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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 5

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη : 
1. Τα άρθρα 86 και 247 του Ν. 3463/06.
2. Τα άρθρα 209 παρ. 2 και 273 παρ. 1 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με τα 

οποία οι υπηρεσίες (εκτός εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του  Ν.3316/05),  μέχρι  να  εκδοθεί  νέο  Προεδρικό  Διάταγμα,  θα 
ανατίθενται βάση του Π.Δ. 28/80.

3. Το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008  (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) περί 
«αναδιοργάνωσης  της  δημοτικής  αστυνομίας  και  ρυθμίσεις  λοιπών 
θεμάτων  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών»,  σύμφωνα  με  το 
οποίο προστίθεται  παράγραφος 9 στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ως ακολούθως :
«Οι  Δήμοι  και  οι  Κοινότητες,  οι  Σύνδεσμοι  τους,  τα  νομικά  τους 
πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου  και  τα  ιδρύματα  τους  δύνανται  να 
αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) 
παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 
(ΦΕΚ  42  Α),  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  του  άρθρου  83  του  ν. 
2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως 
αυτά  καθορίζονται  με  τις  εκάστοτε  εκδιδόμενες  αποφάσεις  του 
Υπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών.  Για  την  απευθείας  ανάθεση 
απαιτείται  απόφαση  Δημάρχου  ή  Προέδρου  Κοινότητας,  προέδρου 
συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, 
χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή 
τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο 
Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος».

4. Την υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ1291/Β/11-08-2010) Απόφαση του 
Υπουργού  Οικονομικών,  η  οποία  τροποποιεί  το  άρθρο  83  του  ν. 
2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) και καθορίζει το όριο της απευθείας ανάθεσης 
για  την  σύναψη  συμβάσεως  παροχής  υπηρεσιών  στο  ποσό  των 
20.000,00€.

5. Το γεγονός ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αχαρνών δεν απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό και παράλληλα έχει 
ανάγκη  για  Καταχώρηση  και  Έκδοση  Μισθοδοσίας,  Υποβολή 
τριμηνιαίων  ΑΠΔ  ΙΚΑ,  Καταχώρηση  τιμολογίων,  Έκδοση  Χρηματικών 
ενταλμάτων, Έλεγχο μηνιαίων ισοζυγίων και extrait τραπεζών, Απόδοση 
παρακρατούμενων  φόρων  και  Εκπλήρωση  Φορολογικών 
υποχρεώσεων έως και την 31/12/2011.

6. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν και πιο συγκεκριμένα των:
α)  LOFT A.E., που προσφέρει  την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 
έναντι του ποσού των 3.500,00 €, πλέον του ΦΠΑ.
β)  Τσινιαράκη Ανδρέα,  που προσφέρει  την  εκτέλεση των  παραπάνω 
εργασιών έναντι του ποσού των 4.500,00€, πλέον του ΦΠΑ.
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Αποφασίζει

α) Την απευθείας ανάθεση της εν λόγω εργασίας στην LOFT A.E., έναντι 
του ποσού των 3.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α..  
β) Η ανάθεση της ανωτέρω εργασίας ισχύει  από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 31/12/2011 και τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της 
σύμβασης.
γ)Για ότι δεν αναφέρεται παραπάνω ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 
του Ν. 3463/06, του Ν. 3731/08, του Ν. 3536/07.
δ) Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνει  μετά  την  πιστοποίηση  της 
εργασίας και την έκδοση σχετικών τιμολογίων, με χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ο Πρόεδρος

ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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