ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ θεωρεί στρατηγικής σημασίας την εφαρμογή συστήματος
διαχείρισης ποιότητας για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που θα
υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της 5ης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Η
κάλυψη των απαιτήσεων του σχετικού Εθνικού Προτύπου που έχει εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ
(Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015), μέσα από το ΣΔΠ, είναι βασική προτεραιότητα για τον
Δήμο Ιλίου.
Οι προσπάθειες του Δήμου και των Οργανωτικών του Μονάδων που εμπλέκονται με τη
διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, εστιάζονται στην κάλυψη των νομοθετικών και
κανονιστικών απαιτήσεων, που ισχύουν για την υλοποίηση και διαχείριση των
συγχρηματοδοτούμενων έργων, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι παράγραφοι του Προτύπου.
Ο Δήμος Ιλίου μέσω των Οργανωτικών του Μονάδων που εφαρμόζουν το σύστημα διαχείρισης
ποιότητας, ανασκοπεί σε τακτική βάση τα έγγραφα και τα αρχεία που το αποτελούν.
Αναγνωρίζουμε ότι πλήρης και ορθή εφαρμογή του συστήματος, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με
μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Ιλίου, καθορίζει
συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και αντίστοιχους δείκτες επιτυχίας, ώστε να είναι δυνατός
ο έλεγχος και μετρήσιμη η βελτίωση.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), μεταξύ της Ανώτατης Διοίκησης 1 και των
στελεχών των Οργανωτικών Μονάδων, που εμπλέκονται με τη διαχείριση και υλοποίηση των
έργων, αποτελεί τον βασικό άξονα της πολιτικής μας και πρέπει να ακολουθείται και να
στηρίζεται από όλο το στελεχιακό μας δυναμικό και τους συνεργάτες μας.
Στόχος μας είναι η εξασφάλιση σε όλο το εμπλεκόμενο δυναμικό, της αναγκαίας υλικοτεχνικής
υποδομής, ώστε να μπορούν να βελτιστοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με
τέτοιο τρόπο που να συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας στην υλοποίηση των έργων.
Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη διασφάλιση της διαχείρισης ποιότητας στην αποτελεσματική
υλοποίηση και διαχείριση των έργων και τη συνεχή βελτίωση της ικανότητάς της για την
υλοποίηση έργων, μέσω της παρούσας Πολιτικής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

Ανωτάτη Διοίκηση: Η Διοίκηση του Δήμου όπως κάθε φορά προσδιορίζεται από τον Νόμο για τους ΟΤΑ Α & Β βαθμού
και τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους.
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