
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 259/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-12-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη συνεδρίαση δια περιφοράς, µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου, ύστερα από την αρ. πρωτ. 25475/30-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 
του ν 4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 
71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899 τΒ) & της ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να λάβει 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Υποβολή πρότασης συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στην πρόσκληση 7970/16-11-2020 του Πράσινου 
Ταµείου µε κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 µε τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 
στο ∆ήµο Εορδαίας», στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 
οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 26-
11-2020 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ : « Υποβολή πρότασης συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στην πρόσκληση 7970/16-11-2020 του 
Πράσινου Ταµείου µε κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 µε τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Εορδαίας», στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης 
ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020. 
Ιστορικό 
Το Πράσινο Ταµείο στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος µε τίτλο:  «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΟΖΥΓΙΟΥ » 2020, εξέδωσε την πρόσκληση 7970/16-11-2020 µε κωδικό : ΣΦΗΟ-2020 
του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». 
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Ως (Σ.Φ.Η.Ο.)» και σύµφωνα µε την µε αριθµ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/05-10-2020 απόφαση του 
Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 4380/5-10-2020), ορίζεται το πρόγραµµα 
χωροθέτησης δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων 
στάθµευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήµους εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’142). 
Επιλεξιµότητα 
 Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος, περιλαµβάνει τη σύνταξη των Σχεδίων 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), το περιεχόµενο των οποίων πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα 
άρθρα 5-10 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 4380/5-10-2020).  
∆υνητικοί δικαιούχοι 
Είναι όλοι οι δήµοι µητροπολιτικών κέντρων, οι µεγάλοι και µεσαίοι ηπειρωτικοί δήµοι, οι δήµοι 
πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι µεγάλοι και µεσαίοι νησιωτικοί δήµοι, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2Α του Ν.3852/2010 (Α’ 87). Για κάθε δήµο υπάρχει ο περιορισµός της υποβολής µιας (1) µόνο 
πρότασης για τα διοικητικά του όρια . 
Οικονοµικά στοιχεία πρόσκλησης  
Αναφορικά µε την ως άνω  πρόσκληση ο συνολικός Προϋπολογισµός του χρηµατοδοτικού προγράµµατος 
ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000,00 ευρώ για το 2020, µε δυνατότητα αναπροσαρµογής, ανάλογα µε το 
συνολικό προϋπολογισµό των προτάσεων που θα υποβληθούν  
Ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης  
 1. Η εκπόνηση των Σ.Φ.Η.Ο., δύναται να χρηµατοδοτείται από πόρους του Πράσινου Ταµείου, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4710/2020. 
 2. Σε περίπτωση ανάθεσης της εκπόνησης της υπηρεσίας των Σ.Φ.Η.Ο. σε εξωτερικό συνεργάτη (ανάδοχο) η 
ενδεικτική εκτίµηση της αµοιβής/προϋπολογισµός διαδικασίας ανάθεσης προσδιορίζεται αναλυτικά 
αναλογικά µε τον πληθυσµό του ∆ήµου ως εξής:  
α. για ∆ήµους µε πληθυσµό έως 2.000 κατοίκους προτείνεται:  
i. έως 1.000 κατοίκους = 10.000€ πλέον Φ.Π.Α.  
ii. από 1.000 έως 2.000 κατοίκους = 20.000€ πλέον Φ.Π.Α.  
β. για ∆ήµους µε πληθυσµό από 2.000 κατοίκους και πάνω, για τον υπολογισµό της αµοιβής εφαρµόζεται ο 
µαθηµατικός τύπος Α = 20.000€ + κ*40.000€, όπου η τιµή Α είναι η µέγιστη αµοιβή του Αναδόχου, ενώ ο 
συντελεστής Κ καθορίζεται µε πληθυσµιακά κριτήρια βάσει του Πίνακα 1: 

Πληθυσµός Τιµή Κ 

Από 2.000- 10.000 0.1 

Από 10.001- 30.000 0.3 

Από 30.001- 50.000 0.5 

Από 50.001- 100.000 0.7 

>100.000 1 

 Ως εκ τούτου το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης για το ∆ήµο Εορδαίας ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00 
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) 
Α=20.000€+0.5*40.000€ =40.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).  
Η εκπόνηση της υπηρεσίας του Σ.Φ.Η.Ο. του ∆ήµου Εορδαίας θα γίνει από εξωτερικό συνεργάτη (ανάδοχο) 
µε συνοπτικό διαγωνισµό παροχής υπηρεσιών εκπόνησης. 
Με βάση την ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων 
Σ.Φ.Η.Ο.» και συγκεκριµένα το άρθρο 6, η οµάδα εργασίας που πρέπει να συστήσει ο ∆ήµος για την 
υλοποίηση των ανωτέρω αποτελείται από εξειδικευµένα στελέχη που πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της σύνταξης του Σ.Φ.Η.Ο. 
Για την κατάρτιση ενός Σ.Φ.Η.Ο. ο Φορέας Εκπόνησης δηµιουργεί τον «Φάκελο Σ.Φ.Η.Ο.», ο οποίος 
αποτελείται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα παραδοτέα: 
Π.1α: Ανάλυση Υφιστάµενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέµβασης 
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Π.1β: Χωροθέτηση σηµείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθµευσης Η/Ο - Σενάρια ανάπτυξης 
δικτύουσηµείων επαναφόρτισης Η/Ο 
Π.2: Έκθεση ∆ιαβούλευσης 
Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρµογή Σχεδίου 
∆ιάρκεια του προγράµµατος  
Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος είναι τριετής και ολοκληρώνεται στις 31/03/2022. 
Προθεσµία υποβολής προτάσεων 
Οι προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρµα του Πράσινου 
Ταµείου από την  23-11-2020 έως 04-12-2020. 
Λήψη απόφασης  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν, εισηγούµαστε : 
α) την έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στην πρόσκληση µε αριθµ.: 7970/16-11-2020 µε 
κωδικό : ΣΦΗΟ-2020, µε τίτλο : « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο 
∆ήµο Εορδαίας», στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 
οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020 και για το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης που ανέρχεται σύµφωνα 
µε τα ως άνω, στο ποσό των 49.600,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). 
β)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου προκειµένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 
υλοποίηση των ανωτέρω.  
γ) Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο του ∆ήµου Εορδαίας θα γίνει από εξωτερικό συνεργάτη, µε τη διαδικασία 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και σύµφωνα µε όσα 
διαλαµβάνει το άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 

                                         
Αριθµ. Απόφ. 259/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την από 26-11-2020 εισήγηση Γρ. Προγραµµατισµού  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την αποδοχή των όρων της αριθ. πρωτ.7970/16-11-2020 (Α∆Α: Ψ8ΥΗ46Ψ844-2ΒΝ) Πρόσκλησης του 
Πράσινου Ταµείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την υποβολή προτάσεων, σύµφωνα µε 
τον Οδηγό ∆ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, 
Άξονας Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»  

 2. Την έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στην πρόσκληση µε αριθµ.: 7970/16-11-    2020 µε 
κωδικό : ΣΦΗΟ-2020, µε τίτλο : « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο 
Εορδαίας», στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 : «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)» και του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » 2020 και για το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης που ανέρχεται σύµφωνα µε τα ως άνω, στο 
ποσό των 49.600,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). 
3.Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου προκειµένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 
υλοποίηση των ανωτέρω.  
4. Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο του ∆ήµου Εορδαίας θα γίνει από εξωτερικό συνεργάτη, µε τη διαδικασία 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και σύµφωνα µε όσα 
διαλαµβάνει το άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 259 /2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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