπωσ αυτοί ορίηονται ςτα άρκρα 79 ζωσ 81 του Ν.4412/2016.
2) Ο μειοδότθσ-οικονομικόσ φορζασ κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των παρ.2 και 3 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016 κα προςκομίςει τα παρακάτω
δικαιολογθτικά, τα οποία κα φζρουν θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ ι προγενζςτερθ
αυτισ:
α) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου,
β) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ και
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ
δ) άδεια λογιςτι Αϋ

ΑΡΘΡΟ 5ο
Οι τιμζσ του ςυμβατικοφ τιμολογίου είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν και για κανζνα λόγο δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ.
Η πλθρωμι κα γίνεται με εντάλματα που κα εκδίδονται τμθματικά με τθν εξόφλθςθ του
100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ μετά από τισ
τμθματικζσ παραδόςεισ. Σα εντάλματα κα είναι ςυνοδευόμενα από τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016 και εφόςον θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των εργαςιϊν, δεν διαπίςτωςε καμία κακοτεχνία ωσ προσ
τθν ποιότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςταδίων τθσ παροχισ των τμθματικϊν
εργαςιϊν.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ
τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε είναι

δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου οργάνου του ΝΠΔΔ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 218 παρ.1
Ν.4412/16.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ :
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, β) για
κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για
υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για
υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί
πλιρωσ. Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του
αναδόχου. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να
κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σον ανάδοχο κα βαρφνουν εξ ολοκλιρου φόροι, τζλθ και κρατιςεισ που ιςχφουν τθν θμζρα
του Διαγωνιςμοφ και κάκε άλλθ μελλοντικι νόμιμθ κράτθςθ.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ και ευκφνθ να παίρνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αςφάλεια
του προςωπικοφ που απαςχολεί, κακϊσ και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε
οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα και ζχει αποκλειςτικά τισ ευκφνεσ τόςο τισ αςτικζσ όςο
και ποινικζσ για ςωματικζσ βλάβεσ ι ηθμιζσ που τυχόν ςυμβοφν, είτε από δικι του
υπαιτιότθτα είτε από εργαηόμενο ςϋ αυτόν εργατοτεχνικό προςωπικό, το οποίο αςφαλίηει
ςτον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα. Τποχρεοφται επίςθσ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ
εργατικισ νομοκεςίασ, τισ περί προςλιψεων, εργατικϊν ατυχθμάτων και όλουσ εν γζνει τουσ
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Για ότι δεν προβλζφκθκε κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν, ιςχφουν οι διατάξεισ του
ν.4412/16 κακϊσ και για τθν επίλυςθ διαφορϊν αρμόδια είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Οι αναγραφόμενεσ εργαςίεσ είναι οι εκτιμοφμενεσ ωσ μζγιςτεσ απαραίτθτεσ εργαςίεσ
εκτζλεςθσ και είναι ενδεικτικζσ και όχι δεςμευτικζσ.
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου και ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.

Ηλιοφπολθ2-6-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ»
Δ/νση: Σοφοκλθ Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 99 70 124 – fax : 210 99 70 185

Ηλιοφπολθ, ………………………

«Παροχι λογιςτικϊν και φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν ςτο Ν.Π.Δ.Δ
χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Διμου Ηλιοφπολθσ »
CPV:79211000-6
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

1

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Παροχι λογιςτικϊν και φοροτεχνικϊν
υπθρεςιϊν ςτο Ν.Π.Δ.Δ. «χολικι Επιτροπι
ΔευτεροβάκμιασΕκπαίδευςθσ Διμου
Ηλιοφπολθσ »

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ -ΔΑΠΑΝΗ
(…………………………….€)
Κατ’ Αποκοπι

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ :

Ολογράφωσ :ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΜΗ : ……………………………………………………………………………………….
ΦΠΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ:….............................................................................................................

Ημερομθνία,………………………………………
Ο Προςφζρων

