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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 15/11/2016 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθµ. πρωτ.: 31946 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Απόφασης : 2221 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

∆/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθαν. ∆ιάκου 
Τ.Κ.:  14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μόιρα  
Τηλ. 2132030613 
Fax: 2132030630 
E-mail: moira@dionysos.gr 

 

 
 

Θέµα: «∆ιοργάνωση επιµορφωτικού σεµιναρίου µε θέµα – Νέο θεσµικό πλαίσιο σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων - Ν. 4412/2016, προϋπολογισµού επτακοσίων (700,00) ευρώ» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

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 54 του Ν. 3584/2007. 

6) Την υπ’ αριθ. 25/2016 απόφαση ∆ηµοτικού για την συµµετοχή υπαλλήλων του 

∆ήµου σε εκπαιδευτικά σεµινάρια. 

7) Την υπ’ αριθ. 323/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση της 

δαπάνης και διάθεση πίστωσης , για τη συµµετοχή υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό 

σεµινάριο , συνολικού ποσού 700,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6073 µε τίτλο 

«∆απάνες Επιµόρφωσής προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια» 

του προϋπολογισµού του ο.ε. 2016. 

8)  Την υπ΄αριθ. πρωτ. 31084/07.11.2016 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον κ. 

Αθανάσιο Παζαρλόγλου. 

9) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31415/10.11.2016 προσφορά του κ.  Αθανάσιου Παζαρλόγλου 

για τη διεξαγωγή του ειδικού επιµορφωτικού προγράµµατος. 
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10) Την αναγκαιότητα επιµόρφωσης των δηµοτικών υπαλλήλων σχετικά µε τα νέα 

δεδοµένα που προκύπτουν µετά την ψήφιση του Ν. 4412/2016 σχετικά µε τη 

σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Α. Εγκρίνουµε τη διοργάνωση επιµορφωτικής ηµερίδας την Τρίτη 22 Νοεµβρίου 

2016 και ώρες 09.00΄-15.00΄, στο δηµοτικό κατάστηµα ∆ιονύσου µε θέµα «Νέο θεσµικό 

πλαίσιο σύναψης δηµοσίων συµβάσεων - Ν. 4412/2016», προϋπολογισµού επτακοσίων 

(700,00) ευρώ», µε εισηγητή τον Παζαρλόγλου Αθανάσιο, οικονοµολόγο και γενικό 

γραµµατέα Ο.Τ.Α. 

 Β. Το επιµορφωτικό πρόγραµµα θα παρακολουθήσουν οι υπάλληλοι του δήµου 

∆ιονύσου, καθώς και των νοµικών του προσώπων. 

  Γ. Στόχευση του επιµορφωτικού προγράµµατος αποτελεί η παρουσίαση και η 

αναλυτική παρουσίαση της νοµοθεσίας και νοµολογίας σε θέµατα δαπανών των Ο.Τ.Α., 

καθώς και των προτάσεων για αλλαγή του θεσµικού πλαισίου σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων. 

 Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες: 

• Θεσµικό πλαίσιο σύναψης δηµοσίων συµβάσεων µετά την ψήφιση του Ν. 4412/2016. 

• Νοµιµότητα σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. ∆ιαδικασία ανάθεσης.  

• Ορισµοί, έννοιες, όργανα λήψης αποφάσεων. 

• ∆ιαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Παρουσίαση κάθε διαδικασίας ανάθεσης.  

• ∆ικαιούµενοι συµµετοχής, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής. 

• Κανόνες δηµοσιότητας. Προθεσµίες. 

• Κριτήρια ανάθεσης των συµβάσεων. 

• ∆ιαγωνιστική διαδικασία. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 

• Κατακύρωση αποτελέσµατος. Κατάρτιση σύµβασης. Όροι και προϋποθέσεις 

τροποποίησης αυτής. 

• ∆ιαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων. Παραδόσεις, παραλαβές, έλεγχοι, πρακτικά. 

• Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Γνωµοδοτικά και 

αποφασιστικά. Συγκρότηση, αρµοδιότητες. 

• Ενστάσεις κατά αποφάσεων, παράβολα. 

• Έννοµη προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων. 

• Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(Α.Ε.Π.Π.). Προσωρινά µέτρα, ακυρότητα διαδικασίας, σύµβασης. 

• ∆ικαστική προστασία, αξίωση αποζηµίωσης. 

• Τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π. ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου. 

• Μεταβατικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. Καταργούµενες διατάξεις. Έναρξη ισχύος 

των επιµέρους άρθρων αυτού. 
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Η εξέταση και ανάπτυξη της κάθε ενότητας θα γίνεται µε βάση την ισχύουσα 

νοµοθεσία και τη νοµολογία που προκύπτει από συγκεκριµένες πράξεις του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

∆. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας ποσού επτακοσίων (700,00) ευρώ, θα γίνει µε 

την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, αφού προηγούµενα εκδοθεί από το δήµο ∆ιονύσου 

τίτλος κτήσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 39 του Ν. 4308/2014 

και της παρ. 10 της ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 (Α∆Α: 7ΝΑΩΗ-96Σ), διότι ο δικαιούχος είναι 

µόνιµος δηµοτικός υπάλληλος και ως εκ τούτου δεν υφίσταται η δυνατότητα έκδοσης 

άλλου φορολογικού στοιχείου. 

Ε. Πέραν του ανωτέρω ποσού δεν µπορεί να αξιωθεί καµία απαίτηση από τον 

εισηγητή για ενδεχόµενες δαπάνες που κατέβαλε στο πλαίσιο υλοποίησης του 

επιµορφωτικού προγράµµατος (µεταφορικά, διατροφή, διαµονή, µετακίνηση, εξοπλισµός, 

κλπ). 

ΣΤ. Ο εισηγητής υποχρεούται να παραδώσει στο δήµο σε ηλεκτρονική µορφή 

σηµειώσεις και λοιπό έντυπο σχετικά µε τα προς παρουσίαση θέµατα. 

  

 

         Η Αντιδήµαρχος  
                           Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
 
 
 
 
     

                       Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα  
 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή                        
1. Γρ. ∆ηµάρχου 
2. Τµ. Προµηθειών 
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