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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

 

Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008’’ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο πλαίσιο του Ν. 3230/2004 µε τον οποίο θεσµοθετήθηκε η εφαρµογή των Αρχών ∆ιοίκησης Ολικής 
Ποιότητας στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆) καθώς 
και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθµού αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
ο ∆ήµος µας να αποκτήσει  µια δηµόσια διοίκηση λειτουργική, ορθολογικά οργανωµένη και 
αποτελεσµατική, η οποία θα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, 
προσφέροντας στους πολίτες και στις επιχειρήσεις αναβαθµισµένες υπηρεσίες και στους δηµοτικούς 
υπαλλήλους ικανοποίηση από την εργασία τους και τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και 
την εµπειρία τους. 

 

1.1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2015-2019 ∆ήµου ∆ιονύσου 

 Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη 
φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους πρωτοβάθµιους 
Ο.Τ.Α. . 

 Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών, µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους παρέσχε 
κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α΄ βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π. 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή δίνει τις αρχικές κατευθύνσεις για τα θέµατα τοπικής και εσωτερικής 
ανάπτυξης που θα διερευνηθούν, αξιοποιώντας τις προτεραιότητες που αποτυπώνονται στο 
προεκλογικό πρόγραµµα της ∆ηµοτικής Αρχής. Σε θέµατα που αφορούν στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, η Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης είναι αρµόδια για τη διαµόρφωση 
της στρατηγικής µέσω του καθορισµού Αξόνων, Μέτρων και Στόχων, µε αντικείµενο: 

• Την προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. 

• Την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

• Την αναβάθµιση της διοικητικής ικανότητάς του (µε τη βελτίωση της λειτουργίας των 
υπηρεσιών και των οργάνων του, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και της 
υλικοτεχνικής υποδοµής του). 

• Τη βελτίωση της οικονοµικής του κατάστασης.  
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 Η στρατηγική του ∆ήµου αποτελεί συνεκτικό σύνολο στόχων και πολιτικών, που αποσκοπούν 
στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράµατός  του. 

 Ο στρατηγικός σχεδιασµός εστιάζει και επικεντρώνεται στην επίτευξη ορισµένων προτεραιοτήτων 
που επιλέγουν τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου και στον τεκµηριωµένο προσδιορισµό των 
κρίσιµων ζητηµάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει, κατά προτεραιότητα, τις προσπάθειές 
του ο ∆ήµος.  

 Η διατύπωση της στρατηγικής του ∆ήµου γίνεται µε  τον προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων 
τοπικής ανάπτυξης που θα αντιµετωπίσει ο ∆ήµος και τη διαµόρφωση των κατάλληλων 
εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω 
γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης.  

 Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, καταγράφει συνοπτικά 
και αξιολογεί την οργάνωση και λειτουργία του  ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, µε 
σκοπό τον εντοπισµό σηµαντικών ζητηµάτων εσωτερικής ανάπτυξης που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν.  

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραµµατισµού δράσεων 
τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου. Για το λόγο αυτό: 

• Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας 
του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

• Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου και µέρος του 
προγραµµατικού του κύκλου. 

• Είναι εύχρηστο, σύντοµο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία 
που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του.   

• ∆ίνει έµφαση στη διάγνωση, σε σχέση µε την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού 
περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. 

• ∆ίνει έµφαση στον τεκµηριωµένο προσδιορισµό των ολιγάριθµων κρίσιµων ζητηµάτων, στα 
οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο ∆ήµος, λαµβάνοντας υπόψη τα τοπικά 
προβλήµατα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές 
του ως οργανισµού. 

• Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασµού είναι προκαθορισµένοι και σε συµφωνία µε την 
οργάνωση των αρµοδιοτήτων σε θεµατικές ενότητες. 

• Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα  το 
υπόβαθρο, σχεδόν αυτοµατοποιηµένα, για την εκπόνηση επιµέρους σχεδίων δράσης (ανά 
υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεµατική, κλπ.) 

• Συνδέεται µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, το τεχνικό πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου. 

• Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν,  από µηχανογραφική εφαρµογή. 

• Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης. 

• ∆ιερευνά πλήθος πηγών χρηµατοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασµό και 
υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα. 

 Οι στόχοι τοπικής ανάπτυξης, διακρίνονται σε υπηρεσιακούς και σε δια-υπηρεσιακούς: 

 Οι υπηρεσιακοί στόχοι αντιστοιχούν στις κύριες λειτουργίες. 

 Οι δια - υπηρεσιακοί στόχοι αφορούν σε πολύπλευρα ζητήµατα που υπερβαίνουν τις 
αρµοδιότητες των επιµέρους υπηρεσιών του ∆ήµου, µε αρµοδιότητα σε κύριες λειτουργίες. 
Πιθανόν να υπερβαίνουν και τις αρµοδιότητες του ίδιου του ∆ήµου ως διοικητικής µονάδας. 
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 Κύριες είναι οι λειτουργίες µέσω των οποίων ασκούνται οι αρµοδιότητες του ∆ήµου σε ένα 
θεµατικό τοµέα ανάπτυξης (δηλ. δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισµού, 
προστασίας περιβάλλοντος, κλπ.) και οµαδοποιούνται στους ακόλουθους θεµατικούς τοµείς : 

 Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

 Άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός»,  

 Άξονας 3ος «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση» 

 Άξονας 4ος  «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής Κατάστασης του ∆ήµου» 

 Υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες είναι οι λειτουργίες των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου και των 
Νοµικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονοµική διαχείριση, προµήθειες, 
διοικητική υποστήριξη, νοµική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραµµατισµού, σχεδιασµός, 
ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων, κλπ.). 

 Η εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου αφορά στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου, 
στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της νοµιµοποίησης της 
λειτουργίας του, θεωρούµενου τόσο ως οργανισµού παροχής δηµόσιων υπηρεσιών αλλά και ως 
πολιτικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού θεσµού. Η αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η 
νοµιµοποίηση αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης της λειτουργίας του ∆ήµου που αξιολογούν τα 
εξής : 

•  Αποτελεσµατικότητα : Αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα αποτελέσµατα της δράσης 
του ∆ήµου αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί. Με άλλους όρους αξιολογεί την 
ποσοτική επάρκεια και την ποιότητα των εκροών καθώς και τις ωφέλειες που 
δηµιουργούνται στους αποδέκτες, από τις δράσεις του ∆ήµου. 

•  Αποδοτικότητα: Αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του ∆ήµου αποδίδουν το µέγιστο δυνατό 
αποτέλεσµα µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, διατηρώντας 
την απαίτηση ποιότητας. 

•  Νοµιµοποίηση: Αξιολογεί το κατά πόσο οι στόχοι του ∆ήµου αποκλίνουν από τις ανάγκες, 
τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των εµπλεκόµενων από το εξωτερικό και το εσωτερικό 
περιβάλλον του ∆ήµου. Για τη διασφάλιση της νοµιµοποίησης της λειτουργίας απαιτείται η 
άσκηση ανοικτής, διαφανούς, συµµετοχικής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης. 

 Ο αποτελεσµατικός και αποδοτικός ∆ήµος εξασφαλίζει : 

• Την επίτευξη των στόχων του. 

• Την ποιότητα των παραγόµενων δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών και την ανταπόκρισή 
 τους προς τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των οργανώσεών τους . 

• Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

• Την καλύτερη δυνατή απόδοση των χρηµατοοικονοµικών πόρων. 

Ο ∆ήµος που τηρεί τις αρχές της «χρηστής» διακυβέρνησης, εκτός από τη παραδοσιακή αξία της 
νοµιµότητας και τις διοικητικές αξίες της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, τηρεί επί 
πλέον και τις ακόλουθες αρχές κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, που αφορούν στη 
δηµοκρατική νοµιµοποίηση της λειτουργίας του ως δηµόσιου οργανισµού: 

• Τη διαφάνεια της λειτουργίας του. 

• Την ενεργό συµµετοχή και τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις αποφάσεις του. 

• Την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία για τις πράξεις του.  

•    Τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση. 
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• Την ισοτιµία στις σχέσεις ∆ήµου-πολίτη 

 Η εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου εξασφαλίζεται µέσω της βελτίωσης των χαρακτηριστικών του 
στις ακόλουθες ενότητες:  

•  Οργανωτική δοµή και συστήµατα λειτουργίας 

•  Ανθρώπινο δυναµικό 

•  Συνεργασίες 

•  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

•  Κτιριακή υποδοµή και τεχνικός εξοπλισµός 

•  Οικονοµικά και περιουσία 

 Οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης υποδεικνύουν «πώς πρέπει να αλλάξει εσωτερικά ο ∆ήµος 
προκειµένου να πετύχει τους στόχους τοπικής ανάπτυξης».   

 

1.2 ∆ιοίκηση µέσω Στόχων και Μέτρηση της Αποδοτικότητας - Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 
ως εργαλείο ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας.   

 Με τις διατάξεις του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄, 11-2-2004), άρθρα 1-4, καθιερώθηκε στις 
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) καθώς και στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού το σύστηµα ∆ιοίκησης µέσω 
Στόχων, µε το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και 
η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναµικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα 
διοίκησης. 

 Με το σύστηµα διοίκησης µέσω στόχων και µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας της ∆ιοίκησης µε συγκεκριµένους γενικούς και ειδικούς δείκτες επιδιώκεται ο 
προσδιορισµός σαφών σκοπών και επιθυµητών επιδόσεων, η εκπόνηση στρατηγικού 
προγραµµατισµού και στρατηγικών σχεδίων δράσης, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και ο 
σχεδιασµός βελτιωτικών παρεµβάσεων/ δράσεων στη λειτουργία των Υπηρεσιών προς όφελος 
των πολιτών. 

 Στην κατεύθυνση αυτή καταρτίστηκε το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), ένα εύχρηστο 
εργαλείο ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας για την αυτο-αξιολόγηση των Φορέων του ∆ηµοσίου.   

 Το ΚΠΑ είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρµόδιων 
για θέµατα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 Το ΚΠΑ ως εργαλείο της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας θεµελιώνεται στις βασικές έννοιες και αξίες 
που συνθέτουν τη διοικητική αριστεία, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί από το EFQM (European 
Foundation Quality Management), και ειδικότερα στον προσανατολισµό στα αποτελέσµατα, την 
εξυπηρέτηση του πολίτη, την ηγεσία και την αξιοπιστία της στοχοθεσίας, τη διοίκηση µέσω 
διαδικασιών και πραγµατικών δεδοµένων, τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού, τη συνεχή 
βελτίωση και καινοτοµία, τις αµοιβαία επωφελείς συνεργασίες και τη συλλογική κοινωνική ευθύνη. 
Το ΚΠΑ έχει τέσσερις κυρίους σκοπούς:  

•  να εισαγάγει στη δηµόσια διοίκηση τις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και 
προοδευτικά να την οδηγήσει, µέσω της χρήσης και της κατανόησης της αυτοαξιολόγησης, 
από την αλληλουχία των δραστηριοτήτων «Προγραµµατισµός-Εκτέλεση» σε έναν 
ολοκληρωµένο κύκλο ποιότητας αποτελούµενο από τον Προγραµµατισµό, την Εκτέλεση, 
τον Έλεγχο και την Ανάδραση, 

•  να διευκολύνει την αυτο-αξιολόγηση µιας δηµόσιας οργάνωσης, ώστε να αποτυπωθεί 
επαρκώς η υφιστάµενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης, 
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•  να αποτελέσει τη «γέφυρα» µεταξύ των διαφορετικών µοντέλων που χρησιµοποιούνται στη 
διοίκηση ποιότητας, 

•  να διευκολύνει τη συγκριτική µάθηση µεταξύ των οργανώσεων του δηµοσίου τοµέα. 

       Ανάµεσα στις διοικητικές δράσεις βελτίωσης του ∆ήµου είναι και ο ανασχεδιασµός της 
οργανωτικής δοµής και της στελέχωσης του ∆ήµου, η αποτύπωση τους και η σύνταξη  
τροποποιηµένου/αναθεωρηµένου Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• Σαφή οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών, αποφυγή της επικάλυψης των 
αρµοδιοτήτων µε σκοπό τον περιορισµό των δυσλειτουργιών, της σύγχυσης και της 
αναποτελεσµατικότητας. 

• Αποφυγή του κατακερµατισµού των λειτουργιών και της διάχυσης της ευθύνης, της 
πολυδιάσπασης των υπηρεσιών σε πολλές µικρού µεγέθους  ενότητες και της διασποράς 
οµοειδών αντικειµένων σε διαφορετικές µονάδες. 

• ∆ηµιουργία δοµών που να προβλέπουν την χωρική αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων και 
των υπηρεσιών στο βαθµό που χρειάζεται, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα 
συντονισµού και παρακολούθησης των αποκεντρωµένων αρµοδιοτήτων και υπηρεσιών.  

 

1.3 Εφαρµογή εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισµών (ISO 
9001:2015) - Εκπόνηση Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Η ανάπτυξη ενός Συστήµατος Ποιότητας ξεκινά µε την καταγραφή των δραστηριοτήτων που 
λαµβάνουν χώρα στα διάφορα στάδια της επιχειρησιακής λειτουργίας του οργανισµού και σχετίζονται 
άµεσα µε την ποιότητα του προϊόντος και της υπηρεσίας. Κατά την καταγραφή αυτή προσδιορίζονται 
τα εξής: 

 ΓΙΑΤΙ είναι ανάγκη να γίνεται κάτι; 

 ΠΟΙΟΣ είναι υπεύθυνος γι' αυτό; 

 ΤΙ απαιτείται να γίνεται; 

 ΠΟΤΕ πρέπει να γίνεται; 

 ΠΟΥ πρέπει να γίνεται; 

 ΠΩΣ πρέπει να γίνεται; 

Η αποτύπωση των υφισταµένων λειτουργικών διεργασιών είναι το πρώτο και απαραίτητο βήµα για την 
αναγνώριση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015, ενώ παράλληλα 
οδηγεί στην εκπόνηση Κανονισµού Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Το πρότυπο ISO 9001 βοηθά τους οργανισµούς να αποδείξουν στους πελάτες ότι µπορούν να 
προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους µε συνέπεια καλής ποιότητας. Επίσης, λειτουργεί ως 
εργαλείο για τον εξορθολογισµό των διαδικασιών τους και να καταστούν πιο αποτελεσµατικοί σε αυτό 
που κάνουν. 

Το νέο ISO 9001:2015 εκδόθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 2015 και επιτρέπει στους οργανισµούς να 
προσαρµόζονται σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον (νέες συνθήκες και εξελίξεις).  

Οι προηγούµενες εκδόσεις του προτύπου ISO 9001 ήταν αρκετά περιγραφικές, µε πολλές απαιτήσεις 
για τις τεκµηριωµένες διαδικασίες και τα αρχεία. Η νέα έκδοση του 2015 εστιάζει στην απόδοση και 
επικεντρώνεται περισσότερο στη διαχείριση των διαδικασιών, και λιγότερο στην τεκµηρίωση. 

Αυτό επιτυγχάνεται συνδυάζοντας τη διαδικασία προσέγγισης µε βάση την αντιµετώπιση ρίσκων που 
συνδέονται µε απειλές και ευκαιρίες και χρησιµοποιώντας τον κύκλο Plan-Do-Check-Act (Σχεδιασµός-
υποστήριξη και λειτουργία-αξιολόγηση της απόδοσης-βελτίωση) σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. 
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Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι δοµηµένο σε δέκα (10) παραγράφους – όπως ισχύει από εδώ και 
στο εξής για όλα τα νέα αναθεωρηµένα πρότυπα ISO, ώστε να διευκολύνεται η διασύνδεση 
πολλαπλών συστηµάτων διαχείρισης ως ακολούθως: 

1. Σκοπός 
2. Τυποποιητικές παραποµπές 
3. Όροι και ορισµοί 
4. Πλαίσιο οργάνωσης 
5. Ηγεσία 
6. Σχεδιασµός 
7. Υποστήριξη 
8. Λειτουργία 
9. Αξιολόγηση απόδοσης 
10. Βελτίωση 

 

Η νέα έκδοση του 2015 αναθεωρεί όλες τις προηγούµενες εκδόσεις και περιλαµβάνει σηµαντικές 
αλλαγές. Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στα εξής: 

• ∆οµή του προτύπου 
• Έµφαση στην Ηγεσία 
• Εστίαση στην Ανάλυση και ∆ιαχείριση των Κινδύνων 
• Έµφαση στους στόχους, τη µέτρηση και τη διαχείριση αλλαγών 
• Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση 
• Περιορισµό των απαιτήσεων της Τεκµηρίωσης 

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. 

 

1.4 Εφαρµογή του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας κατά το πρότυπο του ΕΛΟΤ 
1429:2008 του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Τα έργα δηµοσίου χαρακτήρα καλύπτουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και γενικότερα 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και λαµβάνουν δηµόσια χρηµατοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

Η ανάπτυξη της σειράς προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική επάρκεια προέκυψε από την 
ανάγκη βελτίωσης των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των πράξεων που εκτελούνται στο 
πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Με την εφαρµογή και τη διατήρηση ενός Συστήµατος 
∆ιαχειριστικής Επάρκειας επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων των έργων µε την αποδοτικότερη 
αξιοποίηση των διατιθέµενων πόρων. Το πρότυπο µπορεί να εφαρµόζεται και από οργανισµούς 
που υλοποιούν έργα µη δηµοσίου χαρακτήρα και επιθυµούν να βελτιώσουν τη διαχειριστική τους 
επάρκεια. 

Ο ΕΛΟΤ µέσω της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 95 «∆ιαχείριση Έργων» εκπόνησε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1429 «∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου 
χαρακτήρα», καθώς και τους οδηγούς εφαρµογής ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 και ΕΛΟΤ 1431-3 
που εξειδικεύουν τις απαιτήσεις εφαρµογής και για τις τρεις κατηγορίες έργων, Α (δηµόσια τεχνικά 
έργα υποδοµής), Β (δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών) και Γ (συγκεκριµένες 
δράσεις που υλοποιούνται µε ίδια µέσα). Οι οδηγοί εφαρµογής ΕΛΟΤ 1431 προβλέπουν την 
κατάταξη των οργανισµών σε επίπεδα διαχειριστικής επάρκειας, βάσει των παρεχόµενων 
αποδεικτικών στοιχείων ικανοποίησης των απαιτήσεων. 
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει της αποδεδειγµένης συνάφειας, αλληλεπίδρασης και χρονικής 
αλληλουχίας των αντικειµένων εκτιµάται ότι είναι επιβεβληµένη η ενιαία και συνολική αντιµετώπιση του 
πλέγµατος Αξιολόγηση ∆οµών – Αναθεώρηση Ο.Ε.Υ. – Πιστοποίηση Ποιότητας Υπηρεσιών – 
∆ιαχειριστική Επάρκεια του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

Τα προαναφερόµενα θέµατα επιβάλλουν την αδιάλειπτη παρακολούθηση του συγκεκριµένου 
αντικειµένου, ώστε να εξασφαλιστεί  η υλοποίησή του εντός του χρονικού προγραµµατισµού.  

Η συνδροµή ενός έµπειρου Συµβούλου µε στελέχη µε ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδίκευση στο 
συγκεκριµένο αντικείµενο, αποτελεί εχέγγυο για την άρτια και απρόσκοπτη υλοποίηση του.  

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

Το αντικείµενο του αναδόχου θα αφορά (α) στο σχεδιασµό και την εφαρµογή Συστήµατος Ποιότητας, 
καθώς και (β) στην πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο  
ISO 9001:2015 και του συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 
1429:2008.  

Αφορά ειδικότερα, στην παροχή της τεχνογνωσίας, η οποία απαιτείται για το σχεδιασµό και την 
εφαρµογή του Συστήµατος Ποιότητας, καθώς και στην προετοιµασία για την Πιστοποίηση µε έµφαση 
στην εξοικείωση του στελεχιακού δυναµικού του ∆ήµου µε την Ολική Ποιότητα και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων προκειµένου να είναι σε θέση να διαχειρισθεί το Σύστηµα Ποιότητας και ∆ιαχειριστικής 
Επάρκειας µετά την Πιστοποίηση και την λήξη του Έργου, µε στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της 
διοίκησης του ∆ήµου 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 δηµόσιων οργανισµών. 

 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
4.1 Βήµατα υλοποίησης έργου 
Tο έργο του Αναδόχου θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

Βήµα 1: Αξιολόγηση και ∆ιάγνωση του συστήµατος διοίκησης του ∆ήµου 

Η αξιολόγηση θα λάβει χώρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των µοντέλων ολικής ποιότητας της 
δηµόσιας διοίκησης βασισµένη στα εννέα (9) κριτήρια του ΚΠΑ, µε µεθοδολογία που θα υποδειχθεί 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο, και θα έχει ως στόχο να εντοπισθούν τα δυνατά σηµεία του συστήµατος 
διοίκησης και τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης και προταθούν βελτιωτικές ενέργειες. Θα αποτυπωθεί 
ο τρόπος µε τον οποίο οργανώνονται και εφαρµόζονται σήµερα οι λειτουργίες επιλεγµένων 
Υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και οι διαδικασίες σχεδιασµού, υλοποίησης και διαχείρισης των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων ISO9001:2015 και 
ΕΛΟΤ1429:2008, µε στόχο να εντοπισθούν οι αποκλίσεις από τα προβλεπόµενα και απαιτούµενα των 
προτύπων και να προταθούν συγκεκριµένα µέτρα διαχείρισής τους. 

Βήµα 2: Σχεδιασµός Συστήµατος Ποιότητας και Συµπλήρωση Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

Θα αναπτυχθούν οι απαιτούµενες διαδικασίες των προτύπων ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ1429, οι 
αντίστοιχες διεργασίες, οι σχετικές οδηγίες εργασίας και θα σχεδιασθούν τα συναρτώµενα µε τις 
διαδικασίες και διεργασίες έντυπα, λαµβάνοντας υπόψη και τα πορίσµατα της αξιολόγησης και 
διάγνωσης (βήµα 1). 

Βήµα 3: Εκπαίδευση Προσωπικού 

Τα αναπτυχθέντα συστήµατα Ποιότητας κι ∆ιαχειριστικής Επάρκειας θα παρουσιαστούν στο 
προσωπικό του ∆ήµου, ενώ ειδικές εκπαιδεύσεις του εµπλεκόµενου προσωπικού θα λάβουν χώρα, 
προκειµένου αφενός να κατανοηθεί η φιλοσοφία του συστήµατος και αφετέρου να µεταδοθεί η 
απαιτούµενη γνώση τόσο για την αρχική εφαρµογή του συστήµατος όσο και για τη διαχείριση και 
εφαρµογή του µετά την πιστοποίηση και τη λήξη του έργου. 
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Βήµα 4: Υποστήριξη της εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας και ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρµογής του αναπτυχθέντος 
συστήµατος ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας, που θα περιλαµβάνει on-the-job εκπαίδευση και 
καθοδήγηση του εµπλεκόµενου προσωπικού και παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού help desk µέχρι τη 
λήξη του Έργου. 

Βήµα 5: Ανασκόπηση της εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας και ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 

Ο Ανάδοχος θα διενεργήσει εσωτερικές επιθεωρήσεις της εφαρµογής του συστήµατος ποιότητας και 
διαχειριστικής επάρκειας, θα υποστηρίξει την αποκατάσταση των εκκρεµοτήτων / αστοχιών που θα 
προκύψουν και θα υποστηρίξει τον ορισθέντα Υπεύθυνο και τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου στην 
προετοιµασία και διενέργεια της πρώτης «ανασκόπησης από τη ∆ιοίκηση». 

Βήµα 6: Υποστήριξη κατά την Εξωτερική Επιθεώρηση Πιστοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τη διαδικασία εξωτερικής Επιθεώρησης Πιστοποίησης του Συστήµατος 
Ποιότητας και ∆ιαχειριστικής Επάρκειας κατά ISO9001:2015 και ΕΛΟΤ1429:2008, που θα διενεργηθεί 
από φορέα επιλογής του ∆ήµου, µε φυσική παρουσία.  

Βήµα 7: Υποστήριξη της εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας και του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής 
Επάρκειας µετά την πιστοποίηση 

Ο Ανάδοχος, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξωτερικής επιθεώρησης πιστοποίησης θα διαθέσει 
κατάλληλο συνεργάτη του, ο οποίος θα υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Ποιότητας στην εφαρµογή και 
διαχείριση του Συστήµατος και θα παρέχει εκπαίδευση και κατευθύνσεις στο εµπλεκόµενο προσωπικό 
τουλάχιστον για ένα (1) έτος.  

 
4.2. Παραδοτέα έργου 

Τα παραδοτέα του Αναδόχου θα περιλαµβάνουν τα εξής: 

• ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, µετά το βήµα 1.  

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (∆ιαδικασίες, ∆ιεργασίες, Οδηγίες 
Εργασίας, Έντυπα), µετά τα βήµατα 2,3 και 4. 

• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ (Εκθέσεις εσωτερικών επιθεωρήσεων, έγγραφα ανασκόπησης από 
τη ∆ιοίκηση), µετά το βήµα 5. 

• ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’1’’ µετά το βήµα 6. 

• ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’2’’ (τελική έκθεση), µετά το βήµα 7. 

 

4. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) µήνες. 

 

5. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Τόπος υλοποίησης έργου 

 Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις απαιτούµενες υπηρεσίες από τις δικές του εγκαταστάσεις. 

 Εξυπακούεται ότι όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των 
παραδοτέων (π.χ. καταγραφή υφιστάµενης κατάστασης, εκπαίδευση) θα γίνουν στις εκάστοτε 
τοποθεσίες των Υπηρεσιών του ∆ήµου, ανάλογα την περίπτωση. Τα παραδοτέα του Έργου θα 
παραδοθούν στο ∆ήµο. 

5.2 ∆ιαδικασία παραλαβής Έργου 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύµβασης, η 
αρµοδία Υπηρεσία διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιµων 
ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του 
παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να το επανυποβάλει 
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κατάλληλα διορθωµένο και συµπληρωµένο εντός πέντε εργάσιµων (5) ηµερών από τη λήψη των 
παρατηρήσεων. 

Η παραλαβή γίνεται υποχρεωτικά µέσα στις προθεσµίες που θα οριστούν στη Σύµβαση.  

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η αµοιβή του αναδόχου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας υπολογίζεται να ανέλθει µέχρι 
το ποσό των 48.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 11.201,00€, σύνολο 59.901,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. Η αναφερόµενη αµοιβή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε ο ∆ήµος στις διαθέσιµες 
τιµές της αγοράς. 

Τα τιµολόγια θα εκδίδονται επί πιστώσει και η εξόφληση θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της 
παράδοσης και παραλαβής ανά παραδοτέο. Συγκεκριµένα, οι πληρωµές θα πραγµατοποιηθούν µετά 
την οριστική παραλαβή των παραδοτέων, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• 20% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή των 
Παραδοτέου: Έκθεση Αξιολόγησης και ∆ιαγνωστική Μελέτη. 

• 40% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή των 
Παραδοτέων: Σύστηµα Ποιότητας και ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (∆ιαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, 
Έντυπα) και Έκθεση Ανασκόπησης. 

• 30% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή του 
Παραδοτέου: ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’1’’ 

• 10% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή του 
Παραδοτέου: ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’2’’ (τελική έκθεση). 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών εντολών πληρωµής. 

 

Αγ. Στέφανος, 29/10/2015 

                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
           

 Η συντάξασα         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 
          ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                           Αρχιτέκτων Μηχ. 

 

 

 

 

 

 

 


