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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ    2014

Από το πρακτικό 3/1-4-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ελαφονήσου. 

    Στην    Ελαφόνησο σήμερα την 1η  του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ   έτους 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και 
ώρα 13:00΄   η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, ύστερα από  τη με αριθμό  803/28-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε       στον  ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους  που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ψαρομμάτης Παναγιώτης απουσιάζει λόγω 
εκτάκτων αναγκών.  
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε  ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη  
της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΕΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ    
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιπρόεδρος )                   ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                      ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ       
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                    ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΩΝΗ Γ. ΜΑΡΙΑ (αναπληρωματικό μέλος)     
           

Χρέη Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος κ. Ρουμάνης Ιωάννης,  ο οποίος  μετά την
διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

  Αριθ. Αποφ. 17/2014

ΘΕΜΑ 5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ “ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429:2008 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ”

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα είπε:
Κατά την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, αλλά και την νέα που αναμένεται  2014- 2020 επιδιώκεται η

ενίσχυση  της  διοικητικής  αποτελεσματικότητας  των  φορέων  υλοποίησης  (δικαιούχων)

συγχρηματοδοτούμενων έργων με την θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους

πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων.

Σύμφωνα με τον νόμο 3614/03.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για

την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», προβλέφθηκε και υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός ενός Ελληνικού

Προτύπου  διοίκησης  και  διαχείρισης  έργων  του  ΕΣΠΑ,  λαμβάνοντας  μέριμνα  των  ιδιαιτεροτήτων  των

έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σύμφωνα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η διαχειριστική
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επάρκεια των δικαιούχων εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88

της συνθήκης και εξαιρουμένων των Ταμείων του άρθρου 24 του νόμου 3614/07. 

Καθώς ο χειρισμός του εν λόγω θέματος προϋποθέτει ειδική τεχνογνωσία και αντιμετώπιση και ειδικά όταν

σε  αρκετές  περιπτώσεις  ο  Φορέας  επιθυμεί  την  άμεση  ένταξη  κάποιου  έργου  στο  4  ΚΠΣ,  καθίσταται

απαραίτητη η παροχή υποστήριξης από έναν Σύμβουλο ο οποίος, με την εμπειρία του, θα συμβάλλει στην

στην διαδικασία πιστοποίησης του κατά το πρότυπο Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008, χωρίς τη

άμεση δέσμευση προσωπικού του Δήμου.

Συγκεκριμένα πρέπει να 

 Εκπονηθεί  Διαγνωστική  Έκθεση στην  οποία  θα  εξετάζεται  ο  βαθμός  ικανοποίησης  της  τελικής

έκδοσης του προτύπου  ΕΛΟΤ 1429:2008

 Συμπληρωθεί  και  να  τεκμηριωθεί  το  Σύστημα  Διαχειριστικής  Επάρκειας  (ΣΔΕΠ)  λαμβάνοντας

υπόψη το περιεχόμενο των Οδηγών Εφαρμογής της σειράς ΕΛΟΤ 1431, το αντικείμενο του Δήμου

και των Έργων που διαχειρίζεται και τις ιδιαίτερες κατά περίπτωση απαιτήσεις.

 Πιστοποιηθεί  το  ΣΔΕΠ  από  Διαπιστευμένο  Φορέα  Πιστοποίησης,  σύμφωνα  με  τα  όσα  θα

προβλεφθούν στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

   Με την 8/2014 απόφαση το ΔΣ έχει εγκρίνει την πιστοποίηση κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ καθώς 
και την έκδοση  του πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας και εν συνεχεία με την  19/2014 ΑΔΣ
αναμορφώθηκε ο  προϋπολογισμός  και  γράφτηκε  πίστωση      5.000,00 €  στον ΚΑ 00/6142.05 για
το σκοπό αυτό.
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της   την  εισήγηση  του  Αντιπροέδρου  ,τις

διατάξεις της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση 3.321,00 εις βάρος του ΚΑ 00/6142.05 του Προϋπολογισμού έτους

2014 για “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΛΟΤ 1429:2008 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ”

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής : 

 Εκπόνηση Διαγνωστικής Έκθεσης στην οποία θα εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης της τελικής

έκδοσης του προτύπου  ΕΛΟΤ 1429:2008

 Συμπλήρωση  του  Συστήματος  Διαχειριστικής  Επάρκειας  (ΣΔΕΠ)  και  της  απαιτούμενης

τεκμηρίωσης λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των Οδηγών Εφαρμογής της σειράς ΕΛΟΤ 1431,

το  αντικείμενο  του  Φορέα  και  των  έργων που  διαχειρίζεται  και  τις  ιδιαίτερες  κατά  περίπτωση

απαιτήσεις.

 Πιστοποίηση ΣΔΕΠ από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα όσα θα προβλεφθούν

στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
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Η απόφαση έλαβε α.α. 17 /2014 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 3/1 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
               ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ -
                                                                       ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΡΩΝΗ Γ. ΜΑΡΙΑ 

Ακριβές Αντίγραφο   
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