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Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 το Δημοτικό

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 192/17-

1-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό

χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ. Συμβούλους, σύμφωνα με

το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της

ημερήσιας διάταξης:

    Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  αφού  διαπίστωσε  την  ύπαρξη  της  απαρτίας  κήρυξε  την  έναρξη  της

συνεδρίασης ζήτησε από το ΔΣ να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429:2008 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΚΤΈΛΕΣΗ

ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ»   λέγοντας:

Για  τη  συμμετοχή  στο  πρόγραμμα  “Ψηφιακή  Σύγκλιση”  που  θα  συζητηθεί  στο  σημερινό

συμβούλιο, είναι απαραίτητη η απόδειξη Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου. 

 Προκειμένου  λοιπόν  να   αποφασίσουμε  για   την  συμμετοχή  μας    και  εφόσον    βασική

προϋπόθεση αποτελεί η διαχειριστική Επάρκεια,  επιβάλλεται και σας καλώ να εξετάσουμε ως

κατεπείγον το ανωτέρω θέμα.  σύμφωνα με  το άρθρο 67 παρ.  7   του ν.   3852/2010 και   να

λάβουμε  απόφαση για την εξασφάλιση της  απαιτούμενης  πιστοποίησης.

Το Δημοτικό συμβούλιο  ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση του θέματος αυτού.

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΡ4-Μ1Κ



Αριθμ.  Αποφ.  8/2014    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΛΟΤ 1429:2008 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

και ο λόγος εδόθη  στον Ειδικός Συνεργάτη του Δήμου Ελαφονήσου, κ Σταύρο Δεληγιαννίδη να

το εισηγηθεί:

Ο Ειδικός Συνεργάτης, κ. Σταύρος Δεληγιαννίδης, εισηγούμενος το θέμα  είπε:

Με αφορμή  την ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων υπ. αριθμό 59 Πρόσκληση της

24.12.2013 η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλι-

ση» και ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης προχώρησε στην προκήρυξη της εν λόγω πρόσκλησης που απευ-

θύνεται στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους)και προκειμένου ο

φορέας να καταθέσει  πρόταση χρηματοδότησης  υπάρχει απαίτηση ως  τελικός δικαιούχος της

πιστοποίησης μας ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429:2008  για Προμήθειες & Εκτέλεση έργων

με ίδια μέσα. 

Ειδικότερα κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 αλλά και στις επικείμενη νέα προγραμ-

ματική περίοδο 2014- 2020  για το νομικό πρόσωπο προκειμένου να είναι (δικαιούχος) συγχρη-

ματοδοτούμενων έργων υπάρχει απαίτηση για την πιστοποίηση του ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ

1429, (Β+Γ) και την  ετήσια  επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας  του από τον ειδικό φο-

ρέα έλεγχου,  πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων και οποιονδήποτε κονδυλίων

του ΕΣΠΑ. (Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 ως «δικαιούχος» ορίζεται δημόσιος ή

ιδιωτικός Φορέας, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση

πράξεων).

Καθώς ο χειρισμός του εν λόγω θέματος προϋποθέτει ειδική τεχνογνωσία καθίσταται απαραίτητη

η  παροχή  υποστήριξης  από  εξειδικευμένο  Σύμβουλο ο  οποίος,  με  την  εμπειρία  του,  θα

συμβάλλει  στην  επίτευξη  του  επιθυμητού  αποτελέσματος  σε  εύλογο  διάστημα  και  χωρίς  τη

άμεση δέσμευση προσωπικού του Φορέα. 

Το έργο που θα αναλάβει ο σύμβουλος αφορά στην 

Εφαρμογή του  ολοκληρωμένου  Συστήματος  Διαχειριστικής  Επάρκειας  – πλήρη ενημέρωση των

διαδικασιών και αναθεώρηση όπου απαιτείται.

Επανα-Πιστοποίηση ΣΔΕΠ

Η επανα-πιστοποίηση θα γίνει από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα όσα θα

έχουν  προβλεφθεί  στο  σχετικό  κανονιστικό  πλαίσιο.  Ο Σύμβουλος  θα  παραστεί  στη  σχετική
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επιθεώρηση υποστηρίζοντας τη Διοίκηση του νομικού μας προσώπου, όπου απαιτηθεί. Επίσης θα

συνεργαστεί με τα στελέχη μας, σε περίπτωση που απαιτηθούν διορθωτικές ενέργειες σε συνέχεια

της Επιθεώρησης Πιστοποίηση.

Το ποσό που θα κληθεί ο Δήμος Ελαφονήσου να δαπανήσει, ανέρχεται περίπου στις 5.000,00€

και  περιλαμβάνει  το  κόστος  για  την  πιστοποίηση  κατά  τα  πρότυπα  του  ΕΛΟΤ  (Αρχική

Αξιολόγηση και ετήσια παρακολούθηση), όσο και την έκδοση του πιστοποιητικού Διαχειριστικής

Επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και την ετήσια υποστήριξη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη γνώμη του σχετικά με

την έκδοση Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας και αυτό μετά από  διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πιστοποίηση κατά τα πρότυπα του ΕΛΟΤ (Αρχική Αξιολόγηση και ετήσια παρακο-

λούθηση), όσο και την έκδοση του πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας κατά το πρότυπο

ΕΛΟΤ 1429:2008 και την ετήσια υποστήριξη.

Μετά  την έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2014 , θα ακολουθήσει η σχετική αναμόρφω-

ση και θα εγγραφεί το αντίστοιχο ποσό  στον σχετικό Κ.Α.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
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