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

      Άγ. Στέφανος, 30/11/2015 

      Αρ. Πρωτ.: -33688- 

∆/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 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 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 υπ’ αριθµ. 360/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν α) η από 

29/10/2015 µελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού β) η κατάρτιση των όρων ∆ιακήρυξης του 

σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και γ) η δαπάνη και η σχετική πίστωση ποσού 

59.901,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος του Κωδικού Εξόδων ΚΑ 10.6142.0026   

8) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 32536/2280/18-11-2015 διακήρυξη όπου ορίστηκε η 27η Νοεµβρίου 2015 ως 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
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9) Την υπ’ αριθµ. 374/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εκδικάσθηκαν οι 

υποβληθείσες ενστάσεις κατά της ανωτέρω διακήρυξης και διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της 

σχετικής µελέτης. 

10) Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησης της από 29/10/2015 σχετικής µελέτης του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού, προκειµένου να ενσωµατωθούν οι παρατηρήσεις επί της µελέτης που 

διατυπώθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 374/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  

 

Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για:  

1) Την έγκριση της από 30/11/2015 Μελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού µας για την Παροχή 

Υπηρεσιών Συµβούλου µε θέµα 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) Η παράγραφος (3) της υπ’ αριθµ. 360/2015 προγενέστερης Απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής παραµένει σε ισχύ. 

(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 

 


