ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚOY ΣΕΜΙΝΑΡΙOY ΤΗΣ “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”
στην ΑΘΗΝΑ, το Νοέμβριο με θέμα:
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Αγαπητοί μας Συνδρομητές,
Η
Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» σε συνέχεια των
επιμορφωτικών Σεμιναρίων που διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην
Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, διοργανώνει και στην ΑΘΗΝΑ, στο
Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, επιμορφωτικό Σεμινάριο με
θέμα «∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Εισηγητής του Σεμιναρίου, είναι ο έγκριτος νομικός, συγγραφέας και
συνεργάτης της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης και συμμετοχής των στελεχών των
Ο.Τ.Α. και προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή διεκπεραίωση
του σεμιναρίου σε οργανωτικό επίπεδο, σας ενημερώνουμε ότι το ίδιο
σεμινάριο– μονοήμερο σε διάρκεια και με την ίδια θεματολόγια- θα
πραγματοποιηθεί σε δυο διαδοχικές ημέρες:
-

την ΠΕΜΠΤΗ 23 Νοεμβρίου 2017 για τους
Δήμους Συνδρομητές μας

ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

-

την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Νοεμβρίου 2017 για τους Δήμους
Συνδρομητές
μας,
από
τη
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ,
την
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, τα ΝΗΣΙΑ του ΑΙΓΑΙΟΥ, την ΚΡΗΤΗ, όπως
επίσης και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο Φορέα, Μη Συνδρομητή
μας

Σας παρακαλούμε θερμά, λόγω αυστηρά προκαθορισμένων θέσεων
συμμετοχής, όπως μεριμνήσετε εγκαίρως για την εγγραφή σας.
Το Σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη των Φορέων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και πραγματοποιείται στα πλαίσια κύκλου Επιμορφωτικών
Σεμιναρίων που διοργανώνει η «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», με στόχο τη διαρκή
αναβάθμιση των ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρει στους
Συνδρομητές της.
Με συνεπή και συνεχή διαδρομή από το 1994, η «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»,
ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και τις μεταβολές του σύγχρονου
εργασιακού
περιβάλλοντος,
τιμώντας
παράλληλα
την εξαιρετική
συνεργασία και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους Συνδρομητές της,
προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τη συμμετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ

και για τους ενδιαφερόμενους Μη Συνδρομητές της, παρέχει τη
δυνατότητα συμμετοχής, σε ειδικά διαμορφωμένη, εξαιρετικά προνομιακή
τιμή.
Επισημαίνεται ότι στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ∆ΗΜΩΝ της
«ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» προσφέρεται η νέα επικαιροποιημένη έκδοση του
βιβλίου με τίτλο, «∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του Ιωάννη Θεοδώρου, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
Νόµου 4412/2016 περί Δηµοσίων Συµβάσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με
τις τελευταίες διατάξεις.

