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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα: « Έγκριση διενέργειας επιμορφωτικής ημερίδας για τους εργαζόμενους της Δ.Ε.Υ.Α. με θέμα - 

Νέο  θεσμικό  πλαίσιο  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  (Ν.  4281/2014).  Σύννομη  διενέργεια  των 

δαπανών των Δ.Ε.Υ.Α.».      Ο Πρόεδρος
             της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

                   Έχοντας υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.

3) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του  

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

5) Την  αριθμ.  35130/739/9-8-2010  (ΦΕΚ  1291/Β΄/11-8-2010)  Απόφαση  του  Υπουργού 

Οικονομικών.

6) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.

8) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015.

9) Την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2685/1999.

10) Την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. σχετικά με θέματα ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, οικονομικής διαχείρισης και νομιμότητας των δαπανών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διεξαγωγή επιμορφωτικής ημερίδας στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α., στη Θέρμη με 

θέμα «Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4281/2014). Σύννομη διενέργεια των 

δαπανών των Δ.Ε.Υ.Α.» την Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρες 09.00΄- 15.00΄.

Β. Το  επιμορφωτικό  πρόγραμμα  θα  παρακολουθήσουν  οι  υπάλληλοι  της  δημοτικής 

επιχείρησης.

Γ. Στόχευση  της  επιμορφωτικής  ημερίδας  αποτελεί  η  ορθή  τήρηση  και  εφαρμογή  των 

διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με θέματα δαπανών των Δ.Ε.Υ.Α.
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Ειδικότερα το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί  στην έδρα της δημοτικής επιχείρησης, 

στην Ελευθερούπολη, θα είναι διήμερο και θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες:

• Η νέα στρατηγική σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

• Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ν.  4013/2011).  Υποχρεώσεις  έναντι  της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμης της; Διαδικασία ελέγχου.

• Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Ν. 4155/2013).

• Κεντροποιημένες  προμήθειες.  Ποιους  φορείς  αφορά  και  ποιές  προμήθειες  διενεργούνται 

κεντροποιημένα.

• Συνοπτική παρουσίαση των αριθμ 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. νέων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Οι σημαντικότερες αλλαγές.

• Παρουσίαση του Ν. 4281/2014.

• Δημόσιες συμβάσεις. Έννοια, ορισμοί, πεδίο εφαρμογής.

• Γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων.

• Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων.

• Ανάθεση συμβάσεων χαμηλής άξιας.

• Κανόνες δημοσιότητας.

• Δικαιολογητικά συμμετοχής, εγγυήσεις.

• Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

• Διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης.

• Κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

• Αποσφράγιση-αξιολόγηση προσφορών.

• Κανόνες σχετικά με την έννομη προστασία κατά τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 

Είδη έννομης προστασίας:

α)  προσωρινά  μέτρα  για  επανόρθωση  της  ενδεχόμενης  παράβασης  ή  για  την  αποτροπή 

περαιτέρω ζημιάς,

β) ακύρωση της παράνομης πράξης ή της υπογραφείσας σύμβασης και

γ) επιδίκαση αποζημίωσης.

• Διαδικασίες προσφυγής κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

• Δυνατότητα ανάληψης δαπανών. Η έννοια της λειτουργικής δαπάνης.

• Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών.

• Υποχρεωτικές – προαιρετικές δαπάνες.

• Η ανάληψη των δαπανών μέσα από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων, του Δημόσιου Λογιστικού 

και του Ν. 1069/1980.

• Το νέο δημόσιο λογιστικό (Ν. 4270/2014). Συνοπτική παρουσίαση.

• Λοιπές δαπάνες.

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.

Εισηγητής θα είναι ο Παζαρλόγλου Αθανάσιος, οικονομολόγος και στέλεχος Ο.Τ.Α..
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Δ. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού χιλίων τριακοσίων (1.300,00) ευρώ, μεικτά, θα 

γίνει  με  την  έκδοση  εντάλματος  πληρωμής,  με  έκδοση  από  τη  Δ.Ε.Υ.Α.  τίτλου  κτήσης,  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 

(μετακίνηση, εξοπλισμός, κλπ).

ΣΤ. Ο εισηγητής υποχρεούται να παραδώσει στη δημοτική επιχείρηση σημειώσεις και λοιπό 

έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό σχετικά με τα προς παρουσίαση θέματα.

Z. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 και στους Κ.Α. 64-02-04-0000 

υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσού η οποία δεσμεύεται να διατεθεί  για την 

κάλυψη της σχετικής δαπάνης

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                           ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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