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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.   28/11/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. πρωτ: 39664/29-11-2017 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                 Αριθ. Αποφ :3492 
 ∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
Πληροφ. :Βορριά  Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030636 
E-mail : vorria@dionysos.gr 
 

ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση για την  «παροχή υπηρεσιών ανάδειξης αναδόχου για 
την πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του ∆ήµου κατά ISO 
9001:2015 και του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου κατά ΕΛΟΤ 
1429:2008.»» ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 2017» - CPV 79132000-8 «Υπηρεσίες 
πιστοποίησης» Α∆ΑΜ: 17REQ002186156 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής Επιτροπής 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 

6. Την αριθµ. πρωτ. 782/31-03-2017 απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων 
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

7. Tην 286/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 

της παροχής υπηρεσίας  «ανάδειξης αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001:2015 και του συστήματος διαχειριστικής 

επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008.» 

8. Την υπ’αριθµ 311/12-09-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκε : α) η δαπάνη,  β) η διάθεση πίστωσης του ποσού των 5.000,00€, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ΚΑ 10.6142.0036 ««Παροχή υπηρεσιών 
αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του ∆ήµου κατά ISO 
9001:2015 και του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου κατά  ΕΛΟΤ 1429:2008» 
του Προϋπολογισµού  ο.ε. 2017 (ΑΑΥ 803/2017) γ) η µελέτη 3/2017 του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού ,Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας και δ) ο τρόπος εκτέλεσης της 
προµήθειας µε απευθείας ανάθεση µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.  

9. Την αριθµ 37422 /14-11-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς  τους οικονοµικούς  φορείς 

περί υποβολής προσφοράς και συγχρόνως προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.    
10.  Τις εµπρόθεσµα υποβληθείσες  προσφορές και τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
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Α/Α ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 
/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 38296/21-11-2017 DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΕΓΙΝΕ ∆ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 
37422 /14-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

2 38441/22-11-2017 ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ 37422 /14-11-
2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
«…Υπεύθυνη δήλωση του φορέα, 
αποδεικτικά έγγραφα 
νοµιµοποίησης, πιστοποιητικό του 
οικείου Επιµελητηρίου …» 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

    

Α.) Εγκρίνουµε τη διενέργεια της παροχής υπηρεσίας  µε τίτλο « ανάδειξης αναδόχου για την 
πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του ∆ήµου κατά ISO 9001:2015 και 
του συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008.»», 
εκτιµώµενης αξίας 5.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% , µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης. 
 
Β.) Αναθέτουµε την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας για την πιστοποίηση του Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας του ∆ήµου κατά ISO 9001:2015 και του συστήµατος διαχειριστικής 
επάρκειας του ∆ήµου κατά ΕΛΟΤ 1429:2008.όπως ειδικότερα περιγράφεται και στην 03/2017 
Μελέτη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας , στην 
εταιρεία DQS ΕΛΛΑΣ  ΕΠΕ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,     ΑΦΜ 095784186  
∆ΟΥ Κηφισιάς  µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός :Καλαβρύτων 4  πόλη :  Κηφισιά  14564 , τηλ : 
210-6233493, e-mail : christina.nanou@dqshellas.gr ,έναντι του συνολικού  ποσού των τεσσάρων   
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρω  (4.526,00€), συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Α/Α 

CPV 79132000-8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης» 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ €  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 Αµοιβή φορέα πιστοποίησης /τεχνική έκθεση   

1. 

Ανάλυση συστήµατος (Στάδιο 1): Κατά τη διαδικασία αυτή θα προσδιοριστεί 
αν το σύστηµα του ∆ήµου είναι επαρκώς ανεπτυγµένο και έτοιµο για 
πιστοποίηση. Το Στάδιο 1 θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από το φορέα 
πιστοποίησης στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου και να αποτελείται από την 
εναρκτήρια σύσκεψη, περιήγηση στις εγκαταστάσεις, έλεγχο και αξιολόγηση 
της τεκµηρίωσης του συστήµατος, σχεδιασµό της επιθεώρησης (Στάδιο 2) και 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Ο επιθεωρητής του φορέα πιστοποίησης θα 
πρέπει να εξηγήσει τα ευρήµατα και να συντονίσει πιθανές απαιτούµενες 
ενέργειες  για την προετοιµασία του επόµενου σταδίου αξιολόγησης. Ο φορέας 
πιστοποίησης πρέπει να παραδώσει στον ∆ήµο µία Έκθεση Σταδίου 1, µε τα 
αποτελέσµατα της επιθεώρησης. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Στάδιο 1) 
 1.750,00€ 

2. 

Επιθεώρηση συστήµατος (Στάδιο 2): Η οµάδα επιθεώρησης του φορέα 
πιστοποίησης θα επιθεωρήσει το σύστηµα διαχείρισης στις εγκαταστάσεις του 
∆ήµου. Εφαρµόζοντας τα καθορισµένα πρότυπα, οι επιθεωρητές του φορέα θα 
επιθεωρήσουν την αποτελεσµατικότητα όλων των λειτουργικών περιοχών του 
πεδίου εφαρµογής και των διεργασιών του συστήµατος, βασισµένοι σε 
παρατηρήσεις, ελέγχους, συνεντεύξεις, ανασκόπηση σχετικών αρχείων και 
άλλα στοιχεία. Τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης πρέπει να  παρουσιαστούν 
στους εκπροσώπους του ∆ήµου κατά την καταληκτική σύσκεψη. Εάν κατά τη 
διάρκεια της επιθεώρησης διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις µε τις απαιτήσεις 
των αντίστοιχων προτύπων, θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτούµενες 
διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν από τον ∆ήµο. Ο Φορέας 
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πιστοποίησης θα εκδώσει την απόφαση του για τη χορήγηση του 
πιστοποιητικού και θα παραδώσει µία έκθεση επιθεώρησης µε τα αποτελέσµατα 
στον ∆ήµο. Εφόσον ικανοποιούνται όλες οι εφαρµοστέες απαιτήσεις, ο Φορέας 
πιστοποίησης θα παραδώσει στον ∆ήµο το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Στάδιο 2) 
 

1.900,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ (Στάδιο 1)& (Στάδιο 2) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  3.650,00€ 
 
 ΦΠΑ 24% 876,00 
 
 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.526,00€ 

 
Γ.) Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους , έχει 
προβλεφθεί  στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, 
η οποία θα βαρύνει τον 10.6142.0036 «Παροχή υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του ∆ήµου κατά ISO 9001:2015 και του συστήµατος 
διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου κατά  ΕΛΟΤ 1429:2008» του Προϋπολογισµού  ο.ε. 2017 (ΑΑΥ 
803/2017) 

∆.) Η διάρκεια  του έργου ορίζεται σε δύο (2) µήνες. από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

Ε.) Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆ .∆ . (τιµολόγια παροχής 
υπηρεσιών, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα παραλαβής 
κ.λ.π.). 

              
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙ∆Η  
Εσωτερική ∆ιανοµή  

1. Γρ. κ. ∆ηµάρχου 
2. Γρ. Γεν. Γραµµατέα  
3. Γρ. Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
4. Τµ. Προµηθειών 
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