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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 07/24-09-2015 

ΘΕΜΑ: 1A Λήξη συνεργασίας με τον λογιστή της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Κω και  

1B Απευθείας ανάθεση εργασίας παροχής λογιστικής υποστήριξης στη Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω.  

Ο  Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 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. 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). 

2. Τις διατάξεις της με αριθμό 8440/24-2-2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&ΗΔ. « Καθορισμός λειτουργίας των 

Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών. 

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 
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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 ανάγκη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω, μη έχοντας 

προσωπικό κατάλληλης ειδικότητας, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του Νομικού Προσώπου, με 

σκοπό να επιτελέσει το έργο του και να στηρίξει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

5. Την προσφορά του Λογιστικού γραφείου του Αριστοτέλη Πατούρη που προσφέρει την 

εκτέλεση των λογιστικών εργασιών έναντι του ποσού των 230,00€ μηνιαίως πλέον ΦΠΑ 16%. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Λήγουμε την συνεργασία μας με τον κ Κακλαμάνη Αργύρη, λογιστή της  Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω και  

2. Προβαίνουμε στην απευθείας ανάθεση της εργασίας παροχής λογιστικής υποστήριξης στη 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κω, στο λογιστικό γραφείο του κ Θάνου 

Γεωργίου έναντι του ποσού των 210,00€ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

κρατήσεων. 

3. Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών δηλαδή από την 

24/9/2015  έως την 23/9/2016. 

 

 
 

 

Ο Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δευτεροβάθμιας   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δήμου Κω 

Εμμανουήλ Ζερβός  
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