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ΣΧΕ∆ΙΟ 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Άγιος Στέφανος, . 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αριθ. Πρωτ:  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
& Αθ. ∆ιάκου 1  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες Βορριά Μαρία                 
FAX.: 2132030630  
e-mail: vorria@dionysos.gr 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου  

«Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429 : 2008»  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.901,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23% 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Έχοντας υπ όψη: 
Α. Τις διατάξεις: 
1. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
4.  του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013)  «περί  φορολογίας εισοδήµατος»  
5. την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263 Α). 
6. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», 
7.του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».  
8. το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) όπως κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο. 28 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 
116Α). 
9. την υπ΄ αριθµ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΚ 1291 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
10. τoυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθµίσεις». 
11. του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
 
Β. Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
 
Γ. Την 218/29-10-2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της 
εν θέµατι υπηρεσίας.  
 
∆. Την 360/13-11-2015 Aπόφαση της Oικονοµικής Eπιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης  
του ποσού των 59.901,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6142.0026 µε την ονοµασία «Βελτίωση ∆ιοικητικής 
Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 - ΕΛΟΤ 1429:2008 » του Προϋπολογισµού 2015   
 
E. Την 374/24-11-2015 Aπόφαση της Oικονοµικής Eπιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της 
από 29-10-2015 Μελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας  
 
Ζ. Την ../…2015 Aπόφαση της Oικονοµικής Eπιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η από 30-11-2015 Μελέτη 
του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και οι σχετικοί όροι διακήρυξης 
του πρόχειρου διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών Συµβούλου για τη Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου 
∆ιονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Πρόχειρο  διαγωνισµό  µε  σφραγισµένες  προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ../2015 ΑΟΕ  
προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης πενήντα εννέα  χιλιάδων εννιακοσίων ενός ευρω  (59.901,00 €) 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  µε κριτήριο κατακύρωσης της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 

άποψη προσφοράς» για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συµβούλου για τη Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας 
∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015 –ΕΛΟΤ 1429:2008 », για το σύνολο των υπηρεσιών  όπως αυτά 
προσδιορίζονται µε την από 30/11/2015 µελέτη. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για δέκα (10) µήνες στο ποσό των πενήντα εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων  ενός  ευρω (59.901,90€ ) και θα βαρύνει τον  Κ.Α 10.6142.0026 «Βελτίωση 
∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 9001:2015- ΕΛΟΤ 1429: 2008» του 
Προϋπολογισµού 2015  (ΠΑΥ 505/2015 αντίστοιχα) 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ € 

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 

1 

Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη Βελτίωση 

∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου  ISO 

9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429 :2008  

1 48.700,00 48.700,00 

 ΦΠΑ 23%      11.201,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   59.901,00 

 
Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης : 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
1-Αγ. Στέφανος) την …….. του µήνα … του έτους 2015, ηµέρα ………. ενώπιον της Αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 
28/80 .Ώρα  έναρξης  του  διαγωνισµού ορίζεται η 09:30 πµ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών  
10:00 πµ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα 
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 

 

Άρθρο 2 Ο
 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 

 
Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία Βελτίωσης ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ISO 
9001:2015 –ΕΛΟΤ 1429: 2008» για τη χρήση 2015 που περιλαµβάνονται στην από 30/11/2015 µελέτη του  
Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσης .  
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία, είναι κατά 
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σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 
1. Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Η από 30/11/2015  µελέτη .(Παράρτηµα Α) 
3. Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά του 

 

Άρθρο 3 Ο
 

∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
 

3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της 
νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν 
δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή. 

3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως 
υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 

3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την 
παροχή υπηρεσιών  όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το 
χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο 
προσωπικό.  
 

Άρθρο 4 Ο
 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 
 
4.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
 
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)  
 
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)  
 
1.Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: ∆εν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 157 Ν.4281/2014  
 
2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην 
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής 
της προσφοράς τους: δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ  
 
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην 
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται: ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής προσφοράς, τους αποδέχεται 
και υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία 
θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν.  
 

4.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην 
οποία να δηλώνεται ότι: 
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
 

5.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε εξαρτηµένη σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι 
σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. 
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6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
*** Επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου και  εφόσον αφορούν τον ίδιο 
επαναληπτικό διαγωνισµό και  βρίσκονται σε ισχύ µπορούν να µην υποβληθούν εκ νέου, αλλά να κατατεθεί 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην 
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι «………..τα συγκεκριµένα 
δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στον υπ’αριθµ πρωτ…….. …….διαγωνισµό»  
 

4.2 Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού 

4.2.1 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity) 
 
4.2.1.1 Ελάχιστη προϋπόθεση χρηµατοοικονοµικής επάρκειας είναι οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν µέσο 
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο από το 300% του 
προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου, δηλαδή ύψους 146.100,00 €. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το 300% του προϋπολογισµού του Έργου.  

4.2.1.2 Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό 
παροχή υπηρεσίες  κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.  

 
4.2.2 ∆ικαιολογητικά Επαγγελµατικής και Τεχνικής Ικανότητας 
 
Α. ∆ικαιολογητικά  τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων του προσφέροντα:  

Ελάχιστη προϋπόθεση τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση 
τουλάχιστον εννέα (9) έργων στους τοµείς ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 εκ των οποίων σε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού: 
ένα (1) τουλάχιστον έργο στον τοµέα ISO 9001 και ένα (1) τουλάχιστον έργο στον τοµέα ΕΛΟΤ 1429 τα οποία 
να έχουν πιστοποιηθεί  από διαπιστευµένο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης και τεσσάρων (4) έργων ΚΠΑ, εκ 
των οποίων ένα (1) τουλάχιστον έργο συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας.  

Πλέον της ανωτέρω εµπειρίας, ως ελάχιστη προϋπόθεση τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ. 
 

Β. ∆ικαιολογητικά τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων του υπευθύνου έργου: 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα υποβληθούν µε βάση την παράγραφο 4.2.2 θα εξεταστεί αν πληρούνται οι 

ελάχιστες προϋποθέσεις για τον υπεύθυνο του έργου.  

Συγκεκριµένα, ο υπεύθυνος έργου πρέπει να διαθέτει πανεπιστηµιακές σπουδές, 15ετή τουλάχιστον 

επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης και να έχει διατελέσει υπεύθυνος έργου 

τουλάχιστον στα ελάχιστα απαιτούµενα έργα της ανωτέρω παραγράφου 4.2.2α. 

Γ.  ∆ικαιολογητικά τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων των µελών της οµάδας έργου:  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα υποβληθούν µε βάση την παράγραφο 4.2.2 θα εξεταστεί αν πληρούνται οι 

ελάχιστες προϋποθέσεις για τα υπόλοιπα (κατά µέγιστο τρία (3) µέλη της οµάδας έργου. 

Συγκεκριµένα: 

• Ένας (1) έµπειρος Σύµβουλος: Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον: α) 10ετή επαγγελµατική εµπειρία σε 
θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, β) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οργάνωση και διοίκηση ή/και 
πιστοποίηση ως Αξιολογητής µοντέλων Αριστείας ή/και ως Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας και 
γ) εµπειρία υλοποίησης σε ένα (1) τουλάχιστον έργο ISO 9001, ένα (1) έργο ΕΛΟΤ 1429 και ένα (1) 
τουλάχιστον έργο συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας σε ΟΤΑ α’ ή 
β’ βαθµού. 

• ∆ύο (2) Σύµβουλοι, εκ των οποίων:  
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o Ένας (1) Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον 5ετή επαγγελµατική εµπειρία, µεταπτυχιακές 
σπουδές σε ποιότητα και εµπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) έργου ISO 9001, 
ενός (1) έργου ΕΛΟΤ 1429 και ενός (1) έργου συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και 
Μέτρησης της Αποδοτικότητας 

o Ένας (1) Απόφοιτος ΠΕ, µε τουλάχιστον 5ετή  επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ποιότητας 
και εµπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) έργου ISO 9001 και ενός (1) έργου ΕΛΟΤ 
1429 και ενός (1) έργου συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της 
Αποδοτικότητας. 

 

4.2.3 ∆ικαιολογητικά για την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής  

 Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά  
εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

Α. Κατάλογο µε γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το 
απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου, 
καθώς και περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών.  

Β. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των έργων της παραγράφου 4.2.1 µε αναφορά της οικονοµικής 
τους αξίας, του πελάτη και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτά, σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Αποδεικτικά στοιχεία (φωτοαντίγραφα) για την υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω 
κατάλογο. Ως τέτοια θεωρούνται εναλλακτικά: 

1.  Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο από την 
εκάστοτε αναθέτουσα αρχή  

2. Συµβάσεις έργου µε τον ΟΤΑ ή άλλο δηµόσιο φορέα. 

Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε 

απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος 

Επίσης για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω έργα σε ΟΤΑ, απαιτείται το πιστοποιητικό του ΟΤΑ 
κατά ISO 9001 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης και για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω 
έργα σε ΟΤΑ απαιτείται το πιστοποιητικό του ΟΤΑ κατά ΕΛΟΤ 1429 από διαπιστευµένο φορέα 
πιστοποίησης.  

∆. Κατάλογο µε την προτεινόµενη στελέχωση της Οµάδας Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει 
εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία για την εκτέλεση παρόµοιων έργων /υπηρεσιών όπως αυτά 
αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 4.2.2 και 4.2.3,  µαζί µε αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των 
προτεινόµενων στελεχών συνοδευόµενα από θεωρηµένη για  το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη 
δήλωση του στελέχους ότι τα στοιχεία  που αναφέρονται στο βιογραφικό του που περιλαµβάνεται στην 
προσφορά  του υποψηφίου αναδόχου για το παρόν έγγραφο είναι αληθή καθώς και φωτοαντίγραφα των 
τίτλων σπουδών 

 

Τα στοιχεία στελέχωσης της Οµάδας Έργου θα καταγράφονται σε πίνακα ως ακολούθως: 
 

Α/Α Πελάτης 
Σύντοµη περιγραφή 
του έργου 

∆ιάρκει
α 
εκτέλεσ
ης 

Ποσοστό συµµετοχής 
στην υλοποίηση του 
έργου  

Αξία 
έργου 
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Α/Α Ονοµατεπώνυµο Εταιρία 
Θέση στην 
Οµάδα 
Έργου 

Τίτλοι 
Σπουδών / 
πιστοποιήσεων 
(ίδρυµα / 
φορέας, τίτλος 
σπουδών / 
πιστοποίησης,  
έτος 
απόκτησης) 

Σύντοµη Περιγραφή 
Εµπειρίας (µε αναφορά 
στα έτη εµπειρίας) 

      

 

Κάθε προσφέρων ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου που θα ηγηθεί της Οµάδας Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου θα 
πρέπει να έχει τις γνώσεις, την εµπειρία και το κύρος για να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σύνολο των 
προσφεροµένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να εξακριβώσει τη ακρίβεια 
των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα και των βιογραφικών σηµειωµάτων µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

Εάν ο Υπεύθυνος ή τα µέλη της Οµάδας Έργου του υποψηφίου αναδόχου δεν είναι µόνιµα στελέχη του 
προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνη δήλωση 
ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχεται 
τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους εµπλεκοµένου στην 
εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την 
εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά της παρούσας 
παραγράφου δεν διαθέτουν τις σχετικές προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την διαδικασία αξιολόγησης ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό και αποκλείονται από τη συνέχεια της 
διαδικασίας αιτιολογηµένα. 

 
 
4.3  Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία  βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά (Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών) της παρούσας, και 
συγκεκριµένα: 

• Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίληψη του υποψηφίου για το φορέα, το αντικείµενο του 
έργου και τις ειδικές ανάγκες του 

• Περιγραφή της µεθοδολογίας, των εργαλείων υλοποίησης του έργου, του χρονοδιαγράµµατος και 
των παραδοτέων.  

• Σύνθεση και οργάνωση της Οµάδας Έργου, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών διοίκησης και 
διαχείρισης ποιότητας του έργου 

 
4.4 Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και µόνο εργασίες σε νόµισµα 
ευρώ (€)και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική 
δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 
 

2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα. 
 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 

 
∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
 
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως 
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι 
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πρωτότυπη. 

Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 

- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου 
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται 
εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται από 
τον εξουσιοδοτούµενο. 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5ο
 

Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 

5.1 Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς ή από 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο που θα καταθέσει κατά την δηµοπρασία 
πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό 
και ορίζει τον εκπρόσωπό της. 
 

Οι  προσφορές  των  κοινοπραξιών  πρέπει  να  είναι  υπογεγραµµένες  από  όλους τους  κοινοπρακτούντες 
και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους  εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρούσης .Οι Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε. , Ε.Ε , Ι.Κ.Ε.. κλπ  εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο. 
 

Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών.. 
 

5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, 
   αριθµός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ,  Αγ. Στέφανος 14565  
 
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η 
οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
 

δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η 
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δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η 
Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και 
τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που 
τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή 
επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  

5.3 Μόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 
Οι  προσφορές  µπορεί  επίσης  να  αποστέλλονται  ταχυδροµικά  µε  συστηµένη  επιστολή   ή µε courier  
στην   ακόλουθη διεύθυνση:  
∆ήµος ∆ιονύσου-Τµήµα Προµηθειών, Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 14565 
µέχρι την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι …………2015. και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου. 

 

Άρθρο 6ο
 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα (3) τριών µηνών, ήτοι 
90 ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την 
παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ 
ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 7ο
 

Εγγυήσεις 
 
Εγγύηση Συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό δεν απαιτείται (αρ.157 Ν.4281/2014)  . .  
 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται 
να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της 
αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
 
Οι  εγγυήσεις   καλής  εκτέλεσης  συντάσσονται  κατά  τον  τύπο  που  ισχύει  στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο  και  κατατίθενται  από  µορφή  εγγυητικής  επιστολής  αναγνωρισµένης  τράπεζας  ή  του 
ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης  του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση 
παράτασης της προσφοράς, τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. 
 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 
Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη 
διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται 
και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε 
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7 του Π.∆. 28/80. 
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την 
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται 
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε 
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
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3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει 
τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων  καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους και αποφασίζει 
ποιοι θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που 
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν 
τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν 
προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής 
προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του 
συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε 
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την 
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 

Άρθρο 9ο
 

Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

 

Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι της εποµένης από της 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της 
εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και 
διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση οργάνου.  
 

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο
 

Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 
 
1. Το κριτήριο επιλογής Αναδόχου και κατακύρωσης του έργου σ' αυτόν είναι η συµφερότερη από 
οικονοµικής άποψης προσφορά. 
∆ικαίωµα αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς διατηρούν µόνο οι υποψήφιοι που 
κρίνονται ποιοτικά επαρκείς σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
Η συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο Λj, όπου 
το Λj υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο: 
Λj = 85*(Tj/Tmax) +15* (Kmin/Kj) 
όπου: 
Kj = Κόστος Προσφοράς, 
Kmin = Κόστος της χαµηλότερης προσφοράς (µικρότερο κόστος), 
Tj = Συνολική Βαθµολογία Τεχνικών Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφοράς 
Tmax = Συνολική Βαθµολογία Τεχνικών Κριτηρίων της αξιολογηθείσας ως καλύτερης προσφοράς 
(αυτής που συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη βαθµολογία). 
Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το µέγιστο Λj στον παραπάνω 
τύπο. Ο υπολογισµός του Λj γίνεται µέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσµατος. 
Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κάθε οµάδας και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 
 Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας 

Α Πληρότητα και αρτιότητα της αντίληψης για το φορέα, το αντικείµενο 

του έργου και τις ειδικές ανάγκες του 

35% 

Α1 Ανάλυση και κατανόηση του περιβάλλοντος του φορέα 20% 

Α2 Ανάλυση και κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του έργου και των αναγκών 

του 

15% 
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Β Πληρότητα, αρτιότητα και αποτελεσµατικότητα της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου  

40% 

Β1 Καταλληλότητα και πληρότητα της µεθοδολογίας υλοποίησης, του 

χρονοδιαγράµµατος και των παραδοτέων του έργου 

25% 

Β2 Μέσα και εργαλεία που θα χρησιµοποιήσει η οµάδα έργου για την εκπόνηση 

του έργου  

15% 

Γ ∆οµή, σύνθεση και οργάνωση οµάδας έργου και αποτελεσµατικότητα 

διαδικασιών διοίκησης του έργου 

25% 

Γ1 Οργάνωση της οµάδας έργου 10% 

Γ2 Περιγραφή και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών διοίκησης του έργου, 

επικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή και τους εµπλεκόµενους φορείς και 

διασφάλισης ποιότητας του έργου 

15 % 

 

Κάθε επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται µε: 
0    Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 
1–4 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 
5–8  Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 
9–10 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 
 
Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και 
τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται 
ακατάλληλη για το έργο. 
Ελλιπής, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. 
Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. 
Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον 
δυνατότητες χρήσιµες για το έργο. 
 
Η Επιτροπή βαθµολογεί µε ακέραιο βαθµό από το 0 έως το 10, σύµφωνα µε την παραπάνω 
κλίµακα, κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης.. Στη συνέχεια ο βαθµός του κάθε 
κριτηρίου θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να 
προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού.  
Προσφορές που βαθµολογήθηκαν µε βαθµό 0 σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς 
µικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω.  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµιά φάση του διαγωνισµού και 
σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί 
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής 
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10)  δέκα 
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται 
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο
 

Χρόνος διάρκειας της σύµβασης 
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Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης   ορίζεται από την υπογραφή της Σύβασης και για δέκα µήνες  
(10) µήνες  ή µέχρις εξαντλήσεως των ετήσιων προβλεπόµενων ποσών, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο και 
πάντα σύµφωνα µε τους όρους της από 30/11/2015  µελέτης του Τµήµατος Προγραµµατισµού  
 
 

 

Άρθρο12ο
 

Παράταση της σύµβασης 
 
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου  παροχής της υπηρεσίας προκύψουν αιτιολογηµένες 
δυσχέρειες που καθυστερούν τη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου µπορεί η σύµβαση να παραταθεί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη  Απόφασης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου(έγκρισης της παράτασης )  
πριν τη λήξη της σύµβασης. 
 

Άρθρο 13 ο
 

Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 

1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) 
µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο 
Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, , προσκοµίζοντας την  εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής 
του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της 

λήξης της σύµβασης 

 

Άρθρο 14 ο
 

Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 

 

Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την 
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π∆ 
28/1980). 
Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση 
µε διαπραγµάτευση, µετά από την σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ 
αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 15ο
 

Αθέτηση όρων της Σύµβασης  
 

1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της 
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον 
κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και 
αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική 
παρέµβαση 

Αρθρο 16 ο
 

∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού 
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν 
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – 
Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν 
φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο 
∆ιονύσου. 

 

Άρθρο 17ο
 

Αναπροσαρµογή Τιµών  
Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 
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Άρθρο 18ο
 

Τιµές προσφοράς 
1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας θα αναφέρονται σε €. 
2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών  

Άρθρο 19ο
 

Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης  

 

Σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης 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. 
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 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.  

Άρθρο 20ο 

Τρόπος Πληρωµής  

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την 
υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 1 (παρ. Α΄, εδάφιο Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθρου 4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές 
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου 
και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, παραστατικό µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πληρωµή από µέρους του µειοδότη των προβλεπόµενων από το εξόδων δηµοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ 
αριθµ. 16 άρθρο της παρούσας διακήρυξης) 

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: 

• 8% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή των 
Παραδοτέου: Έκθεση Αξιολόγησης. 

• 42% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή των 
Παραδοτέων: Σύστηµα Ποιότητας και ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (∆ιαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Έντυπα) 
και Έκθεση Ανασκόπησης. 

• 42% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή του 
Παραδοτέου: ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’1’’ 

• 8% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή του 
Παραδοτέου: ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’2’’ (τελική έκθεση). 

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο 21ο
 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. 
Στέφανος . Αρµόδιος υπάλληλος Βορριά Μαρία , e-mail :vorria@dionysos.gr Τηλ επικοινωνίας :2132030636 
  

Άρθρο 22ο
 

∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5 του Π.∆. 
28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί 
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στον ηµερήσιο τύπο στο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας. 
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αγ. Στέφανος,  30/11/2015 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

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 

 

Το παρόν τεύχος Τεχνικής Περιγραφής–Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου του θέµατος συντάχθηκε 

λαµβάνοντας υπόψη: 

α) την υπ’ αριθµ. 360/13-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η από 

29/10/2015 µελέτη του εν λόγω έργου και οι όροι ∆ιακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού και 

β) την υπ’ αριθµ. 374/24-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση της παραπάνω µελέτης, 

Το παρόν κείµενο διαµορφώθηκε, προκειµένου να ενσωµατωθούν οι παρατηρήσεις επί της µελέτης που 

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

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. 
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 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.  
 

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 
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∆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. 

 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 : 

1. Άξονας 1ος «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής» 

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

3. Άξονας 3ος «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση» 

4. 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. 
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• 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. 

• 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:  
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•  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, 

•  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).  
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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. 

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 
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(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. 

 

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 δηµοσίων οργανισµών. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Βήµατα υλοποίησης έργου 

Tο έργο του Αναδόχου θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

Βήµα 1: Αξιολόγηση του συστήµατος διοίκησης του ∆ήµου 

Η αξιολόγηση των ∆οµών του ∆ήµου ∆ιονύσου θα λάβει χώρα σε όλες τις Υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των µοντέλων ολικής ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης βασισµένη στα εννέα 
(9) κριτήρια του ΚΠΑ, µε µεθοδολογία προσαρµοσµένη στο περιβάλλον των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού που θα 
υποδειχθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, και θα έχει ως στόχο να εντοπισθούν τα δυνατά σηµεία του 
συστήµατος διοίκησης, καθώς και τα σηµεία που χρήζουν βελτίωσης, και από την συναγωγή 
αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από την εφαρµογή του συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και 
Μέτρησης της Αποδοτικότητας στο ∆ήµο ∆ιονύσου να προταθούν βελτιωτικές ενέργειες στο ∆ήµο 
∆ιονύσου.  

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 (βήµα 1). 

Βήµα 3: Εκπαίδευση Προσωπικού 

Τα αναπτυχθέντα συστήµατα Ποιότητας κι ∆ιαχειριστικής Επάρκειας θα παρουσιαστούν στο προσωπικό του 
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∆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. 

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, 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 
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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 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: 

• 8% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή των 

Παραδοτέου: Έκθεση Αξιολόγησης. 

• 42% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή των 

Παραδοτέων: Σύστηµα Ποιότητας και ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (∆ιαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, 

Έντυπα) και Έκθεση Ανασκόπησης. 

• 42% της συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) θα καταβληθεί µε την παραλαβή του 

Παραδοτέου: ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‘’1’’ 

• 8% 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, 30/11/2015 

                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ             

 Η συντάξασα            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

          ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                           Αρχιτέκτων Μηχ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

 

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

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το παρόν τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέµατος συντάχθηκε λαµβάνοντας υπόψη: 

α) την υπ’ αριθµ. 360/13-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η από 

29/10/2015 µελέτη του εν λόγω έργου και οι όροι ∆ιακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού και 

β) την υπ’ αριθµ. 374/24-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση της παραπάνω µελέτης, 

Το παρόν κείµενο διαµορφώθηκε, προκειµένου να ενσωµατωθούν οι παρατηρήσεις επί της µελέτης που 

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

 

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

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. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις:  

• του Π∆.28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» (ΦΕΚ: Α/11/1980)  όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα 
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• του «∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006), όπως ισχύουν σήµερα 
• του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010) 
• της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α/68/2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα 
• του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ: Α/194/2010), όπως 

ισχύουν σήµερα 
• του άρθρου 133 του Ν.4270/2014 
• του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α/160/2014). 
 

Άρθρο 3ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

∆έκα (10) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 

Άρθρο 4ο : Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές 

και αµετάβλητες. 

Άρθρο 5ο: Προκαταβολές  

∆εν χορηγείται προκαταβολή  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (30/11/2015) 

(1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, 2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

     

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

           Η συντάξασα                 

           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

               ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

        ΟΛΓΑ ΚΑΨΟΥΡΟΥ             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                Αρχιτέκτων Μηχ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

 

Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για τη ‘’ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429:2008’’ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Το παρόν τεύχος του Παραρτήµατος της Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέµατος συντάχθηκε 
λαµβάνοντας υπόψη: 

α) την υπ’ αριθµ. 360/13-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η από 

29/10/2015 µελέτη του εν λόγω έργου και οι όροι ∆ιακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού και 

β) την υπ’ αριθµ. 374/24-11-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση της παραπάνω µελέτης, 

Το παρόν κείµενο διαµορφώθηκε, προκειµένου να ενσωµατωθούν οι παρατηρήσεις επί της µελέτης που 

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

 

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1.1. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα (capacity) 

1.1.1 Ελάχιστη προϋπόθεση χρηµατοοικονοµικής επάρκειας είναι οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν µέσο 
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων µεγαλύτερο από το 300% του 
προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου, δηλαδή ύψους 146.100,00 €. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από το 300% του προϋπολογισµού του Έργου.  

1.1.2 Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρείς 
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις, αλλιώς δήλωση περί του συνολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπό 
παροχή υπηρεσίες  κατά τις τρείς προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις.  

 

1.2   Κριτήρια επάρκειας τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων:  
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1.2.1. Κριτήρια τεχνικών και επαγγελµατικών ικανοτήτων του προσφέροντα:  

Ελάχιστη προϋπόθεση τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση 
τουλάχιστον εννέα (9) έργων στους τοµείς ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1429 εκ των οποίων σε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού: 
ένα (1) τουλάχιστον έργο στον τοµέα ISO 9001 και ένα (1) τουλάχιστον έργο στον τοµέα ΕΛΟΤ 1429 τα 
οποία να έχουν πιστοποιηθεί  από διαπιστευµένο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης και τεσσάρων (4) έργων 
ΚΠΑ, εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον έργο συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της 
Αποδοτικότητας.  

Πλέον της ανωτέρω εµπειρίας, ως ελάχιστη προϋπόθεση τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 σε ισχύ. 

 

1.2.2 Κριτήρια τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων του υπευθύνου έργου: 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα υποβληθούν µε βάση την παράγραφο 1.2.1 θα εξεταστεί αν πληρούνται οι 
ελάχιστες προϋποθέσεις για τον υπεύθυνο του έργου.  

Συγκεκριµένα, ο υπεύθυνος έργου πρέπει να διαθέτει πανεπιστηµιακές σπουδές, 15ετή τουλάχιστον 
επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οργάνωσης και διοίκησης και να έχει διατελέσει υπεύθυνος έργου 
τουλάχιστον στα ελάχιστα απαιτούµενα έργα της ανωτέρω παραγράφου 1.2.1 

 

1.2.3  Κριτήρια τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων των µελών της οµάδας έργου:  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα υποβληθούν µε βάση την παράγραφο 1.2 θα εξεταστεί αν πληρούνται οι 
ελάχιστες προϋποθέσεις για τα υπόλοιπα κατά µέγιστο τρία (3)) µέλη της οµάδας έργου. 

Συγκεκριµένα : 

 
• Ένας (1) έµπειρος Σύµβουλος: Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον: α) 10ετή επαγγελµατική εµπειρία σε 

θέµατα οργάνωσης και διοίκησης, β) µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οργάνωση και διοίκηση ή/και 
πιστοποίηση ως Αξιολογητής µοντέλων Αριστείας ή/και ως Επιθεωρητής Συστηµάτων Ποιότητας και 
γ) εµπειρία υλοποίησης σε ένα (1) τουλάχιστον έργο ISO 9001, ένα (1) έργο ΕΛΟΤ 1429 και ένα 
(1) τουλάχιστον έργο συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας σε 
ΟΤΑ α’ ή β’ βαθµού. 

• ∆ύο (2) Σύµβουλοι, εκ των οποίων:  
o Ένας (1) Μηχανικός ΠΕ, µε τουλάχιστον 5ετή επαγγελµατική εµπειρία, µεταπτυχιακές 

σπουδές σε ποιότητα και εµπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) έργου ISO 9001, 
ενός (1) έργου ΕΛΟΤ 1429 και ενός (1) έργου συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και 
Μέτρησης της Αποδοτικότητας 

o Ένας (1) Απόφοιτος ΠΕ, µε τουλάχιστον 5ετή  επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ποιότητας 
και εµπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) έργου ISO 9001 και ενός (1) έργου 
ΕΛΟΤ 1429 και ενός (1) έργου συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων και Μέτρησης της 
Αποδοτικότητας. 

2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά  εντός του 
φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

Α. Κατάλογο µε γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το 
απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου, 
καθώς και περιγραφή των µέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών.  

Β. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των έργων της παραγράφου 1.2.1 µε αναφορά της οικονοµικής 
τους αξίας, του πελάτη και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτά, σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα. 

 
 
 
 

 

Α/Α Πελάτης 
Σύντοµη περιγραφή 
του έργου 

∆ιάρκει
α 
εκτέλεσ
ης 

Ποσοστό συµµετοχής 
στην υλοποίηση του 
έργου  

Αξία 
έργου 
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Γ. Αποδεικτικά στοιχεία (φωτοαντίγραφα) για την υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω 
κατάλογο. Ως τέτοια θεωρούνται εναλλακτικά: 

3.  Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου ή πρωτόκολλα παραλαβής ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο από την 
εκάστοτε αναθέτουσα αρχή  

4. Συµβάσεις έργου µε τον ΟΤΑ ή άλλο δηµόσιο φορέα. 

Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων µε 
απευθείας επικοινωνία µε τους προσδιορισµένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος 

 
Επίσης για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω έργα σε ΟΤΑ, απαιτείται το πιστοποιητικό του ΟΤΑ 
κατά ISO 9001 από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης και για ένα (1) τουλάχιστον από τα παραπάνω 
έργα σε ΟΤΑ απαιτείται το πιστοποιητικό του ΟΤΑ κατά ΕΛΟΤ 1429 από διαπιστευµένο φορέα 
πιστοποίησης.  
 

∆. Κατάλογο µε την προτεινόµενη στελέχωση της Οµάδας Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει 
εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία για την εκτέλεση παρόµοιων έργων /υπηρεσιών όπως αυτά 
αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 1.2.2 και 1.2.3,  µαζί µε αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των 
προτεινόµενων στελεχών συνοδευόµενα από θεωρηµένη για  το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη 
δήλωση του στελέχους ότι τα στοιχεία  που αναφέρονται στο βιογραφικό του που περιλαµβάνεται στην 
προσφορά  του υποψηφίου αναδόχου για το παρόν έγγραφο είναι αληθή καθώς και φωτοαντίγραφα των 
τίτλων σπουδών 

 

Τα στοιχεία στελέχωσης της Οµάδας Έργου θα καταγράφονται σε πίνακα ως ακολούθως: 

Α/Α 
Ονοµατεπώνυµ
ο 

Εταιρία 
Θέση στην 
Οµάδα 
Έργου 

Τίτλοι Σπουδών / 
πιστοποιήσεων 
(ίδρυµα / φορέας, 
τίτλος σπουδών / 
πιστοποίησης,  έτος 
απόκτησης) 

Σύντοµη Περιγραφή 
Εµπειρίας (µε 
αναφορά στα έτη 
εµπειρίας) 

      

 
Κάθε προσφέρων ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου που θα ηγηθεί της Οµάδας Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου θα 
πρέπει να έχει τις γνώσεις, την εµπειρία και το κύρος για να καθοδηγήσει και να συντονίσει το σύνολο των 
προσφεροµένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να εξακριβώσει τη ακρίβεια 
των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα και των βιογραφικών σηµειωµάτων µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

Εάν ο Υπεύθυνος ή τα µέλη της Οµάδας Έργου του υποψηφίου αναδόχου δεν είναι µόνιµα στελέχη του 
προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνη δήλωση 
ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχεται 
τους όρους του παρόντος διαγωνισµού.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους εµπλεκοµένου στην 
εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την 
εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά της παρούσας 
παραγράφου δεν διαθέτουν τις σχετικές προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την διαδικασία αξιολόγησης ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό και αποκλείονται από τη συνέχεια της 
διαδικασίας αιτιολογηµένα. 

 
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» θα περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία  βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά (Κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών) της παρούσας, και 
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συγκεκριµένα: 

• Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίληψη του υποψηφίου για το φορέα, το αντικείµενο του 
έργου και τις ειδικές ανάγκες του 

• Περιγραφή της µεθοδολογίας, των εργαλείων υλοποίησης του έργου, του χρονοδιαγράµµατος και 
των παραδοτέων.  

• Σύνθεση και οργάνωση της Οµάδας Έργου, καθώς και περιγραφή των διαδικασιών διοίκησης και 
διαχείρισης ποιότητας του έργου. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Το κριτήριο επιλογής Αναδόχου και κατακύρωσης του έργου σ' αυτόν είναι η συµφερότερη από οικονοµικής 
άποψης προσφορά. 

∆ικαίωµα αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς διατηρούν µόνο οι υποψήφιοι που 
κρίνονται ποιοτικά επαρκείς σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µεγαλύτερο Λj, όπου 
το Λj υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο: 

Λj = 85*(Tj/Tmax) +15* (Kmin/Kj) 

όπου: 

Kj = Κόστος Προσφοράς, 

Kmin = Κόστος της χαµηλότερης προσφοράς (µικρότερο κόστος), 

Tj = Συνολική Βαθµολογία Τεχνικών Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφοράς 

Tmax = Συνολική Βαθµολογία Τεχνικών Κριτηρίων της αξιολογηθείσας ως καλύτερης προσφοράς (αυτής 
που συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη βαθµολογία). 

Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το µέγιστο Λj στον παραπάνω 
τύπο. Ο υπολογισµός του Λj γίνεται µέχρι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσµατος. 

Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κάθε οµάδας και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

 Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Α Πληρότητα και αρτιότητα της αντίληψης για το φορέα, το 
αντικείµενο του έργου και τις ειδικές ανάγκες του 

35% 

Α1 Ανάλυση και κατανόηση του περιβάλλοντος του φορέα 20% 

Α2 Ανάλυση και κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του έργου και των 

αναγκών του 

15% 

Β Πληρότητα, αρτιότητα και αποτελεσµατικότητα της 
προτεινόµενης µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου  

40% 

Β1 Καταλληλότητα και πληρότητα της µεθοδολογίας υλοποίησης, του 

χρονοδιαγράµµατος και των παραδοτέων του έργου 

25% 

Β2 Μέσα και εργαλεία που θα χρησιµοποιήσει η οµάδα έργου για την 

εκπόνηση του έργου  

15% 

Γ ∆οµή, σύνθεση και οργάνωση οµάδας έργου και 
αποτελεσµατικότητα διαδικασιών διοίκησης του έργου 

25% 
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Γ1 Οργάνωση της οµάδας έργου 10% 

Γ2 Περιγραφή και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών διοίκησης του 

έργου, επικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή και τους 

εµπλεκόµενους φορείς και διασφάλισης ποιότητας του έργου 

15 % 

 

Κάθε επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται µε: 

0    Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 

1–4 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 

5–8  Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 

9–10 Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και 
τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το 
έργο. 

Ελλιπής, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. 

Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου. 

Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον 
δυνατότητες χρήσιµες για το έργο. 

Η Επιτροπή βαθµολογεί µε ακέραιο βαθµό από το 0 έως το 10, σύµφωνα µε την παραπάνω 
κλίµακα, κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης.. Στη συνέχεια ο βαθµός του κάθε κριτηρίου θα 
πολλαπλασιασθεί επί τον επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθµός του 
κριτηρίου αυτού. 

Προσφορές που βαθµολογήθηκαν µε βαθµό 0 σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς 
µικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καµιά φάση του διαγωνισµού και 
σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 

 

 

 


