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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για  την  υπηρεσία ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

 

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 την κατάρτιση επιχειρησιακού 

σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στο Δήμο Δίου – Ολύμπου, το 

οποίο βασίζεται στην με υπ’ αριθ. πρωτ. 4559/228-06-2021 (κωδικός Πρόσκλησης: Ε.Σ. 2021) 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Πράσινου Ταμείου για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για 

την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Α.Π. 2: «Αστική 

Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την 

οποία: 

 «καλείται το σύνολο των Δήμων της χώρας, να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό 

Διαχείρισης για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».  

Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και 

η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν 

Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική 

ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 

χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως 

προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας 

υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη-σύμβουλο, ο οποίος, σε συνεργασία 

με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα καταρτίσει το εν λόγω επιχειρησιακό σχέδιο,  βάσει της 

εμπειρίας του σε ανάλογες μελέτες. 
 

 

 



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση 

επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στο Δήμο Δίου 

- Ολύμπου (CPV 71318000-0) 

30.000,00 € 

Σύνολο 30.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 7.200,00 € 

Γενικό Σύνολο  37.200,00 € 

  

 

Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο, βάσει της υπ’ αριθ. 

231.10.3/2022 (ΑΔΑ: ΨΤ8Χ46Ψ844-ΚΓ9) Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου που αφορά 

στην ένταξη πρότασης του Δήμου Δίου - Ολύμπου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 

Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο 

για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» προϋπολογισμού 

37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Η δαπάνη της υπηρεσίας είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το 

οικονομικό έτος 2022 στον Κ.Α. 30.6117.0024 με υπάρχουσα πίστωση 37.200 € (με Φ.Π.Α. 24%), 

βάσει της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού (48/23-03-2022 Α.Δ.Σ.). 

 

 

CPV:71318000-0. 

 

                                                                                                                          

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 
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