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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 38/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-2-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.3108/18-2-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 
(ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή της µε αρ 201/.6/2020 απόφασης του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου : Ένταξη προτάσεων στον άξονα 
προτεραιότητας 2 « Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (ΣΦΗΟ)», του χρηµατοδοτικού προγράµµατος « 
∆ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», µε την οποία εντάχτηκε ο ∆ηµος Εορδαίας ως προσωρινός 
δικαιούχος µε το ποσό των 49.600,00 ευρώ. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Άννα Καϊδου 3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης  
5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος Κυρ. Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε η αντικαταστάτριά του κα. 
Αν. Καϊδου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε την 
από 17-2-2021   εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Θέµα: « Αποδοχή της µε αρ.201.6/2020 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου : 
‘’ΕΝΤΑΞH ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2020» µε την οποία εντάχθηκε ο ∆ήµος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος µε το ποσό των 49.600,00 
ευρώ» 
Ιστορικό  
Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την µε αριθµ. :259/2020 (Α∆Α: 69ΨΟΩΡ6-ΖΨΥ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
ενέκρινε την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση µε αρ. 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.  
Το πράσινο ταµείο µε την µε αριθµ. :201.6/23-12-2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποφάσισε 
την ένταξη του ∆ήµου Εορδαίας, ως προσωρινού δικαιούχου µε το συνολικό ποσό των 49.600,00 ευρώ για 
την εκπόνηση του ΣΦΗΟ. 
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Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχηµάτων 
χαµηλών και µηδενικών εκποµπών και µε βάση το νόµο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και 
άλλες διατάξεις», οι µεσαίοι και µεγάλοι ∆ήµοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη 
χωροθέτηση δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Η/Ο) κανονικής ή 
υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθµευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.  
Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελέσουν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δηµοσίως προσβάσιµων 
θέσεων στάθµευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούµενο για την 
ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών στην Ελλάδα. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Άρθρο 17 του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142 Α/2020), καθίσταται υποχρεωτική η 
χωροθέτηση, ενός (1) κατ’ ελάχιστον σηµείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων ανά χιλίους (1.000) 
κατοίκους εντός των ορίων διοικητικής ευθύνης του κάθε δήµου. 
 Με δεδοµένο ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου Εορδαίας ανέρχεται σε 45.592 κατοίκους, σύµφωνα µε την 
τελευταία επίσηµη απογραφή του 2011, θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) 
σηµεία φόρτισης, σε σηµεία που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω σχεδίου.  
Στην εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. θα ληφθούν υπόψη οι αντικειµενικές ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας, ενώ το 
τελικό σχέδιο που θα εγκριθεί και θα παραδοθεί στο Αυτοτελές Τµήµα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα είναι πλήρως σύµφωνο µε τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-
09-2020 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 
4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων Σ.Φ.Η.Ο.». 
Σύµφωνα µε τον νέο οδηγό υλοποίησης ΣΦΗΟ (4.1.2021) για την υλοποίηση της ανωτέρω ένταξης απαιτείται 
η ανάληψη ορισµένων υποχρεώσεων από τον ∆ικαιούχο ∆ήµο Εορδαίας, µεταξύ άλλων και στοιχεία 
τεκµηρίωσης της ∆ιαγωνιστικής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης και υλοποίησης της 
υποβληθείσης πρότασης του δικαιούχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ήτοι µεταξύ άλλων και 
«Απόφαση αρµόδιου συλλογικού οργάνου του ∆ήµου για αποδοχή της χρηµατοδότησης από το Πράσινο 
Ταµείο». 
Σύµφωνα µε την Αρ. Απόφαση 201.6/2020 (Α∆Α: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου ο ∆ήµος 
Εορδαίας εντάχθηκε ως προσωρινός δικαιούχος στον Α.Π. 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)» του ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» 
µε επιχορηγούµενο ποσό 49.600,00 ευρώ για την ένταξη της µε αριθµ πρωτ.2020-008823 πρότασής του.  
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της χρηµατοδότησης κάθε ∆ικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε 
δηµοσίευση του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016), εντός έξι (6) µηνών από την 
ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της υποβληθείσης πρότασης εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εγκεκριµένη πρόταση θα απεντάσσεται µετά από απόφαση ∆Σ του Πράσινου Ταµείου.  
Ως εκ τούτου, µε δεδοµένο ότι το σύνολο των προτάσεων εντάχθηκαν στις 22.12.2020 (δυνάµει της υπ’ 
αριθµό 201.6/2020 απόφασης του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου), οι ενταγµένοι δήµοι θα πρέπει να έχουν 
προχωρήσει σε δηµοσίευση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο Ν. 
4412/2016 το αργότερο µέχρι τις 22.06.2021, σε περίπτωση που τεκµηριωµένα, δεν υφίσταται δυνατότητα 
εκπόνησης του ΣΦΗΟ από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία. 
Σε ότι αφορά το ∆ήµο Εορδαίας, δεν υφίσταται η ως άνω δυνατότητα εκπόνησης του ΣΦΗΟ, από την 
αρµόδια τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου, σύµφωνα µε σχετική βεβαίωσή της, δεδοµένων των τεχνικών 
απαιτήσεων αυτού ως προς το αντικείµενο αυτό καθ αυτό αλλά και ως προς τη στελεχιακή υποδοµή. Το ύψος 
της σύµβασης ξεπερνά το όριο της απευθείας ανάθεσης και εµπίπτει στις περιπτώσεις της διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισµού  παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4412/2016. 
Σηµειωτέον, ότι  πρέπει να συσταθεί  Οµάδα Έργου του φορέα και του εξωτερικού αναδόχου σύµφωνα µε 
όσα διαλαµβάνουν τα άρθρα 6 και 7 της ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων Σ.Φ.Η.Ο.».  
Μάλιστα στην περίπτωση κατάρτισης του ΣΦΗΟ εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη, η οµάδα Έργου 
που καλείται να συγκροτήσει ο τελευταίος συνεργάζεται µε την οµάδα Έργου του φορέα, όπως ειδικότερα 
διαλαµβάνει η παράγρ.3 του άρθρου 7 της ως άνω απόφασης. 
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Για την ως άνω αποδοχή έχουν διενεργηθεί  διαδικασίες εγγραφής στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε πρωτογενές αίτηµα 
21REQ008076715/01-02-2021. 
Εισηγητικό σκέλος:  
Σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για : 
α) την αποδοχή των όρων της απόφασης 201.6/2020 (Α∆Α: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) του ∆.Σ. του Πράσινου 
Ταµείου ένταξης του έργου µε τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο 
∆ήµο Εορδαίας» συνολικού προϋπολογισµού 49.600,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) της 
πρόσκλησης ΣΦΗΟ-2020 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)» του ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙ-ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2020» 
β) την αποδοχή της χρηµατοδότησης από το Πράσινο Ταµείο συνολικού ποσού των 49.600,00 ευρώ, 
σύµφωνα µε την ως άνω απόφασή του και την εγγραφή ισόποσης πίστωσης, για την εκτέλεση της πράξης µε 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού τους έτους 2021 και τη δηµιουργία Κωδικού Αριθµού Εξόδων µε τίτλο: 
«Αµοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 
στο ∆ήµο Εορδαίας», ποσού ύψους 49.600,00 € και αντίστοιχου Κωδικού Αριθµού Εσόδων, λόγω αδυναµίας 
εκπόνησης του Σχεδίου από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
γ) την έγκριση της διενέργεια διαγωνισµού και του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας εκπόνησης, που εν 
προκειµένου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισµού σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνουν οι διατάξεις του  Ν.4412/2016. 
δ) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας για την υπογραφή κάθε απαιτούµενου εγγράφου, σύµφωνα 
µε όσα ειδικότερα διαλαµβάνει η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020, (ΦΕΚ Β’ 
4380/5.10.2020) και ο οδηγός του  Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος.» 
Κοκκινίδης: ∆εν διαφωνώ µε το έργο , είµαι αντίθετος όµως µε την πολιτική που ακολουθείται , αυτή της 
αποδόµησης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών από εξειδικευµένο προσωπικό και την πολιτική της Κυβέρνησης να 
ανατίθενται µε fast truck διαδικασίες όλα στους ιδιώτες, γι’αυτό ψηφίζω λευκώ.  
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

                                       
Αριθµ. Απόφ. 38/2021 

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 µε αριθµ. :201.6/23-12-2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου, µε την 
οποία  ο ∆ηµος Εορδαίας ορίζεται ως προσωρινός δικαιούχος µε το συνολικό ποσό των 49.600,00 ευρώ για 
την εκπόνηση του ΣΦΗΟ 
3. την από 17-2-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού , Οργάνωσης &  Πληροφορικής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) την αποδοχή των όρων της απόφασης 201.6/2020 (Α∆Α: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) του ∆.Σ. του Πράσινου 
Ταµείου ένταξης του έργου µε τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο 
∆ηµο Εορδαίας» συνολικού προϋπολογισµού 49.600,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) της 
πρόσκλησης ΣΦΗΟ-2020 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων 
(Σ.Φ.Η.Ο.)» του ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙ-ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2020» 
β) την αποδοχή της χρηµατοδότησης από το Πράσινο Ταµείο συνολικού ποσού των 49.600,00 ευρώ, 
σύµφωνα µε την ως άνω απόφασή του και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2021 ως εξής: την εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑ 1329.0002 « Πράσινο 
Ταµείο»,  και τη δηµιουργία Κωδικού Αριθµού Εξόδων ΚΑ 64.6117.0031 µε τίτλο: «Αµοιβή εξωτερικού 
συνεργάτη για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Εορδαίας», 
ποσού ύψους 49.600,00 € και αντίστοιχου Κωδικού Αριθµού Εσόδων,  
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γ) εγκρίνει την διενέργεια διαγωνισµού και του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας εκπόνησης, που εν 
προκειµένου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισµού σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνουν οι διατάξεις του  Ν.4412/2016 
δ) εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας για την υπογραφή κάθε απαιτούµενου εγγράφου, σύµφωνα µε όσα 
ειδικότερα διαλαµβάνει η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020, (ΦΕΚ Β’ 
4380/5.10.2020) και ο οδηγός του  Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος.» 

Το µέλος Ευστάθιος Κοκκινιδης ψήφισε λευκό.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  38/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Αννα Καιδου 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. Στέφανος Μπιγγας 
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος 

 

ΑΔΑ: ΨΝΦ5ΩΡ6-ΣΚΛ
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