Πρόσκληση σεμιναρίου

Η

e–dimos

«εταιρία

εκπαιδευτικών

προγραμμάτων-σεμιναρίων

& ιστότοπος νομικών πληροφοριών θεμάτων Ο.Τ.Α »
Διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό 2ημερο σεμινάριο ειδικά απευθυνόμενο σε
Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα:

« Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/16 των Ο.Τ.Α »
•

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη των Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων / Προμηθειών/ Υπηρεσιών /Μελετών

•

Κανόνες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων Προμηθειών /Υπηρεσιών

Ημερομηνία πραγματοποίησης: Δευτέρα 30/10/2017 και Τρίτη 31/10/2017 (Διήμερο) Χρόνος
πραγματοποίησης : 9.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 150 ευρώ1
Χώρος πραγματοποίησης: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε :
1

Μη υπαγόμενο σε Φ.Π.Α

1

•

Προϊσταμένους διευθύνσεων/ τμημάτων /υπαλλήλων προμηθειών, οικονομικών
υπηρεσιών, τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών

•

Συντάκτες τεχνικών προδιαγραφών και μελετών

•

Συντάκτες διακηρύξεων και συναφών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατά
την σύναψη των συμβάσεων

•
•
•

Μέλη επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης, παραλαβής και εξέτασης ενστάσεων
Επιβλέποντες την εκτέλεση των συμβάσεων
Εκκαθαριστές που ελέγχουν τη νομιμότητα υλοποίησης των συμβάσεων και των
δικαιολογητικών εγγράφων που τη συνοδεύουν

•

Προϊσταμένους υπηρεσιών που θεωρούν μελέτες, συντονίζουν και υλοποιούν τις
δημόσιες συμβάσεις

Εισηγήτρια :
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Μέλος του Κύριου Μητρώου των Επιστημονικών Συνεργατών - Εκπαιδευτών του Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με πολυετή διδακτική εμπειρία στις
δημόσιες συμβάσεις και στα οικονομικά των Ο.Τ.Α καθώς και 30ετή πρακτική εμπειρία ως
υψηλόβαθμο στέλεχος της Αυτοδιοίκησης σε μεγάλους Δήμους της Αττικής.

Αναλυτικό Θεματολόγιο
1η ΜΕΡΑ

9π.μ-15.00μ.μ

Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων
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•

Προγραμματισμός υλοποίησης συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής βιβλίων
Ι και ΙΙ

•

Νομικοί ορισμοί που περιέχονται στο νόμο

•

Αναθέτουσες Αρχές/Φορείς

•

Τεχνικές Προδιαγραφές : σύνταξη / περιεχόμενο / πρότυπα

•

Είδη διαγωνισμών ( αναλυτική παρουσίαση του ανοικτού, συνοπτικού
διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης )

•

Δικαίωμα προαίρεσης

•

Λόγοι αποκλεισμού και εξαιρέσεις

Διάλειμμα 10.30π.μ-11.00π.μ ( πρωϊνός καφές με εδέσματα )

•

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ )

•

Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

(ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ υποχρέωση συμπλήρωσης και υπογραφής σύμφωνα με τη νομοθεσία
και τη Νομολογία )
•

Ηλεκτρονικά μέσα σύναψης συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ ,ΕΣΗΔΗΣ)

•

Συμφωνία πλαίσιο

•

Διαδικασία κατακύρωσης και κήρυξης οριστικού αναδόχου

•

Αυξομείωση ποσοτήτων κατά την κατακύρωση της σύμβασης

•

Συμβάσεις

•

Τροποποίηση συμβάσεων

Διάλειμμα 13.00μ.μ-13.30μ.μ (γεύμα σε μπουφέ)

•

Δάνεια εμπειρία

•

Υπεργολαβία

•

Επιτροπές διαγωνισμού

•

Διαμορφωθείσα μέχρι σήμερα Νομολογία του ΕΛ.ΣΥΝ
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Λήξη προγράμματος 15.00 μ.μ

2η

ΜΕΡΑ

9π.μ-15.00μ.μ

Πρακτικά Παραδείγματα με παρουσίαση βημάτων και υποδειγμάτων2
υλοποίησης των διαδικασιών
•

Παρουσίαση βήμα-βήμα της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με
υποδείγματα αποφάσεων και αποτύπωση των οφειλόμενων ενεργειών

•

Παρουσίαση βήμα-βήμα της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού με
υποδείγματα αποφάσεων

•

Παρουσίαση βήμα-βήμα της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού με
υποδείγματα αποφάσεων

•

Παρουσίαση σχεδίων διακηρύξεων ,αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών,
κήρυξης αναδόχου (προσωρινού και οριστικού) κ.λ.π.

•

Παρουσίαση σχεδίων σύμβασης και μελέτη αυτών

•

Τροποποίηση συμβάσεων ( αναφορά της μέχρι σήμερα διαμορφωθείσας
νομολογίας επί των τροποποιήσεων των συμβάσεων )

Διάλειμμα 11.00π.μ-11.30π.μ ( πρωϊνός καφές με εδέσματα )

Διαδικασία εκτέλεσης συμβάσεων
•

Χρόνος παράδοσης

•

Παραλαβή Προμηθειών

2

Τα υποδείγματα που θα χρησιμοποιήσουμε για την ανάλυση των διαδικασιών ήδη χρησιμοποιούνται από
αρκετούς δήμους με συνέπεια να είναι δοκιμασμένα στη πράξη
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•

Παραλαβή Υπηρεσιών

•

Κυρώσεις

Διάλειμμα 13.00μ.μ-13.30μ.μ ( γεύμα σε μπουφέ )

Έννομη Προστασία

•

«Έννομη προστασία» μέχρι 26-6-2017

•

«Έννομη προστασία» από 26-6-2017

•

Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π)

Λήξη προγράμματος 15.00 μ.μ

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
για την εφαρμογή του νόμου καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.
Στο πρώτο διάλειμμα θα παρατεθεί καφές με εδέσματα
ελαφρύ γεύμα σε μπουφέ.

Ο αριθμός

και στο δεύτερο

των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος με σκοπό της διασφάλιση της

ποιότητας του σεμιναρίου. Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Εκ του λόγου αυτού παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να συμπληρώσουν άμεσα την
συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο email:

seminarioedimos@gmail.com Στο ίδιο mail πρέπει να αποστείλουν την Απόφαση (π.χ
Δημάρχου) έγκρισης συμμετοχής τους στο σεμινάριο, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν την
διεξαγωγή (ήτοι μέχρι 20-10-2017).
Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε

να επικοινωνήσετε με τον

υπεύθυνο διοργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Γιάννη Χρονόπουλο καθημερινά
από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ στα τηλέφωνα σταθερό: 2130338956 και κινητό:
6945193687.
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Με εκτίμηση
Γιάννης Χρονόπουλος

Υπεύθυνος Προγράμματος
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