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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Συμμετοχή  υπαλλήλων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  σε  on line 
επιμορφωτικό σεμινάριο»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

4. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

5. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. αναφορικά με την διενέργεια on line 

σεμιναρίου με θέμα «Σύνταξη και Κατάρτιση Διακηρύξεων Αγαθών και Υπηρεσιών » το οποίο 

θα πραγματοποιηθεί την 26/09/ 2016, και την αναγκαιότητα παρακολούθησης του από 

υπαλλήλους  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  των  οποίων  οι  αρμοδιότητες  σχετίζονται  με  την 

ανωτέρω θεματολογία.  

6. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ 

60-03-00-0001

8. Την με αριθμό ΠΑΥ00001απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

9. Την προσφορά της εταιρίας FORUM training& consulting 

10.Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, σε on line επιμορφωτικό σεμινάριο  που 

θα πραγματοποιηθεί την 26η /09/2016 με θέμα:  «Σύνταξη και Κατάρτιση Διακηρύξεων 

Αγαθών  και  Υπηρεσιών» από  την εταιρεία   ”FORUM training&  consulting ”  ΦΟΡΟΥΜ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ που εδρεύει  Λιοσίων 117 Αττική, 

Α.Φ.Μ 099081263  και  αξίας 190,00€ για τη συμμετοχή ενός (1) ατόμου (190,00€/link).

2. Ορίζεται  για  τη  συμμετοχή  στο  on line σεμινάριο  o κ.  Γεωργακούδης  Κωνσταντίνος 

Προϊστάμενος Ε.Ε.Λ. & Ποιοτικού Ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., του οποίου  οι αρμοδιότητες 

σχετίζονται με την θεματολογία του σεμιναρίου.

3. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στον Κ.Α. 60-03-00-0001 υπάρχει 

εγγεγραμμένη  σχετική  πίστωση  η  οποία  θα  διατεθεί  για  την  κάλυψη  της  σχετικής 

δαπάνης ποσού 190,00€.

4. Βεβαίωση  των  εργασιών  θεωρείται  η  παράδοση  του  υλικού  και  η  σχετική  βεβαίωση 

παρακολούθησης που θα χορηγηθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία.

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: 71ΓΓΟΛΖΛ-ΞΒ0
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