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ΠΡΟΣ 

Την κ. Πρόεδρο  

του  

Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                             Δήμου Διονύσου  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών 

ανάδειξης αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001:2015 και του συστήματος διαχειριστικής 

επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008. 

Σύμφωνα με την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος το Ζ 

κλιμάκιο, με μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: «1.Το 

Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που 

ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή 

το ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του. 2.(…)» και το άρθρο 72 ότι : «1. Η 

Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)(…) ε)με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, 

διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να 

συγκροτεί Επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή 

ειδικούς επιστήμονες (…)» (βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του Κ.Δ.Κ. – 

Ν.3463/2006, Α’ 114). 

 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, 

ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει 

για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα 

που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του 

Δήμου. Συνεπώς μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη 

απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο, ενώ η Οικονομική Επιτροπή 

είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίησή της πιο πάνω απόφασης με την εκτέλεση 



όλων των πράξεων του διαγωνισμού, από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων 

της διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος). Το ίδιο 

όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας 

δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 

 

Με την υπ΄αρθ. 398/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν α) η  

από 30/11/2015 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού μας για την Παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου με θέμα τη «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου 

Διονύσου – ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ και β) η κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του 

σχετικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 

Με την υπ. αρθ. 203/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο 

∆ιαγωνισµός στην εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.». 

 

Με αριθµ. Πρωτ.: 23672/01-9-2016  υπογράφηκε η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429: 2008, ενώ παράταση αυτής έγινε με την υπ΄ αρθμ. 

184/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΥΠ’ ΆΡΙΘΜ 23672/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  ISO 

9001:2015 ΕΛΟΤ 1429: 2008» 

  

Σύμφωνα με την από 30/11/2015 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού και την 

σχετική Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Βελτίωσης ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήμου 

∆ιονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429: 2008, στο πεδίο της  Αναλυτικής Περιγραφής 

των εργασιών : 1.1 Βήματα υλοποίησης έργου/ Βήμα 6: Υποστήριξη κατά την 

Εξωτερική Επιθεώρηση Πιστοποίησης αναφέρεται ότι : «Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει 

τη διαδικασία εξωτερικής Επιθεώρησης Πιστοποίησης του Συστήματος Ποιότητας και 

Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ISO9001:2015 και ΕΛΟΤ1429:2008, που θα 

διενεργηθεί από φορέα επιλογής του Δήμου, με φυσική παρουσία». 

 

Ο φορέας πιστοποίησης που θα αναδειχθεί θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το 

ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για το σκοπό αυτό και θα πρέπει να μην έχει 

προσφέρει καμία άλλη υπηρεσία πλην υπηρεσιών πιστοποίησης στο Δήμο, ώστε να 

εξασφαλίζεται το κριτήριο της αμεροληψίας και να ισχύει ο όρος «Εξωτερική 

Επιθεώρηση». Για τον ίδιο λόγο δεν επιτρέπεται να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση 

του έργου «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 - 

ΕΛΟΤ 1429:2008» ούτε σαν υπεργολάβος της αναδόχου εταιρείας του έργου αυτού.  

 

Το  πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας που θα εκδώσει ο φορέας πιστοποίησης 

είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του Δήμου στα προγράμματα του ΕΣΠΑ της 

περιόδου 2014-2020  βάση του ν. 4314/2014 για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και 

ειδικότερα του άρθρου 50 για την αξιολόγηση της ικανότητας των δικαιούχων. 

 

Το έργο «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 - 

ΕΛΟΤ 1429:2008.» βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και η ανάδοχος 

εταιρεία του έργου «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 

9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008.» έχει ήδη καταθέσει τα παραδοτέα που προβλέπονται 

με την ολοκλήρωση του βήματος 4 και προβλέπεται να ολοκληρώσει άμεσα το βήμα 

5 με τα σχετικά παραδοτέα, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. Πρωτ. 23672/01-9-



2017 Σύμβασης. Για να υλοποιηθεί το βήμα 6 μέχρι ενδεικτικά τα τέλη Νοεμβρίου, 

θα πρέπει να έχει ανακηρυχθεί ο φορέας πιστοποίησης τουλάχιστον με την 

ολοκλήρωση του Βήματος 5 του έργου «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου 

Διονύσου ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008.», δηλαδή άμεσα, ώστε να είναι δυνατή 

η παρουσία της αναδόχου εταιρείας στο βήμα 6 και να εξελιχθεί ομαλά το παραπάνω 

έργο.  

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει το επείγον της ανάδειξης του φορέα πιστοποίησης του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001:2015 και του 

συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει  

 

Τη διενέργεια αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών ανάδειξης αναδόχου για την 

πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001:2015 

και του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008, 

συνολικού ποσού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, η δε σχετική δαπάνη και 

διάθεση της πίστωσης σε βάρος του σχετικού Κ.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού θα 

εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          

 

       

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 

 

 

                                      

 


