
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 125/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 5-7-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 21811/28-6-2016 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10 για 
να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   Ανάθεση εργασιών στην εταιρεία EMETRIS A.E. για την τεχνική-συµβουλευτική υποστήριξη του Συστήµατος 
∆ιασφάλισης Ποιότητας. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος 1.Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
2. Ιωάννης Αριστερίδης 2.Γεώργιος Καραϊσκος 
3. Κων/νο Σερσεµης  
4. Γεώργιος Χαϊτίδης   
5. Γεώργιος Κοκκινίδης   
6. Παρασκευή Βρυζιδου   
7. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
  

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος  το ανωτέρω  θέµα  ηµερήσιας διάταξης ανέφερε µε ότι τις υπ΄αρίθµ 229/2011 
και 488/2012 & 259/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ο ∆ήµος Εορδαίας ανέθεσε στην εταιρεία EMETRIS A.E., 
τις εργασίες για την αναπροσαρµογή του εγχειριδίου ποιότητας και διαχειριστικής επάρκειας στα δεδοµένα του 
Καλλικρατικού ∆ήµου Εορδαίας και της τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξής του. 
Ωστόσο το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας χρήζει συνεχούς τεχνικής υποστήριξης προκειµένου να διενεργούνται ορθά οι 
διαδικασίες των εσωτερικών επιθεωρήσεων, της ανασκόπησης του Σ∆Π των εποπτικών αναθεωρήσεων κ.λ.π.  Η εταιρεία 
EMETRIS A.E. κατέθεσε προσφορά για το έτος 2016 η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.300,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. για την υποστήριξη εφαρµογής του Σ∆Π κατά ISO 9001:2008 (εσωτερικές επιθεωρήσεις, την ανασκόπηση του 
συστήµατος, ετοιµασία αρχείων, την υποστήριξη στις επιθεωρήσεις από φορέα πιστοποίησης), καθώς και την ανάπτυξη 
και εγκατάσταση του Σ∆Π και την υποστήριξη επαναπιστοποίησης κατά ISO 9001:2015,  για ένα χρόνο.  Ως εκ τούτου 
εισηγούµαστε την ανανέωση της συνεργασίας µε την ως άνω εταιρεία µε τη σύναψη σχετικής σύµβασης προκειµένου να 
αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας του ∆ήµου Εορδαίας (ISO:9001:2008 και ISO 
9001:2015). 
Επισυνάπτεται η πρόταση συνεργασίας της εταιρείας EMETRIS A.E. 
Στον πρ/σµό οικ.έτους 2016 υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης και από την Οικονοµική 
Υπηρεσία  έγινε η δέσµευση  από τον Κ.Α. 00.6117.000 του πρ/σµού οικ.έτους 2016 και ψηφίστηκε η πίστωση µε την 
υπ΄αρίθµ 56/2016 Α.Ο.Ε (ΕΑ∆ 384). 
Στο σηµείο αυτό προσήλθε η κα. Παρασκευή Βρυζίδου και ενηµερώθηκε σχετικά. 
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 
                           Αριθµ.απόφ.125/2016 
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση αφού εξέτασε την προσφορά και σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/2006 και του Π.∆/τος 28/80. 
 
                              Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 
 

ΑΔΑ: 7ΡΛΙΩΡ6-ΡΜ0



   Αναθέτει τις εργασίες  για την υποστήριξη εφαρµογής του Σ∆Π κατά ISO 9001:2008 (εσωτερικές επιθεωρήσεις, την 
ανασκόπηση του συστήµατος, ετοιµασία αρχείων, την υποστήριξη στις επιθεωρήσεις από φορέα πιστοποίησης), καθώς και 
την ανάπτυξη και εγκατάσταση του Σ∆Π και την υποστήριξη επαναπιστοποίησης κατά ISO 9001:2015,  για ένα χρόνο,  
στην εταιρεία EMETRIS A.E. µε το συνολικό ποσό των 2.300 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και σύµφωνα µε τους όρους της 
προσφοράς τους. 
Για όλες τις προηγούµενες υπηρεσίες η εταιρεία θα συνεργάζεται και θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου και την 
υπηρεσία Προγραµµατισµού, µε στόχο την διεκπεραίωση εργασιών από πλευράς του αρµόδιου στελεχιακού δυναµικού 
του ∆ήµου οι οποίες θα καθορίζονται σε χρονοδιαγράµµατα.  
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  125/2016. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
Γεώργιος Κοκκινίδης 
Παρασκευή Βρυζίδου 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                                  Σάββας Ζαµανίδης 
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