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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αγ. Στέφανος, 02/11/2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ.:    35956/3-11-17                                                                                  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΤΗΛ: 213 2030674 

FAX: 213 2030630 

 
 

ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου  

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 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 - CPV 79132000-8 «Υπηρεσίες 

πιστοποίησης»  ΑΔΑΜ: 17REQ002186156 β) της σχετικής Μελέτης 3/2017 του Τμήματος 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας και γ) της διαδικασίας   

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (η Οικονομική Επιτροπή 

αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 

από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς 

επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις), 

2) Το  Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), άρθρο 209 

3) Το Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. Α’ 247), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4) Το  Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

5) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που 

πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη - μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 

6) Το Ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 133), «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει. 

7) Το  Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 138). «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

8) Το  Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

9) Το Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 3 Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 

10) Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών». (προσαγωγή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ)», και ειδικότερα με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, εδάφιο 9β. (δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών) του 

Ν. 4412/2016, του άρθρου 118, παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 209 του Ν. 

3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του άρθρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν σήμερα, 
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11) Την υπ’ αρ.286/2017 31-10-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «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». 

 

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου: 

 

1) Για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 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 σχετική πίστωση σε βάρος του Κωδικού Εξόδων Κ.Α. 10.6142.0036  

«Παροχή υπηρεσιών 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» του 

Προϋπολογισμού 2017 

   

2) Για την έγκριση της Μελέτης 3/2017 του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 

Διαφάνειας  

 

3) Για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 λόγω ύψους της δαπάνης  

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, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής. (Π.Α.Υ.  .......................) 

 

 

 

   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  

 

 

 

 

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΕ19  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

                     

                            ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

    

 

   Κοιν.:   1) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

                2) Τμ. Λογιστηρίου 

                3) Τμ. Προμηθειών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 3/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                  ΗΜ/ΝΙΑ:     1/11/2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

                                           ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015 &  

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 1429:2008 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

 

Με την υπ΄αρ. 286/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «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», επισημαίνεται ότι 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». Πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης 

είναι οι Δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου και Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων για Δημόσια 

Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών, Δημόσια Τεχνικά Έργα και Δημόσια Έργα που Υλοποιούνται με Ίδια 

Μέσα. 

 

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. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1
ΟΥ

 ΣΤΑΔΙΟΥ 

Ανάλυση συστήματος (Στάδιο 1): Κατά τη διαδικασία αυτή θα προσδιοριστεί αν το σύστημα του Δήμου 

είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και έτοιμο για πιστοποίηση. Το Στάδιο 1 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 

το φορέα πιστοποίησης στις εγκαταστάσεις του Δήμου και να αποτελείται από την εναρκτήρια σύσκεψη, 

περιήγηση στις εγκαταστάσεις, έλεγχο και αξιολόγηση της τεκμηρίωσης του συστήματος, σχεδιασμό της 
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επιθεώρησης (Στάδιο 2) και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Ο επιθεωρητής του φορέα πιστοποίησης 

θα πρέπει να εξηγήσει τα ευρήματα και να συντονίσει πιθανές απαιτούμενες ενέργειες  για την 

προετοιμασία του επόμενου σταδίου αξιολόγησης. Ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να παραδώσει στον 

Δήμο μία Έκθεση Σταδίου 1, με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2
ΟΥ

 ΣΤΑΔΙΟΥ 

Επιθεώρηση συστήματος (Στάδιο 2): Η ομάδα επιθεώρησης του φορέα πιστοποίησης θα επιθεωρήσει το 

σύστημα διαχείρισης στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Εφαρμόζοντας τα καθορισμένα πρότυπα, οι 

επιθεωρητές του φορέα θα επιθεωρήσουν την αποτελεσματικότητα όλων των λειτουργικών περιοχών 

του πεδίου εφαρμογής και των διεργασιών του συστήματος, βασισμένοι σε παρατηρήσεις, ελέγχους, 

συνεντεύξεις, ανασκόπηση σχετικών αρχείων και άλλα στοιχεία. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης 

πρέπει να  παρουσιαστούν στους εκπροσώπους του Δήμου κατά την καταληκτική σύσκεψη. Εάν κατά τη 

διάρκεια της επιθεώρησης διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 

προτύπων, θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να 

υλοποιηθούν από τον Δήμο. Ο Φορέας πιστοποίησης θα εκδώσει την απόφαση του για τη χορήγηση του 

πιστοποιητικού και θα παραδώσει μία έκθεση επιθεώρησης με τα αποτελέσματα στον Δήμο. Εφόσον 

ικανοποιούνται όλες οι εφαρμοστέες απαιτήσεις, ο Φορέας πιστοποίησης θα παραδώσει στον Δήμο το 

σχετικό πιστοποιητικό 

 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο Φορέας πιστοποίησης για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 

9001:2015 και του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 οφείλει να έχει 

Διαπίστευση κατά ISO 17021 από εθνικό φορέα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ, UKAS, DAKKS, κλπ.) στις κατηγορίες 35 

και 36, που αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Διαπίστευσης εν ισχύ από αναγνωρισμένο  Φορέα  

διαπίστευσης μέλος του IAF κατά το EN ISO 17021 : 2012 (ΕΣΥΔ, UKAS, DAKKS κλπ.) 

 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

 

Διεύθυνση Τόπου 

Εγκατάστασης 
Υπηρεσίες Δήμου που στεγάζονται 

Κεντρικό Δημαρχείο: Λ. 

Μαραθώνος 29 & Αθ. 

Διάκου Αγ. Στέφανος ΤΚ 

14565 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/ση Εσόδων και Περιουσίας, Δ/ση 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας, Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 

και Διαφάνειας 

ΔΕ Αγ. Στεφάνου: Ε. 

Πεντζερίδη 3, Αγ. 

Στέφανος ΤΚ 14565 

Δημοτολόγιο και Ληξιαρχείο (Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών), Δ/ση 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου 

ΔΕ Άνοιξης: Κανάρη 3, 

Άνοιξη ΤΚ 14569 

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού 

ΔΕ Δροσιάς: Γρ. 

Λαμπράκη 19, Δροσιά ΤΚ 

14572 

Δ/ση Πολεοδομίας, Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου: 

Κοιμήσεως Θεοτόκου 26-

28, Αγ. Στέφανος ΤΚ 

14565 

Δ/ση ΚΕΠ 

 

4. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Με τον υπ΄ αριθµ. Πρωτ.: 23672/01-9-2016  υπογράφει η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429: 2008 και η παράταση αυτής  με 

την υπ΄ αρθμ. 184/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΆΡΙΘΜ 



 5 

23672/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1429: 2008» 

 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Συμβούλου για τη Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 

Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429 :2008» με τους όρους που περιγράφονται στην από 30-11-

2015 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου 

Διονύσου.  

 

Το αντικείμενο του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» αφορά ειδικότερα, την παροχή της τεχνογνωσίας, η οποία απαιτείται για 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, καθώς και την προετοιμασία για την 

Πιστοποίηση με έμφαση στην εξοικείωση του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου με την Ολική Ποιότητα 

και την ανάπτυξη δεξιοτήτων προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειρισθεί το Σύστημα Ποιότητας και 

Διαχειριστικής Επάρκειας μετά την Πιστοποίηση και την λήξη του Έργου, με στόχο την ενίσχυση της 

ικανότητας της διοίκησης του Δήμου μας για καινοτομία ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις 

σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη 

λειτουργία των δημοσίων οργανισμών.  

 

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». 

 

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

 

Ανάλυση συστήματος (Στάδιο 1): 

• Έκθεση με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. 

Επιθεώρηση συστήματος (Στάδιο 2): 

• έκθεση επιθεώρησης με τα αποτελέσματα στον Δήμο.  

Εφόσον ικανοποιούνται όλες οι εφαρμοστέες απαιτήσεις, ο Φορέας πιστοποίησης θα παραδώσει  

πιστοποίηση του Δήμου Διονύσου  

1. κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 και  

2. κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 

 

6. ΑΜΟΙΒΗ  

 

ΣΥΝΟΛΟ (Στάδιο 1)& (Στάδιο 2) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  4.000,00€ 

ΦΠΑ 24% 960,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.960,00€ 

 

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

 

Αμοιβή Φορέα Πιστοποίησης /τεχνική έκθεση  

 

Ο Ανάδοχος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι το ποσό των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 960,00 ευρώ ΦΠΑ. Το 

ανωτέρω ποσό έχει προϋπολογιστεί και αφορά συνολικά: 1. Ανάλυση συστήματος, 2. Επιθεώρηση 

συστήματος και εφόσον ικανοποιούνται όλες οι εφαρμοστέες απαιτήσεις, 3. την  πιστοποίηση του Δήμου 

Διονύσου κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 και  κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008. 

 

8. ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
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Ο Φορέας πιστοποίησης για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 

9001:2015 και του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 οφείλει να έχει 

Διαπίστευση κατά ISO 17021 από εθνικό φορέα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ, UKAS, DAKKS, κλπ.) στις κατηγορίες 35 

και 36, που αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Διαπίστευσης εν ισχύ από αναγνωρισμένο  Φορέα  

διαπίστευσης μέλος του IAF κατά το EN ISO 17021 : 2012 (ΕΣΥΔ, UKAS, DAKKS κλπ.) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα 

παραπάνω ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα, τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος 

τεύχους τεχνικών προδιαγραφών. Οι ακριβείς ημερομηνίες επιθεώρησης θα προσδιοριστούν με τον 

Ανάδοχο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και τα παραδοτέα, όπως περιγράφονται στην 

παράγραφο 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ της παρούσης, θα παραδοθούν στον Δήμο το αργότερο εντός δυο (2) μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

Η συμβατική αξία των εργασιών θα καταβληθεί στον ανάδοχο σε εύλογο χρονικό διάστημα, από την 

υπογραφή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Διονύσου και την έκδοση 

σχετικού τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

 

 

 

 

Συντάχθηκε  
 
 
 
 
 
 
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΤΕ19  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

                   Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε  
 
                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
                   ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


