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ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης και διενέργειας της παροχής υπηρεσιών 
«∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 
σεµινάρια»   
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ : 1344/2014 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
  
1. Το Π∆ 28/80 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
4. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 
απόφαση Υπ. Οικονοµικών 
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α  ́87/7.6.2010). 
6. Το Ν.2362/95( 247 Α ́)όπως συµπληρώθηκε µε το Ν.3899/2012 ( Φ.Ε.Κ.     
212/1-12-2010)και  όπως αναπροσαρµόστηκε το όριο µε την 2/59649/0026/17-10-
2011 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1427 Β). 
7. Την Κ.Υ.Α./27319/2002 ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.& Ανάπτ. (Φ.Ε.Κ.945/Β /́24-7-02). 
8. Το Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194/Α) «περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και των εγκυκλίων µε αρ. 2/91118/0026/2010 και 30/19664/20.04.2011 του 
Υπ. Εσωτ. & Οικονοµικών, «περί εφαρµογής των διατάξεων του Π∆ 113/10». 
9. To Π∆ 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς 
την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
15.7.2003, "σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των 
οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων . 
10. Την Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 15 Ιουλίου 2003 σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση 
των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούνται για τη 
µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθµ. 3820/1985 του Συµβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου και 
για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συµβουλίου» 
11. Την υπουργική απόφαση οικ. 72048/9666/08/2009 (ΦΕΚ 216/Β), «Καθορισµός 
διαδικαστικών λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 
(ΦΕΚ 112/Α), αναφορικά µε τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) αρχικής επιµόρφωσης µεταφοράς επιβατών» 
12. Την υπουργική απόφαση 45990/5584/2009 (ΦΕΚ 1782/Β), «Συµπλήρωση 
τροποποίηση της υπ' αριθµ. οικ. 72048/9666/08/2009 ''Καθορισµός           
διαδικαστικών λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 
(ΦΕΚ 112/Α), αναφορικά µε τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
(ΠΕΙ) αρχικής επιµόρφωσης µεταφοράς επιβατών» (ΦΕΚ 216/Β)» 
13. Την υπουργική απόφαση οικ. 49522/6046/2009 (ΦΕΚ 2024/Β), «Καθορισµός 
διαδικαστικών λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ.74/2008 (ΦΕΚ 



112/Α), αναφορικά µε τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) 
αρχικής επιµόρφωσης µεταφοράς   εµπορευµάτων»  
14. Την Υπουργική Απόφαση 33243/4894/ 20-07-2012 (Β 2250) µε τίτλο 
«Καθορισµός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτοµερειών για την έγκριση 
σχολών / κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς 
επιβατών και εµπορευµάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας προγραµµάτων 
περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών και λοιπές 
λεπτοµέρειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 74/2008 (Α 112), όπως ισχύει»  
15. Την εγκύκλιο Γ454/19716/1780/09/28-7-2009, «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους 
οδηγούς συγκεκριµένων οχηµάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής 
Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»  
16. Το υπ ́αριθµ. 481/20-5-2013 έγγραφο της ΠΟΕ -ΟΤΑ, σύµφωνα µε το οποίο 
υποχρεούνται οι διοικήσεις των ∆ήµων να επιµορφώσουν, µε ειδικά σεµινάρια  
από εξουσιοδοτηµένα κέντρα και σχολές οδηγών-τους εργαζόµενους οδηγούς 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη και ασφαλής λειτουργία των υπηρεσιών 
τους.. 
17.Τη µελέτη για την παροχή υπηρεσιών «∆απάνες επιµόρφωση προσωπικού          
και συµµετοχή     σε συνέδρια και σεµινάρια»   
18 Την εγκεκριµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου  Κοµοτηνής µε       
Κ.Α.Εξ 00.6073 
19.Έχει δεσµευτεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε την αριθµ.481/03-           
11-2014 Πρόταση  Ανάληψης Υποχρέωσης 
 20.Την 205/2014 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία    εγκρίνεται η        
διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του 2014. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Την διενέργεια της εργασίας «∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής 
σε συνέδρια και σεµινάρια»  συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 6.400€ 
2. Εγκρίνουµε την µελέτη για την παροχή υπηρεσιών εργασίας «∆απάνες 
επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια»    ,όπως 
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  
 
                                                          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ                              

 
 


