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Α Π Ο Σ Π Α  Σ Μ Α
Από το πρακτικό με αριθμό 3 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης

    Στη Βουλιαγμένη σήμερα 1 Απριλίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. 
στο κτήριο του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ.177/27-3-2014,
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 233 του ν. 463/2006, συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Εκτελεστική Επιτροπή παρόντων των μελών αυτής:1)Σίνα-Χόβρη Μαρίας, ως Πρόεδρο 
αυτής  , β) Μαυρωτά Γεώργιου και γ) Φαρμακίδη Άννας.
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τα  άρθρα 75 του                 
Ν. 3852/2010 και 14 του Ν.2690/99, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών ήταν όλοι 
παρόντες. 
ΘΕΜΑ 9o. «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ,την διάθεση πίστωσης και 
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια παροχής υπηρεσίας 
«Αμοιβή για μηχανογράφηση μισθοδοσίας»Αρ. απόφασης  25/2014.
   Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψης 
απόφασης για την έγκριση δαπάνης ,την διάθεση πίστωσης και την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια παροχής υπηρεσίας «Αμοιβή για 
μηχανογράφηση μισθοδοσίας», έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής:
α)  Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1γ του ν. 3852/2010, του άρθρου 233 του ν. 
3463/2006 και την εγκύκλιο 22/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 
7951/17-2-2010.
β)  Τις διατάξεις του άρθρου 209 και 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
γ)  Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
δ) Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 13 του ν. 3731/2008
ε)  Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
στ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
(ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει
ζ)Τις διατάξεις του ΒΔ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), 
η) Τις διατάξεις της παραγράφου Z  του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-
2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
θ)  Την αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση της δαπάνης για Αμοιβή για 
μηχανογράφηση μισθοδοσίας 
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ι)     Το γεγονός ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει 
εξειδικευμένη, διαθέσιμη και επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 του Ξενώνα και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Δ. 00-6142.001, γεγονός
που αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμόν 72/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.  

    Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Ιδρύματός μας, 
εισηγούμαι προς την Εκτελεστική Επιτροπή : 

1. Την έγκριση της πραγματοποίησης της εργασίας Αμοιβή για μηχανογράφηση 
μισθοδοσίας 

2. Την διάθεση πίστωσης ύψους1.500 ευρώ του ΚΑΔ 00-6142.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014. 

3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων ανά δεκαπενθήμερο ή μήνα, ανάλογα με την 
κατηγορία των υπαλλήλων (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) και σε ανάλογο αριθμό 
αντιγράφων. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται μετά από σχετική εντολή 
της υπηρεσίας μας με φαξ ή e-mail μέσα σε 48 ώρες.
Συνοδευτικά μισθ/κών καταστάσεων
Έκδοση καταστάσεων Ταμείων, Δανείων, Περικοπή Απεργίας όπου και όποτε είναι 
απαραίτητο.
Πληρωμή μέσω ΕΑΠ
Η εντολή αποστολής του αρχείου πρέπει να δίνεται στα χρονικά πλαίσια που δίνει κάθε
μήνα η ΕΑΠ για να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα.
Αναδρομικά μεταβολών(διαφορές)
Έκδοση καταστάσεων αναδρομικών που αποτελούνται από :
α) Ανάλυση διαφοράς.
Ξεχωριστή για κάθε μισθοδοτούμενο κατάσταση με λεπτομερή ανάλυση των ποσών, 
όπως προκύπτουν από την διαφορά.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση.
Ενιαία κατάσταση με τα συγκεντρωτικά ποσά, για όλους τους υπαλλήλους, για τους 
οποίους έχουν υπολογισθεί αναδρομικά.
Εκκαθαριστικά σημειώματα
Όλες οι μισθοδοτικές καταστάσεις συνοδεύονται από εκκαθαριστικά σημειώματα, ένα 
για κάθε μισθοδοτούμενο.
 Ένταξη στο Μηχ/κό σύστημα του Ι.Κ.Α.
Υπολογισμός των ασφαλιστικών κρατήσεων, σύμφωνα με τις ΝΕΕΣ προδιαγραφές του 
Ι.Κ.Α. (ΑΠΔ) και αποστολή των στοιχείων αυτών μέσω Internet ή με μαγνητικό μέσο 
στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ.
Η αποστολή της ΑΠΔ θα  γίνεται κατόπιν συμφωνίας με το τμήμα μισθοδοσίας, η οποία
πρέπει να γίνεται με αποστολή εγγράφου και το αργότερο μέχρι τις 15 του επόμενου 
μήνα μετά την λήξη του τριμήνου. 
Μισθολογικό Μητρώο 
Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα εκδίδεται, για κάθε υπάλληλο, αναλυτική 
κατάσταση με τις αποδοχές του. Αυτό απαλλάσσει από τον κόπο της χειρόγραφης 
ενημέρωσης. 
Βεβαιώσεις Εφορίας 
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Ατομική βεβαίωση αποδοχών και κράτησης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών όλης της 
χρονιάς για να χρησιμοποιηθεί στην φορολογική δήλωση. Έκδοση συγκεντρωτικών 
καταστάσεων για ΚΕΠΥΟ τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να 
ξεπεράσει το ποσό των24.600.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 23%
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών)
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη πίστωση 
ύψους 1.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Δ 6142.001 του προϋπολογισμού εξόδων  του Ν.Π. 
οικονομικού έτους 2014 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3871/10, του Π.Δ. 113/10 και 
της υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών)
Φορέας χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του
Ν.Π.
Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.α.) που πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις :
 δεν έχουν οφειλές στην εφορία και στο Ι.Κ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται με την 
προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (άρθρο 209 του Ν. 3463/06), μετά από 
συλλογή προσφορών απο τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή 
τους σύμφωνα με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.
Συμβατικά Στοιχεία:
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο 
κομμάτι αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:
 Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
 Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)
Έγκριση Αποτελέσματος :
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του Ν.Π., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 
Σύμβαση:
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Ν.Π. και θα υπογραφεί από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην 
απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και 
στην προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.
Χρόνος Εκτέλεσης της υπηρεσίας  – Τρόπος πληρωμής:
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά 
έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2014 και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια 
επιτροπή.
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνετε τμηματικά ανάλογα με 
την πρόοδο των εργασιών, μετά την έκδοση από τον ανάδοχο των νόμιμων 
φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) 
και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π., ενώ η πληρωμή 
δεν θα υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού και την 
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υπογραφή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ. 
28/1980 βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. 
Τόπος Εκτέλεσης:
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν με επιτόπιες επισκέψεις του ανάδοχου στην 
έδρα του Ν.Π.. Παράλληλα θα μπορούν να παρασχεθούν και τηλεφωνικά ή και με την 
χρήση του διαδικτύου (email-teamviewer κ.α.).
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2. Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980
3. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
4. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών
5. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και 

λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων
6. Της παραγράφου Z  του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την 
εισήγηση της Προέδρου και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1γ του ν. 3852/2010, του άρθρου 233 του ν. 
3463/2006 και την εγκύκλιο 22/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 
7951/17-2-2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 και 273 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
4. Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 13 του ν. 3731/2008
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του ΒΔ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου Z  του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-
5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

8. Την αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση της δαπάνης για Αμοιβή για 
μηχανογράφηση μισθοδοσίας 

9. Το γεγονός ότι για την πραγματοποίηση της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει 
εξειδικευμένη, διαθέσιμη και επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων 
οικονομικού έτους 2014 του Ξενώνα και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Δ. 00-6142.001 
γεγονός που αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμόν 72/2014 πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης.

10. Την με αριθ.  πρωτ. 7138/5971/13-3-2014 επικύρωση του π/υ του Ξενώνα , οικ. 
έτους 2014, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά την με αριθ. 
18/2013 απόφαση του Δ.Σ.  του Ξενώνα και την υπ’ αριθ. 7/2014 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, «περί 
εγκρίσεως προϋπολογισμού του Ξενώνα»                                                                      
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της πραγματοποίησης  δαπάνης για την εργασία της Αμοιβή για
μηχανογράφηση μισθοδοσίας 

2. Διαθέτει πίστωση ύψους 1.500,00 ευρώ του ΚΑΔ 00-6142.001 του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014.

3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου

    Η παρούσα απόφαση παίρνει αύξοντα αριθμό 25/2014  και υπογράφεται ως 
ακολούθως:

 Η Πρόεδρος  της Ε.Ε.                                                              Τα μέλη
                                                               
Σίνα-Χόβρη Μαρία                                                         Μαυρωτάς Γεώργιος

                                                                                            Φαρμακίδη Άννα

Ακριβές αντίγραφο
Βουλιαγμένη 2/4/2014

Η Πρόεδρος της Ε.Ε.

Σίνα-Χόβρη Μαρία
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