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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ : ∆ιευκρίνηση σχετικά µε τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO που απαιτούνται στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε 

τίτλο «Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων, Λογισµικού 

Παρακολούθησης Συντήρησης και Υλικού & Λογισµικού Έκδοσης ∆ελτίων Κίνησης 

∆ήµου ∆ιονύσου 

-Σχετ. έγγραφο 20355/06-07-2017 εταιρείας  Link Technologies ΑΕ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

3. τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

4. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”της με αρ. 

Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και), 

ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

5. τον Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς Δήμων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα την παρ. 1 

και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 . 

6. τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

7. την υπ’ αριθμ. 782/9160/3132017 Απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό 

Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου 

8. την 81/2017   Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας 

9. την αριθμ   148/12062017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 

οποία  εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στους Κ.Α. 

10.7134.0006 «Προμήθεια εξοπλισμού  λογισμικού διαχείρισης  στόλου 

(δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων )» σχετική πίστωση 72.843,80 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  

2017  του Δήμου (ΑΑΥ 573/2017)και ii) 00.6453.0005 «Συνδρομή δορυφορικής 

σύνδεσης οχημάτων Δήμου» σχετική πίστωση 25.779,60 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 24%  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2017  του Δήμου (ΑΑΥ 

574/2017)  β) η από 19/04/2017 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού . 



10. την αριθμ Πρωτ. 19878/1775/03-7-2017 ∆ιακήρυξη  

11. το αριθμ πρωτ 20355/672017 έγγραφο για παροχή διευκρινήσεων της εταιρείας 

Link Technologies ΑΕ  το οποίο υπεβλήθη ηλεκτρονικά  στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη .  

«………………………………. 

 

 

 Ηµεροµηνία 06/07/2017 
 ΠΡΟΣ: ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρίνηση για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε τίτλο «Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού 
∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων, Λογισµικού Παρακολούθησης Συντήρησης και Υλικού & Λογισµικού 
Έκδοσης ∆ελτίων Κίνησης ∆ήµου ∆ιονύσου»  

Αξιότιµη/ε κυρία/ε,  

Αναφορικά µε τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε τίτλο «Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού ∆ιαχείρισης 
Στόλου Οχηµάτων, Λογισµικού Παρακολούθησης Συντήρησης και Υλικού & Λογισµικού Έκδοσης ∆ελτίων 
Κίνησης ∆ήµου ∆ιονύσου» (Αριθµός πρωτοκόλλου 19878) µε καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών την 

27
η 

Ιουλίου 2017, παρακαλούµε όπως µας απαντήσετε στην εξής ερώτηση:  

Στο Άρθρο 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας καθώς και στο Άρθρο 2.2.7 
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ζητάτε Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
ISO 9001:2015. Θα θέλαµε να µας απαντήσετε γιατί απαιτείται το συγκεκριµένο Πιστοποιητικό και γιατί δεν αρκεί το 
ISO 9001:2008 καθώς το International Accreditation Forum (IAF) και ο International Organization for 
Standardization (ISO) καθόρισαν την µεταβατική περίοδο για την εφαρµογή του ISO 9001:2015 στα τρία (3) έτη από 
την ηµεροµηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή η µεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεµβρίου 2018 και µέχρι 
τότε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 είναι σε ισχύ.  

Με τιµή,  

∆αµιανός Ιωάννης  

Πρόεδρος και ∆ιευθ. Σύµβουλος  

Link Technologies SA, Balcan Center, 9th km Thessaloniki-Thermi, GR 570 01 Thessaloniki  
Tel: +30 2310 383403 Fax: +30 2310 475273 email: info@link-tech.gr 

………………………………………………………………………………………………………………………………….» 

 

Σύµφωνα  µε τα ανωτέρω αναφορικά µε τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε τίτλο 

«Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων, Λογισµικού 

Παρακολούθησης Συντήρησης και Υλικού & Λογισµικού Έκδοσης ∆ελτίων Κίνησης 

∆ήµου ∆ιονύσου» (Αριθµός πρωτοκόλλου 19878/1775/03-7-2017) µε καταληκτική 

ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών την 27
η 

Ιουλίου 2017,τα Πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 9001:2008 σύµφωνα µε το 

International Accreditation Forum (IAF) και τον International Organization for 

Standardization (ISO) καθορίστηκε  µεταβατική περίοδο για την εφαρµογή του ISO 

9001:2015 τα τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή η 

µεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεµβρίου 2018 και µέχρι τότε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001:2008 είναι σε ισχύ. 

Εποµένως, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά και τα πρότυπα ISO 9001:2008 εκτός από τα 

ISO 9001:2015 που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4  & 2.2.7 της εν λόγω διακήρυξης  µε 

την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης . 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
για: 

Τροποποίηση των άρθρων 2.2.4  & 2.2.7 της διακήρυξης και των άρθρων την Μελέτης ως 
προς τα πρότυπα ISO όπου θα γίνονται αποδεκτά και τα πρότυπα ISO 9001:2008 
εκτός από τα ISO 9001:2015 που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4  & 2.2.7 της εν λόγω 
διακήρυξης  µε την προϋπόθεση ότι θα βρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύµβασης  

Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η  
Συνημμένα: 1.) το  υπ’αριθμ 20355/6-7-2017 έγγραφο της εταιρείας 

 

 

 



 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.20355/6-7-2017 

 

 

 Ημερομηνία 06/07/2017  

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΘΕΜΑ: Διευκρίνηση για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια 

Υλικού & Λογισμικού Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων, Λογισμικού Παρακολούθησης 

Συντήρησης και Υλικού & Λογισμικού Έκδοσης Δελτίων Κίνησης Δήμου Διονύσου»  

Αξιότιμη/ε κυρία/ε,  

Αναφορικά με τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Υλικού & 

Λογισμικού Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων, Λογισμικού Παρακολούθησης 

Συντήρησης και Υλικού & Λογισμικού Έκδοσης Δελτίων Κίνησης Δήμου Διονύσου» 

(Αριθμός πρωτοκόλλου 19878) με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 

27
η 

Ιουλίου 2017, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στην εξής ερώτηση:  

Στο Άρθρο 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και 

στο Άρθρο 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ζητάτε Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015. Θα θέλαμε να μας 

απαντήσετε γιατί απαιτείται το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό και γιατί δεν αρκεί το ISO 

9001:2008 καθώς το International Accreditation Forum (IAF) και ο International 

Organization for Standardization (ISO) καθόρισαν την μεταβατική περίοδο για την 

εφαρμογή του ISO 9001:2015 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του 

Προτύπου, δηλαδή η μεταβατική περίοδος λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι 

τότε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 είναι σε ισχύ.  

Με τιμή,  

Δαμιανός Ιωάννης  

Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος  

Link Technologies SA, Balcan Center, 9th km Thessaloniki-Thermi, GR 570 01 Thessaloniki  
Tel: +30 2310 383403 Fax: +30 2310 475273  

email: info@link-tech.gr 

 

 

 

 

 

 


