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Τί περιλαμβάνει το σεμινάριο; 

➢ Αναλυτική παρουσίαση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων  

➢ Παρουσίαση και ανάλυση των  ενιαίων  αρχών , που διέπουν τις 

διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών  

➢ Συγκριτική παρουσίαση των νέων διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών  

➢ Έμφαση θα δοθεί στις νέες ρυθμίσεις για Δημόσιες Συμβάσεις κάτω των 

ορίων των κοινοτικών κατωφλιών ( συνοπτικός διαγωνισμός – απευθείας 

ανάθεση )  

➢  Αναλυτική και πρακτική παρουσίαση των διαδικασιών συμμετοχής των 

οικονομικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες ( λόγοι αποκλεισμού – 

κριτήρια ανάθεσης – ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές )   

➢ Χρήση και συμπλήρωση του  eESPD ( Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Συμβασης ) &  του Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)  

➢ Παρουσίαση των Υποδειγμάτων Διακηρύξεων της Ενιαίας  Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών   

➢ Ηλεκτρονικές διαδικασίες στη σύναψη των συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και  

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)  

➢ Οι νέες ρυθμίσεις για τους κανόνες εκτέλεσης (παράδοση, παραλαβή, 

πληρωμή) των Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. 

➢ Έννομη προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων: προσφυγή 

ενώπιον της  ΑΕΕΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών) και 

δικαστική προστασία κατά το στάδιο πριν από τη σύναψη της σύμβασης .  

 



 

 

 

 

 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα; 

 

➢ Σε στελέχη του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα , που 

ασχολούνται με τις προμήθειες ( ΝΠΔΔ,ΔΕΚΟ , ΟΤΑ , Νοσηλευτικά 

Ιδρύματα κλπ)  

➢ Σε επιχειρηματίες και σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, όλων 

των κλάδων  

➢ Σε ελεύθερους επαγγελματίες, που εκπροσωπούν ή συμβουλεύουν 

επιχειρήσεις –προμηθευτές του Δημοσίου (Δικηγορικά γραφεία , 

Λογιστήρια , Μηχανικοί , Οικονομολόγοι κλπ) 

 

 

Ποια είναι η διάρκεια και το κόστος του σεμιναρίου; 

Έναρξη τμημάτων Μάϊος 2017. 

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 10-12 ώρες και κοστίζει 180 ευρώ.  

Η πληρωμή γίνεται με μια προκαταβολή πριν την έναρξη του σεμιναρίου και 

εξόφληση την μέρα υλοποίησης. Σε περίπτωση εφαπαξ καταβολής του ποσού 

κατά την αίτηση παρέχεται έκπτωση 10%.  

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ. 

Αναλαμβάνουμε να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία επιδότησης και 

αποπληρωμής.  

Παρέχεται Ηλεκτρονική Βεβαίωση Παρακολούθησης.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ποιος είναι ο τόπος υλοποίησης του σεμιναρίου;  

Τα προγράμματα υλοποιούνται στην έδρα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα μπορεί  να υλοποιηθεί και 

στον επαγγελματικό σας χώρο, σε χρόνο και με  θεματολογία, που θα 

προσαρμοστεί στις εξειδικευμένες ανάγκες του φορέα σας .  

 

 

 


