
 

                                                      

                                                                                        

 Ιωάννινα 23.04.2020 

 αρ. πρωτ.: 2706 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση της υπηρεσίας : 

«Επιθεώρηση συστήματος πιστοποίησης και διαχείρισης ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και 

έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2015» 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας 

σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι και την Τρίτη 05/05/2020 και καταληκτική  ώρα 

κατάθεσης την 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ (Γενικό Πρωτόκολλο), προκειμένου, σύμφωνα 

με τον Ν.4412-2016, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η προαναφερόμενη υπηρεσία. 

 

Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας είναι η επιλογή ανεξάρτητου Εξωτερικού Φορέα 

Επιθεώρησης, που θα πραγματοποιήσει στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης και 

των διαδικασιών του όπως αυτό έχει αναπτυχθεί και προκύψει από την υλοποίηση της 

παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Πιστοποίηση της ΔΕΥΑΙ με ISO 9001:2015, Διαχείριση 

Ποιότητας, ISO 14001:2015, Τεκμηρίωση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 

OHSAS 18001:2015 Τεκμηρίωση Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας», σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2015 και θα 

εκδώσει τα αντίστοιχα  Πιστοποιητικά με 2ετή διάρκεια. 

Ο φορέας επιθεώρησης που θα επιλεγεί, θα πρέπει να καλύπτει απαραίτητα την παρακάτω 

προϋπόθεση: 

Να έχει την διαπίστευση ISO 17021 για τα πρότυπα EN ISO 9001:2015 ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2015 από φορέα διαπίστευσης μέλος της Διεθνούς 

Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων (IAF). 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
8ης Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα 

www.deyai.gr, email : 
info@deyai.gr 

Υπηρεσία : «Επιθεώρηση συστήματος 
πιστοποίησης και διαχείρισης ΔΕΥΑ 
Ιωαννίνων και έκδοση πιστοποιητικών 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 



Η απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης θα γίνει με την υποβολή από τους 

ενδιαφερόμενους τα αντίστοιχα δικαιολογικά που το αποδεικνύουν, πχ. διαπίστευση ΕΣΥΔ. 

Η διαδικασία επιθεώρησης και έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού από τον Εξωτερικό 

Φορέα Επιθεώρησης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

i. Προγραμματισμό και διενέργεια Επιθεώρησης του Συστήματος Πιστοποίησης και 

Διαχείρισης για την έκδοση Πιστοποιητικού εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2015. 

ii. Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικής Έκθεσης, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία επιθεώρησης, σχετική με τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης του Συστήματος 

Διαχείρισης, τα σημεία που απαιτείται βελτίωση και τις συνακόλουθες ενέργειες που πρέπει 

να αναληφθούν. 

iii. Συμπληρωματική έκθεση σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν αποκλίσεις, 

στην Επιθεώρηση Πιστοποίησης, οι οποίες δεν αίρονται μόνο με την διόρθωση και την 

αποστολή εγγράφων. 

iv. Έκδοση Πιστοποιητικού Πιστοποίησης, διάρκειας ισχύος δύο ετών (2) ετών, στην 

ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

v. Για την διατήρηση της ισχύος του πιστοποιητικού θα πρέπει να διεξαχθούν ετήσιες 

Επιθεωρήσεις Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης (δηλαδή μετά την επιθεώρηση 

πιστοποίησης, δύο επιτηρήσεις, μια κάθε χρόνο) με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής και 

αποτελεσματικότητας του, για τις περιόδους 2020-2021 και 2021-2022. 

Κριτήριο ανάθεσης : Χαμηλότερη προσφορά (από άποψη τιμής) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  

α/α Ένδειξη υπηρεσίας 
  

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

      ΜΟΝ.   ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

                

1 

Επιθεώρηση πιστοποίησης – 
(σύνταξη εκθέσεων αναλυτικής, 
συμπληρωματικής κλπ) 1 τεμ  1  2.800,00  2.800,00   

2 
Έκδοση Πιστοποιητικού 
Πιστοποίησης 2 τεμ  1  2.200,00  2.200,00   

            

  ΓΕΝΙΚΟ  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ   5.000,00 

  ΦΠΑ (24%)           1.200,00 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)           6.200,00 
 



Ο φάκελος της προσφοράς εκτός των άλλων θα πρέπει να περιέχει, σύμφωνα και με 
την μορφή της ενδιαφερόμενης εταιρίας: 
 
Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, όπου να φαίνεται το συναφές του 
αντικειμένου  
 
Φορολογική ενημερότητα 
 
Ασφαλιστική ενημερότητα 
 
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
 

Λόγω των ειδικών συνθηκών των ημερών, εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να 
προσκομίσουν κάποιο πρωτότυπο έγγραφο, καλούνται να βεβαιώσουν την ύπαρξή 
του με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση να το προσκομίσουν με την πρώτη ευκαιρία. Ο ανάδοχος θα κληθεί να 
προσκομίσει τα πρωτότυπα έγγραφα για την υπογραφή της σύμβασης. 

Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ως και 
την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. 
Επίσης αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με 
υπηρεσία ταχυμεταφορών, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν μέχρι και την 
Τρίτη 05/05/2020 με mail το ευκρινές αντίγραφο του αποδεικτικού παράδοσης 
ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών, με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης 
σε αυτούς την 04η.05.2020. 
Η διεύθυνση αποστολής του mail είναι: protokolo@deyai.gr 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ 

 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
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