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         Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:40014/02.11.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       45η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 01.11.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 1η Νοεμβρίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.39808/01-11-2018 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε 

όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 01-11-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ               Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ   Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.           «     « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                     «     « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «     « 

6. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ          «     « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ            Αν. Μέλος της Ο.Ε 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

                 ΑΠΟΦΑΣΗ –363–  

     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, λόγω ανάγκης υλοποίησης του ΣΔΠ 

για τη βελτίωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και που αφορά την 

λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την πιστοποίηση του Δήμου 

Ιλίου κατά ΕΛΟΤ EN ISI 9001:2015. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 39739/31-10-2018 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

  «Σας γνωρίζουμε ότι, 

Το ΕΛΟΤ 1429:2008  έχει εκπονηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και 

αποτελεί εθνικό πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος 

διαχειριστικής επάρκειας που πρέπει να ικανοποιούν όσοι οργανισμοί επιθυμούν να αποδεικνύουν την 

ικανότητα τους για υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Η ΚΥΑ 43101 ΕΥΘΥ 2038 (ΦΕΚ 
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1914/Β/08.09.2009) ορίζει ως υποχρεωτική την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με 

το  ΕΛΟΤ 1429:2008  για δικαιούχους (ωφελούμενους) επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

Η λήψη επομένως της διαχειριστικής επάρκειας είναι αναγκαία και υποχρεωτική για τον Δήμο  

προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει ως δικαιούχος σε προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Το ISO 9001:2015 έχει αναπτυχθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και αποτελεί 

διεθνές πρότυπο πιστοποίησης. Έχει τα νέα διεθνή πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. 

Σύμφωνα δε με τον Οδηγό Διαχειριστικής ικανότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Παράρτημα Α’) για την 

τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, ο φορέας εφόσον περιλαμβάνει διαδικασίες 

διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων πρέπει να διαθέτει σε ισχύ και να υποβάλει το 

παραπάνω πιστοποιητικό αντί οποιασδήποτε άλλης τεκμηρίωσης. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

1.Τις διατάξεις του 3463/2006 (ΦΕΚ114Α΄), του Ν. 3852/2010 

( ΦΕΚ87 Α΄) και του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147Α΄) 

2.Την ανάγκη  υλοποίησης του ΣΔΠ για τη βελτίωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου, 

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου για την πιστοποίηση του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ1429:2008 

και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, τα οποία θέτουν τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού Συστήματος (ΣΔΠ).» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

      Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 

6,του Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την 

πιστοποίηση του Δήμου, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ1429:2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2015. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 
                               Κουμαραδιός Γ., Βέργος Ι,                 

           Χαραλαμπόπουλος Ι., Βομπιράκη Ν., 

                                                Κανελλόπουλος  Γ ., Κάβουρας Κ., 

                            Γαλούνης Δ. 

            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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