
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Λίµνης  Μαραθώνος 29             Άγιος Στέφανος, 7/09/2016 
Τ.Κ. 145 65,  Άγιος Στέφανος                       Αριθµ. Πρωτ. 24170 
 
 

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπάλληλων σε 
διήµερο σεµινάριο για τη παρουσίαση των δηµοσίων συµβάσεων των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016. 
 
 
Σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 
τεύχος Α’) «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η 
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.» 
 
Σύµφωνα µε την 25/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει εγκριθεί  
αναγκαιότητα συµµετοχής των υπαλλήλων του ∆ήµου µας σε εκπαιδευτικά 
σεµινάρια ή συνέδρια ή ηµερίδες σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 
οργανισµούς. Για την εν λόγω δαπάνη έχει γραφτεί σχετική πίστωση σε βάρος των 
παρακάτω Κ.Α.: 
ΚΑ 00.6073 ‘’ ∆απάνες Επιµόρφωσης Προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια και 
σεµινάρια’’ ποσού 5000€ και, 
ΚΑ 10.6072 ‘’ ∆απάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού’’ ποσού 8000€. 
 
Σήµερα και µετά τη δηµοσίευση του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», η ισχύς των διατάξεων του οποίου αρχίζει 
µε την δηµοσίευση του, καταργούνται µεταξύ των άλλων τόσο ο ΕΚΠΟΤΑ, όσο και 
το Π∆28/80, καθώς και µια σειρά άλλων νοµοθετηµάτων στις οποίες στηρίζονται οι 
προµήθειες και η παροχή υπηρεσιών στους δήµους. Οι νέες διατάξεις 
εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια σχεδιασµού, δηµοσίευσης, ανάθεσης και 
εκτέλεσης, των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών από τις 
αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς.  
 
Ως εκ τούτου, υπάρχει η ανάγκη για την ανάλυση και κωδικοποίηση των 
διατάξεων του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) µε σκοπό την άµεση 
εφαρµογή αυτών για το σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων. Για την ανταπόκριση 
στη συγκεκριµένη ανάγκη κρίνεται σκόπιµη η συµµετοχή του συνόλου των 
υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών σε εκπαιδευτικά σεµινάρια.  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
2) την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 



3) το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) 
4) την ύπαρξη εγγεγραµµένων πιστώσεων στο Κ.Α. 00.6073 του ο.ε. 2016  

 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 
Ι) Η δαπάνη, για τη συµµετοχή των υπαλλήλων, συνολικά πέντε (5) άτοµα, του 
Τµήµατος Προµηθειών σε εκπαιδευτικά σεµινάρια που θα οργανωθούν το προσεχές 
χρονικό διάστηµα από ιδιωτικούς οικονοµικούς φορείς µε αντικείµενο τη 
παρουσίαση των δηµοσίων συµβάσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 
σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016, και  

ΙΙ) και να γίνει η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 1.860,00€,σε βάρος του  
Κ.Α. 00.6073 µε τίτλο «∆απάνες Επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια» του προϋπολογισµό του ο.ε. 2016. (ΠΑΥ ....../2016) 

 

Εσωτ. ∆ιανοµή   

1. Γρ. ∆ηµάρχου    

2. Γενικό Γραµµατέα   

3. Τµήµα Λογιστηρίου  
4. Ατοµικό Φάκελο 
Ενδιαφερόµενου  
 

 Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρησης  

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 


