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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας 

      Άγ. Στέφανος,   2 / 11 / 2015 

      Αρ. Πρωτ.: 30832 

∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1,  
τ.κ. 14565, Αγ. Στέφανος 
Πληροφορίες: Όλγα Καψούρου 
τηλ.: 2132030639 / fax: 2132030630 

 

 

Προς: Τον Πρόεδρο της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
∆ιονύσου 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου 

ο.ε. 2015 για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008’’ 

 

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) τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06,  

3) τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 30/19664/ 

20.4.11,  

4) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14848/2-6-2015 Εισήγησή µας. 

5) την από 23 Σεπτεµβρίου 2015 δηµοσίευση της τελευταίας έκδοσης του ISO 9001, σύµφωνα µε την 
οποία α) αναθεωρούνται οι προηγούµενες εκδόσεις και β) οι οργανισµοί που έχουν πιστοποιηθεί µε 
το πρότυπο ISO 9001:2008 έχουν τρία (3) έτη από την επίσηµη δηµοσίευση του προτύπου 
9001:2015 για τη µεταφορά στη νέα έκδοση του εν λόγω προτύπου, ήτοι η µεταβατική περίοδος 
ολοκληρώνεται τον Σεπτέµβριο του 2018. 

6) την υπ’ αρ. 218/29-10-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία 

εναρµονίζεται το περιεχόµενό της υπ’ αριθµ. 46/2015 προγενέστερης Α∆Σ µε την ανάγκη Παροχής 

Υπηρεσιών Συµβούλου για την εφαρµογή του αναθεωρηµένου διεθνούς προτύπου Συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας κατά το 

πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429:2008  

7) την απόσυρση της υπ’ αριθµ. πρωτ. 14848/2-6-2015 Εισήγησή µας για τους παραπάνω λόγους 

 8) Το γεγονός ότι :  

• Κρίνεται επιβεβληµένη η ενιαία και συνολική αντιµετώπιση του πλέγµατος αντικειµένων 

Αξιολόγηση ∆οµών – Αναθεώρηση Ο.Ε.Υ. – Πιστοποίηση Ποιότητας Υπηρεσιών – ∆ιαχειριστική 

Επάρκεια του ∆ήµου ∆ιονύσου, µε δεδοµένη την µεταξύ τους συσχέτιση και λειτουργική 

αλληλεπίδραση. 
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• Απαιτείται η  συνδροµή έµπειρου Συµβούλου µε στελέχη ιδιαίτερης εµπειρίας και εξειδίκευσης, 

προκειµένου να υποστηριχθεί το στελεχιακό δυναµικό του ∆ήµου, ώστε να εξοικειωθεί σχετικά 

και να αναπτύξει δεξιότητες στην εφαρµογή των Αρχών ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, καθώς 

και να διαχειρισθεί –παραγωγικά και αποτελεσµατικά- το συγκεκριµένο Σύστηµα Ποιότητας και 

∆ιαχειριστικής Επάρκειας, µετά την λήξη του Έργου και την Πιστοποίηση.  

• Επιβάλλεται η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση του πλέγµατος των αντικειµένων/ έργων, 

ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια και απρόσκοπτη υλοποίησή τους εντός του χρονικού 

προγραµµατισµού. 

• Κρίνεται απαραίτητο να  εξεταστούν τρόποι για την ενίσχυση της ικανότητας της διοίκησης του 

∆ήµου για καινοτοµία, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις τρέχουσες, καθώς και τις 

µελλοντικές προκλήσεις, µε δεδοµένες τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και της 

συνεχιζόµενης ύφεσης στη λειτουργία των δηµόσιων οργανισµών. Η διοικητική καινοτοµία 

αφορά στη δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την εφαρµογή νέων 

διαδικασιών. 

Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου, παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:  

1) Την έγκριση της από 29/10/2015 Μελέτης της Υπηρεσίας µας για την Παροχή Υπηρεσιών 

Συµβούλου για τη «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου – ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 

1429:2008», ενδεικτικού προϋπολογισµού 59.901,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

2) Την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, τους 

οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου  και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης. 

3) Την έγκριση της δαπάνης για την Παροχή Υπηρεσιών για τη «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας 

∆ήµου ∆ιονύσου – ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008»,  και τη διάθεση πίστωσης ποσού 

59.901,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος του  κωδικού εξόδων ΚΑ 10.6142.0026 µε την 

ονοµασία «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου – ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 

1429:2008»,  του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 

(Π.Α.Υ ΑΑΥ 505 - 18/05/2015)     

            

                        Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

            ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

     

 

                 ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, ∆ρ Μηχ. 

Συνηµµένα 
1. Τεχνικές Προδιαγραφές  
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων  
3. Παράρτηµα  
          

Εσωτ. ∆ιανοµή 
1. Γρ. κ. ∆ηµάρχου 
2. Γρ. κ. Αντιδηµάρχου 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Τµήµα Προγραµµατισµού 

 


