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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.   05-04-2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. πρωτ: -9630 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. αποφ.-824 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Βορριά  Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636 
E-mail : vorria@dionysos.gr 
 
ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την  παροχή υπηρεσίας  «ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΘΕΜΑ «Ν.4412/2016 (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
CPV  80522000-9  «Σεµινάρια κατάρτισης»  
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής Επιτροπής 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016.  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 
του Ν. 3536/2007. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 
6. Την υπ’ αριθ. 25/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά   την   έγκριση αναγκαιότητας  για 

την παροχή υπηρεσίας σχετικά µε τη  συµµετοχή των υπαλλήλων του ∆ήµου σε εκπαιδευτικά 
σεµινάρια ή συνέδρια ή ηµερίδες σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισµούς. 

7. Την υπ’αριθµ 373/06-12-2016  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης του ποσού των 2.500,00 δύο χιλιάδων πεντακοσίων  ευρω  συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%  σε βάρος του Κ.Α  10.6072 τίτλο «∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού» προϋπολογισµού 
2017  (ΑΑΥ 217/2017) 

8. Την 20/2016 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
9. Την αριθµ 6594 /08-03-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς τους οικονοµικούς φορείς, περί 

υποβολής προσφοράς.  
10. Την υπ’αριθµ 6911/10-3-2017 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας ΜΑΞΙΜΟΣ Ν. 

ΜΑΝΩΛΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ) για την  παροχή υπηρεσιών «Τριήµερου Σεµιναρίου µε θέµα το 
Ν.4412/2016» 

11. Την αριθµ 7939 /22-3-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την εταιρεία ΜΑΞΙΜΟΣ Ν. ΜΑΝΩΛΗΣ 
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)   , περί προσκόµιση των  δικαιολογητικών κατακύρωσης .  

12. Τα υπ’αριθµ 8660/28-3-2017  εµπρόθεσµα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας 
ΜΑΞΙΜΟΣ Ν. ΜΑΝΩΛΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ) : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΘΕΜΑ «Ν.4412/2016 
(∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας «ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ 

∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΘΕΜΑ «Ν.4412/2016 (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».   όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 
υπ’άριθµ 20/2016 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία ΜΑΞΙΜΟΣ Ν. ΜΑΝΩΛΗΣ 
(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ) 
ΑΦΜ 133222648   ∆.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Τζαβέλλα 6 3, Τ.Κ.: 15451, Πόλη : Ν. 
Ψυχικό  , τηλ :210-7231260, e-mail: : info@ep-gnosi.gr, g.manoli@ep-gnosi.gr αντί της συνολικής δαπάνης 
των  δυο χιλιάδων πεντακοσίων  ευρω 2.500,00 €., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
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Β. Εγκρίνουµε τις  τεχνικές   προδιαγραφές  της υπ’άριθµ 20/2016 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 
Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον 

προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α  
10.6072 τίτλο «∆απάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού» Προϋπολογισµού 2017  και έχει εκδοθεί η σχετική 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ 217/2017)  
 

∆. Ο χρόνος ολοκλήρωσης  της υπηρεσίας ορίζεται στο διάστηµα των  δεκαοχτώ (18) πραγµατικών ωρών  

και σύµφωνα πάντα µε τους όρους της 20/2016 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Ε. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 

στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την 
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆ . (τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
κ.λ.π.). 
 
               

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Τµ. Προµηθειών 
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών     
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