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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

αριθμ.693  /2020

 Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: < Ανάθεση υπηρεσιών εκπαίδευσης διοικητικών υπαλλήλων για

την λειτουργία ψηφιακού οργανογράμματος και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας >            

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

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

2) Τις  διατάξεις  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α) και ειδικότερα των άρθρων 116,118 και 
120.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209  του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως  έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

4) Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145  Α/5-8-16).

5) Την αναγκαιότητα της ανάθεσης  διεξαγωγής  εκπαίδευσης και σεμιναρίων σε υπαλλήλους του Δήμου που 
αφορούν σε θέματα λειτουργίας του ψηφιακού οργανογράμματος και των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 
διατάξεις του Ν.4440/2016.  

6) Το αριθμ.23331/3-12-2020  Πρωτογενές αίτημα της Δν/σης  Διοικ/κών υπηρεσιών του Δήμου. 
(20REQ007765223 2020-12-13) 

7) Το αριθμ. 23332/3-12-2020  Τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου για την ανάληψη της υποχρέωσης 

8) Την αριθμ. Α/Α 651 23361/2020 ανάληψη υποχρέωσης  του Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και 
διατέθηκε η σχετική πίστωση .Σε αυτή  οποία επιπλέον βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας   α) η ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων  στον προϋπολογισμό του Δήμου ,β) η συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016  και γ) η δέσμευση στα λογιστικά βιβλία του 
δήμου  της αντίστοιχης πίστωσης   με αριθμό καταχώρησης α/α 740 στο μητρώο δεσμεύσεων. (Εγκεκριμένο 
αίτημα:20REQ007765223  2020-12-03).

9) Την αριθμ. πρωτ. 23506/7.12.2020  πρόσκληση του Δήμου προς την επιχείρηση με την επωνυμία    «BLUE 
VALUE  »  -Μοναστηρίου Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310590170.
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10) Την αριθμ. 23667/8.12.2020  κατάθεση Οικονομική ς  προσφοράς  με τίτλο<  εκπαιδευτικές υπηρεσίες  
σχετικές με τη λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος  και των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας  
του Δήμου Πρέβεζας>.

Α  ΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας  όπως αυτή περιγράφεται στην   αριθμ.  1/2020
μελέτη .

II. Αναθέτουμε απευθείας την  Διεξαγωγή σεμιναρίων με αντικείμενο την εκπαίδευση των υπαλλήλων
της  Δ/νσης  Διοικητικών  για  την  λειτουργία  του  ψηφιακού  οργανογράμματος  και  των
περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπ.Διοικητ.Ανασυγκρότησης ,
στην  εταιρία«BLUE  VALUE  »   -Μοναστηρίου  60,Θεσσαλονίκη με  ΑΦΜ  997993620,  ΔΟΥ
Θεσσαλονίκης .

Το συνολικό ποσό της δαπάνης είναι  3.000€   (δεν προβλέπεται  Φ.Π.Α.) 

Η παρούσα ανάθεση της προμήθειας ισχύει έως  31-12-2019.

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνει από την  Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μετά την έκδοση 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά.

Κοινοποίηση:

i.  «BLUE VALUE  »  -Μοναστηρίου 60,Θεσσαλονίκη με ΑΦΜ 997993620, ΔΟΥ Θεσσαλονίκης           

                                                                                                                                             Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                                                                                                             Γεωργάκος Νικόλαος 
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