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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 

Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις  του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

3. Τις διατάξεις  του Ν. 3463/2006, και τις διατάξεις του Ν. 3536/2007. 

4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσία του θέματος 

 

                                          

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

Τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Η υπηρεσία αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο «Μεθοδολογική Προσέγγιση 

Αντιμετώπισης των Πλημμυρικών Φαινομένων», με την οποία αναλύονται οι αντίστοιχες δόκιμες 

μέθοδοι και πρακτικές, συναρτώμενες με τα γεωμορφολογικά- υδρολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής για την βέλτιστη αντιμετώπιση των δυνητικών συνεπειών των πλημμυρικών φαινομένων 

στην περιοχή του Δήμου Δίου -Ολύμπου.  

 

Τα τελευταία έτη, έχει παρατηρηθεί μία έξαρση της έντασης των καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά στη συχνότητα και ραγδαιότητα έντονων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα την πρόκληση 

ζημιών σε διάφορες περιοχές του Δήμου (αναφέρονται ενδεικτικά η περιοχή των ΚΑΑΥ Πλαταμώνα 

και η περιοχή του αποστραγγιστικού καναλιού στα βόρεια της Λεπτοκαρυάς)  

 

Εκτός των παραπάνω αστοχιών, στην περιοχή του Δήμου έχει καταγραφεί διαχρονικά και πλήθος 

άλλων πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία εντοπίζονται διάσπαρτα στην περιοχή του Δήμου και τις 

όμορες περιοχές. Τα πλημμυρικά φαινόμενα αυτά εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα 

δορυφορικής λήψης με κόκκινη επισήμανση.  

Στα πλαίσια του γενικού προγραμματισμού και την συμμόρφωση με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/2010 

ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου προτίθεται να 

καταρτίσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα αξιολόγησης των υφιστάμενων υποδομών και τεχνικών έργων 

στα όρια του Δήμου, καθώς και ένα πρόγραμμα επεμβάσεων στα έργα και περιοχές τα οποία 

παρουσίασαν προβλήματα στο πρόσφατο παρελθόν. 

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η συμβολή στη δημιουργία του βέλτιστου προγράμματος με την 

ενσωμάτωση σε αυτό όλων των απαραίτητων στοιχείων. 

 



 
 

Η υπηρεσία συμβούλου για το έργο αυτό θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος, σε 

συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, θα συντάξει τις παραδοχές και τις γενικές 

κατευθύνσεις για το πρόγραμμα, με βάση τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στην περιοχή του 

Δήμου και θα προτείνει δόκιμες μεθόδους και πρακτικές για την αξιολόγηση της αντιμετώπισης των 

πλημμυρικών φαινομένων, συναρτώμενες με τα χαρακτηριστικά της περιοχής (γεωμορφολογικά , 

υδρολογικά, πληθυσμιακά κλπ).: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιμετώπισης των Πλημμυρικών 

Φαινομένων 
10.483,87€ 

Σύνολο 10.483,87€ 

Φ.Π.Α. 24% 2.516,13€ 

Γενικό Σύνολο 13000€ 

 

Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021, τα συμβατικά 

τεύχη, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

 

CPV:90711400-8. 

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων 

τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της 

ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 


