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Πρόσκληση προς τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για τη
συμμετοχή εργαζομένων τους σε σεμινάρια με θέμα: “Η διαδικασία
εκτέλεσης των ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων στους ΟΤΑ –
Πρακτική εφαρμογή” [1]
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Όπως πίνακα αποδεκτών

Θέμα: «Πρόσκληση προς τους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας για τη συμμετοχή
εργαζομένων τους σε σεμινάρια με θέμα: “Η διαδικασία εκτέλεσης των ηλεκτρονικών
διαγωνισμών έργων στους ΟΤΑ – Πρακτική εφαρμογή”».

Έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Στερεάς Ελλάδας,
κ. Λουκά Υπερήφανου, η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο της 8ης/2017 συνεδρίασής του, που
πραγματοποιήθηκε στις 14-9-2017, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την υλοποίηση δύο (2) σεμιναρίων
επιμόρφωσης των εργαζομένων των Δήμων της Περιφέρειας, με θέμα: “Η διαδικασία
εκτέλεσης των ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων στους ΟΤΑ – Πρακτική εφαρμογή”.
Η Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, μένοντας πιστή στο βασικό της στόχο για συνεχή και ουσιαστική
υποστήριξη των Δήμων και κατανοώντας τα νέα δεδομένα όσον αφορά τη διαδικασία εκτέλεσης
των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, προχωρά στη διοργάνωση και χρηματοδότηση των εν λόγω
σεμιναρίων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στη Λαμία και τη Χαλκίδα και θα έχουν διάρκεια 6
διδακτικών ωρών.
Την επιμόρφωση θα αναλάβει απόλυτα εξειδικευμένος εκπαιδευτικός φορέας με άριστη γνώση του
νέου θεσμικού πλαισίου και της εφαρμογής του.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι :
α) να παρέχει μία ολοκληρωμένη ενημέρωση τους συμμετέχοντες για την διαδικασία των
ηλεκτρονικών διαγωνισμών (θεσμικό πλαίσιο, απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες,
διαδικασία & βήματα υλοποίησης) βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και της ΚΥΑ 117384/2017
(ΦΕΚ 3821 Β/31.10.2017)
β) να καταστήσει ικανούς τους συμμετέχοντες υπαλλήλους των γραφείων /τμημάτων / διευθύνσεων
στην εκτέλεση όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών και στην διενέργεια ηλεκτρονικών
διαγωνισμών
γ) να καταστήσει ικανά τα μέλη των επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών και αξιολόγησης των
προσφορών να ανταπεξέλθουν στο έργο τους.
Ενδεικτικά, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση στους ακόλουθους τομείς :
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Εισαγωγή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Πεδίο εφαρμογής
Έναρξη & προθεσμίες
Θεσμικό πλαίσιο
Απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες
Διαδικασία έκδοσης κωδικών πρόσβασης διαχειριστών και μελών επιτροπών
Διαδικασία έκδοσης ψηφιακών υπογραφών υπαλλήλων διεξαγωγής των διαγωνισμών
και μελών των επιτροπών
Διαδικασία πραγματοποίησης ηλεκτρονικών διαγωνισμών – πρακτική εφαρμογή
Ορισμός γενικών στοιχείων διαγωνισμών
Δημιουργία διαγωνισμού (ανάρτηση σχετικών εγγράφων διαγωνισμού Διακήρυξη,
Τεύχη διαγωνισμών κ.λ.π.)
Ορισμός δομής οικονομικής προσφοράς διαγωνισμού
Ορισμός στοιχείων ελέγχου
Ορισμός πρόσθετων στοιχείων
Εκτυπώσεις εντύπων (οικονομικής προσφοράς κλπ)
Δημοσίευση διαγωνισμού
Καταχώρηση επιτροπών διαγωνισμού
Επικοινωνία μέσω του συστήματος
Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικών Προσφορών
Πρόσκληση Υποβολής δικαιολογητικών

Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το πρώτο σεμινάριο στην πόλη της Χαλκίδας και
συγκεκριμένα στην αίθουσα ΔΟΑΠΠΕΧ, στη διεύθυνση Αβάντων 50, τις ώρες από 09:00 έως
15:00.
Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά Δήμο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία το προσωπικό της ΠΕΔ είναι στη διάθεσή σας,
στον τηλεφωνικό αριθμό 22310 27368.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Στερεάς Ελλάδας
Λουκάς ΥπερήφανοςΔήμαρχος Ορχομενού
1. Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων
2. Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων
3. Δήμος Ερέτριας
4. Δήμος Ιστιαίας - Αιδηψού
5. Δήμος Θηβαίων
6. Δήμος Καρύστου
7. Δήμος Κύμης – Αλιβερίου
8. Δήμος Λεβαδέων
9. Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας
10. Δήμος Ορχομενού
11. Δήμος Σκύρου
12. Δήμος Τανάγρας
13. Δήμος Χαλκιδέων

Πίνακας Αποδεκτών

Περιφερειακή ενότητα:

Περιφ. Ενότητα Βοιωτίας [3]
Περιφ. Ενότητα Ευβοίας [4]
Περιφ. Ενότητα Ευρυτανίας [5]
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Περιφ. Ενότητα Φθιώτιδας [6]
Περιφ. Ενότητα Φωκίδος [7]
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