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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ.  22016                                                                                    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΤΗΛ: 213 2030603,614 

FAX: 213 2030630 

 

ΠΡΟΣ 

Την κ. Πρόεδρο  

του  

Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                             Δήμου Διονύσου  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την «Παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο 

Δήμο Διονύσου – Smart and Green Cities» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) «Βυθίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

2. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) «ανόσιες Συβάσει Έργων, 

Προφητειών και Υπηρεσιών (προσαγωγή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΚ και 

2014/25/ΕΚ)», και ειδικότερα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την (α) της παρ. (9) και της 

παρ (31) της παρ.1 του άρθρου 2  και  της παρ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 

του Ν.4412/2016. 

3. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νότων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικηθήκαν οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραφα ισόγεια” και άλλες 

διατάξεις» και 

Σύμφωνα με την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος, Ζ 

κλιμάκιο, με μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτό το εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: ««1.Το Δ.Σ. 
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αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που 

ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του 

Δήμου ή το ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του», όπου συνάγεται ότι το 

Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική 

αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου 

Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα 

των λοιπών οργάνων του Δήμου. Συνεπώς μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δ.Σ. 

είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο, 

ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι, καταρχήν, αρμόδια για την έγκριση μιας δαπάνης 

και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012) 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η Νέα στρατηγική ανάπτυξης: Ευρώπη-2020 με αναπτυξιακούς στόχους 

για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εστιάζει στη θέσπιση 

κάθετων προτεραιοτήτων σχετικά με τομείς, τεχνολογίες και δράσεις 

εθνικές/περιφερειακές καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3). 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, η RIS3 :  

1)υποστηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας βασισμένων στη γνώση και την 

επίτευξη ανάπτυξης όχι μόνο σε σημαντικούς πόλους της έρευνας και της 

καινοτομίας, αλλά και σε λιγότερο αναπτυγμένες και αγροτικές περιοχές ώστε να 

καταστεί η καινοτομία μια προτεραιότητα για όλες τις περιφέρειες.  

2)Επικεντρώνει τις προσπάθειες οικονομικής ανάπτυξης και τις επενδύσεις στα 

σχετικά δυνατά σημεία κάθε περιοχής, αξιοποιώντας τις οικονομικές ευκαιρίες και 

τις αναδυόμενες τάσεις, ενεργοποιούμενη προς την ενίσχυση της οικονομικής 

ανάπτυξης. Διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών και 

χρηματοδότησης, συμπληρώνοντας εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και 

ιδιωτικές επενδύσεις.  

3)Βελτιώνει τη διαδικασία καινοτομίας.  Απαιτεί έξυπνες, στρατηγικές και χάραξη 

πολιτικών βασισμένων σε αποδείξεις. Οι προτεραιότητες καθορίζονται βάσει μιας 

διαδικασίας ανακάλυψης της επιχειρηματικότητας από τη βάση με τη στήριξη 

στρατηγικών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα, τις προκλήσεις, τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα και τη δυναμική για αριστεία μιας περιφέρειας. 

4)Στην RIS3 εντάσσεται η διασφάλιση ότι το μείγμα πολιτικών βελτιώνει τη 

διακυβέρνηση με την εμπλοκή όλων των παραγόντων σε ένα κοινό όραμα. Συνδέει 

μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενθαρρύνει την πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση και βοηθά στη δημιουργία ενός κοινωνικού κεφαλαίου δημιουργίας 

εντός της κοινότητας. 
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Οι στόχοι που έχει θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, στα πλαίσια της 

πολιτικής για ¨Δράση εναντίον της κλιματικής αλλαγής και ενέργεια για έναν 

μεταβαλλόμενο κόσμο¨ επιβάλλουν τη δημιουργία νέας μορφής πόλεων που να 

ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες. Έτσι, για την επίτευξη του στόχου της μείωσης 

ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1991, την αύξηση 

κατά 20% της χρήσης εναλλακτικών- ανανεώσιμων μορφών ενέργειας καθώς και τη 

μείωση εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά το ίδιο ποσοστό μέχρι το 2020, 

ο ρόλος που διαδραματίζουν οι πόλεις είναι πολύ σημαντικός.  

Μια από τις σημαντικότερες και ίσως η πιο επιτυχημένη πρωτοβουλία για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για τη στροφή της κοινωνίας σε ένα πιο 

βιώσιμο μοντέλο αστικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται το 

«Σύμφωνο των Δημάρχων». Ο Δήμος Διονύσου μετέχει στο «Σύμφωνο των 

Δημάρχων» για το κλίμα και την Ενέργεια υιοθετώντας τους στόχους της ΕΕ για το 

2030 και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Οι πόλεις που υπέγραψαν το 

Σύμφωνο, προέβησαν σε πολιτική δέσμευση για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

και οφείλουν να αναπτύξουν ένα ολιστικό σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια 

στις περιοχές τους και  να επωφεληθούν από την τεχνολογική συνιστώσα της 

ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης.  

Η έννοια της Ευφυούς Πόλης συνίσταται στην αποδοτικότερη λειτουργία των 

παραδοσιακών δικτύων και υπηρεσιών (μεταφορών, ύδρευσης και αποχέτευσης, 

ενέργειας και φωτισμού, θέρμανση/κλιματισμός κτιρίων, υπηρεσίες προς τους 

πολίτες), μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση των σύγχρονων αστικών 

προβλημάτων (αυξημένοι ρύποι, συσσώρευση αποβλήτων, σπατάλη ενέργειας, 

κυκλοφοριακό, φθορά οδικού δικτύου, γραφειοκρατία κ.ά.). Επιπροσθέτως, 

κομβικής σημασίας για το ανωτέρω εγχείρημα, αποτελεί η παραγωγή καινοτόμων 

λύσεων και υπηρεσιών που θα προκύψουν από την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος 

καινοτομίας, το οποίο θα οδηγήσει στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση 

διαφόρων οντοτήτων γνώσης και στη διάχυση της μέσω των τεχνολογικών 

δυνατοτήτων.  

Ο  Δήμος μας, ανταποκρινόμενος με συνέπεια στην πάγια δέσμευσή του για ένα πιο 

βιώσιμο μοντέλο αστικής ανάπτυξης της πόλης,  καλείται να αντιμετωπίσει μια 

πολυπλοκότητα προβλημάτων και ζητημάτων, όπως είναι η διαχείριση των στερεών 

και υγρών αποβλήτων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η διαχείριση της κυκλοφορίας, η 

αστική αναζωογόνηση, η ανεργία σε τοπικό επίπεδο και η εξασφάλιση ενός 

ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης για μη αυτάρκεις ομάδες πληθυσμού, ακόμα και η 

αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (φυσικών καταστροφών κ.ά.).  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Βασικός στόχος του έργου, είναι η παροχή υπηρεσιών 

εξειδικευμένης και καινοτόμου συμβουλευτικής υποστήριξης προς τον Δήμο 

Διονύσου, η οποία θα αποτελέσει την απαραίτητη συμβολή, για τη στήριξη του 

δύσκολου εγχειρήματος της διαδικασίας μετάβασης σε έναν ευφυή δήμο, εν μέσω 

δυσοίωνων συνθηκών. Ο σχεδιασμός και το σύνολο των δράσεων που θα 

υλοποιηθούν, θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αντίστοιχων 

πολιτικών, προσδιορίζοντας παράλληλα με τον βέλτιστο τρόπο τις παρεμβάσεις που 

απαιτούνται, σε συμμόρφωση με τις επιταγές της νέας προγραμματικής περιόδου 

ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Πιο συγκεκριμένα, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης 

σε θέματα Έξυπνης Αστικής Ανάπτυξης, θα αφορά στην ενσωμάτωση ενός σχεδίου 

μετάβασης, το οποίο: 

1. Θα προδιαγράφει το όραμα για τον δομικό μετασχηματισμό του Δήμου Διονύσου 

σε μια Ευφυή Πόλη, σύμφωνα με τα λειτουργικά πρότυπα RIS3 της έξυπνης 

εξειδίκευσης, της στρατηγικής Ευρώπη 2020.  

2. Θα τεκμηριώνει την σκοπιμότητα υλοποίησης έργων, σχετικών με θέματα 

Δικτυακών Υποδομών, Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και προώθησης της 

Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.  

3. Θα αυξάνει τις πιθανότητες χρηματοδότησης των προτεινόμενων έργων, εξαιτίας 

της τεχνικά άρτιας μεθοδολογικής προσέγγισης και του ολιστικού χαρακτήρα του 

αρχικού σχεδιασμού, ο οποίος θα τα έχει προσδιορίσει εκ των προτέρων, με 

συγκεκριμένη στόχευση.  

4. Θα παρέχει έναν καινοτόμο ολοκληρωμένο σχεδιασμό (μέτρηση, καταγραφή, 

αποτύπωση και σχεδιασμός πληθώρας δράσεων, που εμπίπτουν στη στρατηγική 

«Ευφυής Πόλη»), υλοποίησης των παρεμβάσεων και κεντρικό συντονισμό για την 

αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και τη μέγιστη δυνατή επίτευξη συνεργιών 

και ωφελειών.  

5. Θα ενθαρρύνει και θα ενισχύει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών 

(Δήμος, πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς εκπαίδευσης/έρευνας, οικονομικοί και 

κοινωνικοί φορείς κλπ.) στην κατάρτιση της στρατηγικής για την «έξυπνη πόλη». 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 

η επίτευξη υψηλού βαθμού ωριμότητας των προτεινόμενων έργων, αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την επίτευξη χρηματοδότησής τους. Στο πλαίσιο αυτό η 

ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδίου για τα έργα που επιθυμεί να υλοποιήσει ο Δήμος, 

αποτελεί προαπαιτούμενο για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, συνεπώς, 

συμβάλλει καθοριστικά στην έγκριση των αντίστοιχων φακέλων χρηματοδότησης. 

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Διονύσου, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού της έξυπνης 
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βιώσιμης ανάπτυξης, θα μπορέσει να εντάξει με αυξημένες πιθανότητες, έργα που 

θα αφορούν σε:  

1. Έργα δομικά και έργα περιβάλλοντος  

� Έξυπνα Κτίρια (Κτίρια με πιστοποιημένη βιωσιμότητα )  

� Διαχείριση Πόρων  

� Πράσινες Τεχνολογίες – διαχείριση αποβλήτων και ενέργειας  

2. Έργα υποδομών και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

� Τεχνολογική Υποδομή  

� Εξοπλισμός ΤΠΕ  

3. Έργα καινοτόμου επιχειρηματικότητας  

� Θερμοκοιτίδες επώασης νέων επιχειρήσεων  

� Επιχειρηματικοί επιταχυντές για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις  

4. Έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

� Δράσεις κατάρτισης για την μείωση του ψηφιακού χάσματος  

� Συμμετοχή του Πολίτη μέσω ψηφιακών δομών  

� Κοινωνικά μέσα  

Η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα χρηματοδοτηθεί μέσω των Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ''Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα 

Καινοτομία'' (ΕΠΑΝΕΚ) και ''Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης'' (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), καθώς και από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα της Αττικής (Αττική 2014-2020).   

Στα Επιχειρησιακά Προγράμματα αυτά έχουν ήδη προγραμματιστεί δράσεις 

συναφείς με τα παραπάνω έργα.  

Τα οφέλη που θα προκύψουν για τον Δήμο από την υλοποίηση των παραπάνω 

δράσεων είναι άμεσα και έμμεσα, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο και περιλαμβάνουν:  

� την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια  

� τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου  

� τη μείωση των τελών που καταβάλλουν οι δημότες  

� τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

δημοτών  

� τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης νέων δομών εντός του 

Δήμου  

� την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας εντός των ορίων του Δήμου μέσω 

ενθάρρυνσης και υποστήριξης στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων  

� την κατάρτιση και διά βίου μάθηση επιμέρους παραγωγικών κλάδων αλλά 

και του ευρύτερου συνόλου των δημοτών  
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� την αναζωογόνηση και βελτίωση του αστικού ιστού του Δήμου  

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου, διαθέτει προσωπικό με την κατάλληλη 

τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ποικίλων έργων και δράσεων. 

Ωστόσο, η εξειδικευμένη φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου, σε συνδυασμό με 

την πληθώρα των έργων που έχουν αναλάβει και την παρακολούθηση που 

απαιτείται, έχει ως αποτέλεσμα το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας να εξαντλεί 

τα καθήκοντα του, με συνέπεια να αδυνατεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τις 

ενέργειες που απαιτούνται για τη μετάβαση του Δήμου σε μια «ευφυή πόλη». 

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε εξειδικευμένο 

εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα 

και θα αναλάβει την υποστήριξη του Δήμου Διονύσου, αφενός, στην 

αποτύπωση/μέτρηση της ετοιμότητας του Δήμου, και αφετέρου στον σχεδιασμό, 

στην παρακολούθηση, καθώς και στην ωρίμανση της διαδικασίας μετάβασης στα 

πρότυπα ενός «Ευφυούς Δήμου», όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

πολιτική για την έξυπνη εξειδίκευση RIS3. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει  

Τη διενέργεια αναγκαιότητας για την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο Δήμο Διονύσου 

– Smart and Green Cities», συνολικού ποσού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, η δε 

σχετική δαπάνη και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του σχετικού Κ.Α. του 

ισχύοντος προϋπολογισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΑΜΑΝΗΣ  

 

 

 


