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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  12ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 29-3-2021 ηµέρα ∆ευτερα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µεσω e:presence.gov.gr , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.6402/26-3-2021 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: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ.:24/2021 µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-
Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας» της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής β) αποδοχή των 
όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση 
υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην 
πρόσκληση ΑΤ12 µε τίτλο: «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» , στον Άξονα Προτεραιότητας : 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου 
Εορδαίας» και γ) έγκριση της υπ’αριθµ. 2/2021 µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλο : « Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για τη σύνταξη και προετοιµασία 
φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 µε τίτλο  «Υποστήριξη του 
∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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 2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Τσεχελίδης 

 

5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Κοκκινιδης Ευστάθιος  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι τα θέµατα τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθούν και να ληφθουν άµεσα οι σχετικές αποφάσεις για τους λόγους 
που αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
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Το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
1. α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :24/2021 µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-
Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας» της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής β) αποδοχή των 
όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση 
υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην 
πρόσκληση ΑΤ12 µε τίτλο: «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» , στον Άξονα Προτεραιότητας : 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου 
Εορδαίας» και γ) έγκριση της υπ’αριθµ. 2/2021 µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλο : « Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για τη σύνταξη και προετοιµασία 
φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 µε τίτλο  «Υποστήριξη του 
∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους..   
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι  υπάρχει καταληκτική προθεσµία για την υποβολή της πρότασης. 
  Για τους παραπάνω λόγους  σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε το κατεπείγον του θέµατος και της 
συνεδρίασης.  
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Την συζήτηση του θέµατος, διότι  υπάρχει καταληκτική προθεσµία για την υποβολή της πρότασης. 
  
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την από 26-3-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Προγραµµατισµού, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: «α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :24/2021 µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά 
Οχήµατα-Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας» της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής β) 
αποδοχή των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα 
στην πρόσκληση ΑΤ12 µε τίτλο: «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» , στον Άξονα Προτεραιότητας : 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου 
Εορδαίας» και γ) έγκριση της υπ’αριθµ. 2/2021 µελέτης του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής µε τίτλο : « Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για τη σύνταξη και προετοιµασία 
φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 µε τίτλο  «Υποστήριξη του 
∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους»  

 
Ιστορικό 
Ο Υπουργός εξέδωσε την µε αριθµ. πρωτ.  18215/29-09-2020   (Α∆Α: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) και κωδικό ΑΤ012 
Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο : « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» 
στον Άξονα Προτεραιότητας  : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 
Στόχοι της ως άνω πρόσκλησης είναι:  

• η µείωση του κόστους της κινητικότητας, τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και το κόστος συντήρησης 
και επισκευής των δηµοτικών οχηµάτων,  

• ο περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης,  

• η µείωση της κατανάλωσης συµβατικών καυσίµων που συνδέονται µε την επιδείνωση του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου  

• (µετάβαση στην κινητικότητα των χαµηλών εκποµπών, όπως έχει αποτυπωθεί στην Απόφαση 
04/31.12.2019 του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής «Κύρωση Εθνικού Σχεδίου για 
την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893), καθώς και την Οδηγία 2019/1161/ΕΕ για την 

ΑΔΑ: Ψ0ΩΒΩΡ6-ΦΥΘ



προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών µέσω της θέσπισης 
ποσοτικών στόχων στις δηµόσιες προµήθειες),  

• η µείωση της ηχορύπανσης σε τοπική κλίµακα, και µέσω όλων αυτών και  

• η προστασία της δηµόσιας υγείας.  

Ως εκ τούτου προβλέπεται η χρηµατοδότηση ηλεκτρικών οχηµάτων (αµιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών 
εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίµου), και πιο συγκεκριµένα τύπου:  

• Επιβατηγών οχηµάτων (συµβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)  

•  ∆ίκυκλων οχηµάτων (µοτοσυκλέτες, µοτοποδήλατα, ποδήλατα µε υποβοηθούµενη ποδηλάτηση)  

• Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα µέρη κλπ)  

• Μικρών λεωφορείων (µε προδιαγραφές για ΑµΕΑ)  

καθώς και µεγαλύτερων οχηµάτων:  

• Μέσων δηµοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, µε προδιαγραφές για ΑµΕΑ)  

•  Οχηµάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριµµατοφόρα, πλυντήρια κάδων κλπ)  

• Οχηµάτων έργου/µεταφορών (φορτηγά κλπ  

Επιπλέον προβλέπεται και η χρηµατοδότηση για την κατασκευή/προµήθεια των απαραίτητων Σταθµών 
Φόρτισης (σηµεία επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισµού (π.χ. 
ηλεκτρονική πλατφόρµα διαχείρισης, µέτρα πυροπροστασίας) των ανωτέρω οχηµάτων. 
 
∆ικαιούχοι – Προθεσµία-Επιλεξιµότητα δαπανών – Χρηµατοδότηση  
∆υνητικοί δικαιούχοι µεταξύ των άλλων φορέων είναι και ο ∆ήµος Εορδαίας. Η προθεσµία υποβολής της 
πρότασης ορίζεται η 31-03-2021.   

 
Πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας  
Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση  αποτελούµενη 
από δύο ΥΠΟΕΡΓΑ:  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο : «Υποδοµές Hλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά Οχήµατα - Σταθµοί φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας» 
µε προϋπολογισµό 2.380.800,00 ευρώ. (µε Φ.Π.Α. 24%)  
ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο : «.Υπηρεσίες Σύνταξης και Προετοιµασίας Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηµατοδότησης », µε 
προϋπολογισµό 6.200,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%)  
Ειδικότερα το φυσικό αντικείµενο της πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας προσδιορίζεται ως εξής για το : 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο : Υποδοµές Hλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά Οχήµατα - Σταθµοί φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας» 
προσδιορίζεται ως εξής 

• Ηλεκτροκίνητο Λεωφορείο τουλάχιστον 25 θέσεων– ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΗΜΑ. (1 τεµ.) 

• Ηλεκτρικό ¨Όχηµα Οδοκαθαρισµού (Σάρωθρο)- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΗΜΑ(1 τεµ. 

• Ηλεκτρικό Απορριµµατοφόρο (Κλειστού Τύπου Σκάφης) - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΗΜΑ. (1 
τεµ.) 

• Ηλεκτρικό Όχηµα Πολλαπλών Χρήσεων- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΗΜΑ. (1 τεµ.) 

• Ηλεκτρικό Όχηµα  Αποκοµιδής (Ανοιχτό Τύπου Σκάφης)- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΗΜΑ. (1 
τεµ.) 

• Ηλεκτρικό Όχηµα Ειδικών Χρήσεων (Τύπου Pickup, ανοιχτό) - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟ ΟΧΗΜΑ. 
(1 τεµ.) 

• Ηλεκτρικά Οχηµατα Μεταφοράς- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟ ΟΧΗΜΑ. (2 τεµ.) 

• Ηλεκτρικά MiniVan  - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟ ΟΧΗΜΑ. (1 τεµ.) 

• Σταθµοί Φόρτισης AC µε δυνατότητα Φόρτισης: 22kW. (9 τεµ.) 

• Σταθµός Φόρτισης DC, µε δυνατότητα Φόρτισης 40 kW. (1 τεµ.) 

• Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης Οχηµάτων και Σταθµών Φόρτισης. (1 τεµ.) 

• Υβριδική Μονάδα ΑΠΕ (χρήση ΦΒ εξοπλισµού και συστήµατος αποθήκευσης ενέργειας)µε Φ/Β 
σταθµό µε χρήση πλαισίων απόδοσης ισχύος 90 kWh και µονάδα αποθήκευσης, µε συσσωρευτές 
ιόντων Λιθίου, χωρητικότητας 100 kWh, συνδυαζόµενη µε Υβριδικούς Inverters αντίστοιχης ισχύος 
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(kW). (1 τεµ.) 

Η στροφή προς την Ηλεκτροκίνηση, την οποία επιχειρεί να προσεγγίσει η παρούσα Πρόκληση, αποτελεί µία 
από τις καλύτερες εναλλακτικές επιλογές για τις Μεταφορές στο τοµέα των Οχηµάτων (Αστικές Συγκοινωνίες, 
Καθαριότητα – Αποκοµιδή – Γενικές και Ειδικές Χρήσεις, κλπ).  
Τα Ηλεκτρικά Οχήµατα συγκαταλέγονται σε Οχήµατα χαµηλών εκποµπών ρύπων, σαν συνέπεια ότι 
καταναλώνουν µηδενικές ποσότητες συµβατικών καυσίµων σε σύγκριση µε τα συµβατικά Οχήµατα. Συνεπώς 
τα Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα χαρακτηρίζονται σαν Οχήµατα µηδενικών εκποµπών ρύπων και µηδενικής 
άµεσης κατανάλωσης συµβατικού καυσίµου.  
Η ενέργεια για την κίνηση τους προέρχεται από τις µπαταρίες µε τις οποίες είναι εφοδιασµένα και οι οποίες 
στα προτεινόµενα  Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα θα φορτίζονται από το εξωτερικό δίκτυο (Σταθµοί Φόρτισης που 
θα είναι χωροθετηµένοι σε δηµοτικό χώρο που έχει προεπιλεγεί).   
Για να µπορούν όµως να χαρακτηριστούν ως φιλικά προς το περιβάλλον, η ηλεκτρική ενέργεια που 
καταναλώνουν και φορτίζει τις µπαταρίες τους πρέπει να προέρχεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ) και όχι από καύση ορυκτών καυσίµων. Συνεπώς θα υπάρξει µία συνοδή δράση ΑΠΕ (στους Σταθµούς 
Φόρτισης θα τοποθετηθούν µικρά πάνελ, τα οποία θα παράγουν ένα τµήµα της απαιτούµενης ενέργειας για 
την τροφοδοσία των επιλεγόµενων Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων. 
Ένα σηµαντικό πρόβληµα για τους δήµους, αποτελεί η συνεχής χρήση και σηµαντική καταπόνηση του 
υφιστάµενου στόλου των οχηµάτων λόγω παλαιότητας και φυσιολογικής φθοράς. Υφίσταται αυξηµένη 
κατανάλωση καυσίµου λόγω παλαιότητας καθώς και εκποµπές ρύπων που δε συµβαδίζουν µε τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα. 
Η αντικατάσταση µέρους του στόλου οχηµάτων µε ηλεκτρικά ή/και οχήµατα χαµηλών ρύπων κρίνεται 
απολύτως αναγκαία λαµβάνοντας υπόψη πρωτίστως την ούτως ή άλλως απαραίτητη αντικατάσταση αυτών 
και µε γνώµονα την εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του στόλου (οικονοµικότερο καύσιµο και 
µειωµένοι ρύποι) και δευτερευόντως τις τεχνολογικές εξελίξεις µε τις οποίες πλέον συµβαδίσει και η χώρα 
µας. 
Η ένταξη της ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια των ∆ήµων θα µειώσει τα λειτουργικά έξοδα του στόλου οχηµάτων, 
λόγω του χαµηλότερου κόστους του ηλεκτρικού ρεύµατος έναντι των συµβατικών καυσίµων (βενζίνης, ντίζελ, 
φυσικού αερίου) και επιπροσθέτως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Υβριδική Μονάδα ΑΠΕ 
(παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σύστηµα και αποθήκευση της παραγόµενης ενέργειας 
για κάλυψη των αναγκών φόρτισης), θα ελαχιστοποιήσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύµατος στο µέγιστο 
δυνατό.  
ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 µε τίτλο  «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για 
τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει (ενδεικτικά) τις κάτωθι Υπηρεσίες: 

• Υποστήριξη του ∆ήµου στη σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου της Πράξης. 

• Υποστήριξη του ∆ήµου στη σύνταξη των απαιτούµενων εντύπων για την πληρότητα της Αίτησης 
Χρηµατοδότησης. 

• Υποστήριξη του ∆ήµου στη σύνταξη του Πρακτικού ∆ιερεύνησης Τιµών. 

• Υποστήριξης του ∆ήµου στη σύνταξη της Μελέτης Σκοπιµότητας. 

• Υποστήριξης του ∆ήµου σε κάθε άλλη ενέργεια για την ωρίµανση της προτεινόµενης πράξης κ.λ.π. ,  
όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στα τεύχη της µε αρ. 2/2021 Μελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής . 
∆εδοµένου του ότι οι προσκλήσεις .ΑΤΡΙΤΣΗΣ, διέπονται από µια σειρά ειδικών κανόνων επιλεξιµότητας, και 
του ότι αναπόσπαστο στοιχείο του αιτήµατος ένταξης αποτελεί το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου συνοδευόµενο από 
µια σειρά απαιτούµενων συνοδών δικαιολογητικών και εγγράφων ανά πρόταση, προκύπτει ότι το 
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα Α.ΤΡΙΤΣΗΣ, έχει ιδιαίτερα τεχνοκρατικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Ο 
προγραµµατισµός, σχεδιασµός και προετοιµασία επιλέξιµων προτάσεων απαιτούν εξειδικευµένη 
προσαρµογή και γνώση στις απαιτήσεις του προγράµµατος και της ιδιαιτερότητες κάθε πρόσκλησης.  
Λόγω αυτού του ανταγωνιστικού χαρακτήρα απαιτείται προγραµµατισµός, σχεδιασµός και προετοιµασία 
ιδιαίτερα τεκµηριωµένων προτάσεων, απολύτως εναρµονισµένων στις απαιτήσεις της προγραµµατικής 
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περιόδου καθώς και στο θεσµικό πλαίσιο δηµοσίων συµβάσεων για τη µεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση 
στην υποβοήθηση υλοποίησης των πράξεων-δράσεων-εργων  αλλά και θετική έκβαση αυτών.  
Οι εργασίες αυτές, των υπηρεσιών προετοιµασίας φακέλου, είναι πολύπλοκες, πολυσχιδείς και υπόκεινται 
σε αυστηρούς κανόνες από τις χρηµατοδοτικές αρχές όπως ακριβώς και άλλες χρηµατοδοτικές πηγές από 
άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ περιφερειακά και τοµεακά). Συνακόλουθα, απαιτούν ενέργειες 
λεπτοµερέστατου σχεδιασµού σε ένα πρότερο χρόνο πριν τη σύνταξη των σχετικών προτάσεων, 
προγραµµατισµού κατά τη σύνταξη των φακέλων ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα 
ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα. Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργούνται συνεχείς ανάγκες υποστήριξης στην 
επίλυση και ερµηνεία σχετικών ζητηµάτων που απαιτούν τεχνογνωσία και εµπειρία. 
Επιπλέον, η στελέχωση του Τµήµατος Προγραµµατισµού δεν είναι επαρκής για να στηρίξει ένα τέτοιο 
απαιτητικό εγχείρηµα και ταυτόχρονα η ανεπαρκής στελέχωση σε συνδυασµό µε την έλλειψη των ειδικότερων 
προϋποθέσεων και των προαπαιτούµενων της κάθε πρόσκλησης, θα έχει ως πιθανή εξέλιξη οι ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης έργων από το εν λόγω πρόγραµµα να µείνουν αναξιοποίητες ή να υποβληθούν τελικά 
κάποιες προτάσεις, ωστόσο ελλιπείς και λανθασµένες που δεν θα τύχουν θετικής έκβασης. Εξάλλου, τις  
απαιτητικές συνθήκες αξιοποίησης του προγράµµατος τις έχει διαβλέψει το ίδιο το πρόγραµµα, µε την 
πρόβλεψη και παροχή αυτής της δυνατότητας στους δικαιούχους των προσκλήσεων. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να προετοιµαστούν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου µε αντικείµενο τον έγκαιρο σχεδιασµό και 
προγραµµατισµό των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ωρίµανση των έργων, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η έγκαιρη και απρόσκοπτη σύνταξη των αιτήσεων χρηµατοδότησης για την υποβολή των έργων και 
δράσεων που δύναται να χρηµατοδοτηθούν από το εν λόγω πρόγραµµα. 
Λόγω του ότι αφενός, η υποβολή προτάσεων του ∆ήµου στις ως άνω εκδοθείσες προσκλήσεις του ως άνω 
προγράµµατος, πρέπει να ολοκληρωθεί παράλληλα στο επόµενο διάστηµα, και αφετέρου λόγω των 
ασφυκτικών προθεσµιών αλλά και όλων των αναφερόµενων λόγων αντικειµενικής αδυναµίας, προκύπτει η 
ανάγκη υποστήριξης της υπηρεσίας από εξωτερικό συνεργάτη.  
Για όλους αυτούς τους τεκµηριωτικούς λόγους, ο ∆ήµος Εορδαίας απαιτείται να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας υποστήριξης από εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα και τις απαιτήσεις της 
κάθε πρόσκλησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 2.387.000,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) και για δύο ΥΠΟΕΡΓΑ. 
Για τους λόγους αυτούς εκπονήθηκε για το ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο , η µε αριθµ. : 24/2021 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-Σταθµοί 
Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας»  
Επιπλέον όσων αναφέρθηκαν, πρέπει να σηµειωθεί ότι από την ίδια την ως άνω πρόσκληση ΑΤ012 για 
τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου  προβλέπεται ως 
επιλέξιµο το ποσό των 5.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) 
Στα πλαίσια αυτά ο ∆ήµος προτίθεται να αναθέσει την εργασία για την παροχή υπηρεσίας  µε τίτλο : « 
Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας  στην ωρίµανση και πρότασης και στη σύνταξη φακέλου την πρόσκληση 
ΑΤ012 µε τίτλο : « Ηλεκτροκίνηση τους  ∆ήµους» του ως άνω Άξονα µε εκτιµώµενη αξία 5.000 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α 24%.)  
Για την ως άνω εργασία υφίσταται εξασφαλισµένη σχετική πίστωση στον Κ.Α. :64.6117.0038 του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2021 και έχει γίνει ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (5968/19-03-2021) 
ΜΕ Α∆ΑΜ: 21REQ008319404 2021-03-22. 
Για τους λόγους αυτούς εκπονήθηκε για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο, η µε αριθµ. 2/2021 µελέτη του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής, ,σχετικά µε την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο :  
«Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης 
χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 µε τίτλο  «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη 
σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 
µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» 
Ως εκ τούτου, απαιτείται: να εγκριθεί η µε αριθµ.: 2/2021 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής, σχετικά µε την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο :  «Παροχή υπηρεσίας συµβούλου 
για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση 
ΑΤ 12 µε τίτλο  «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής 
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αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους 
∆ήµους» , για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο. 

   
  
Λήψη απόφασης  
Εξ όσων εκτέθηκαν πρέπει να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την :   
Α) Έγκριση της µε αρ:.24/2021 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής  µε τίτλο : «Υποδοµές 
Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας»  
Β) Την αποδοχή των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
Γ) Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-
Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας »στην πρόσκληση ΑΤ12 του προγράµµατος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
στον άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ µε συνολικό προϋπολογισµό προτεινόµενης πράξης που 
ανέρχεται   στο ποσό  2.387.000,00ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), αποτελούµενη από δύο 
ΥΠΟΕΡΓΑ: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο µε τίτλο (κυρίως έργο) : « Υποδοµές Hλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά Οχήµατα - Σταθµοί φόρτισης 
του ∆ήµου Εορδαίας» , συνολικού  προϋπολογισµού 2.380.800,00 ευρώ. (µε Φ.Π.Α. 24%)  
ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο(  (υπηρεσίας υποστήριξης): «Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για τη σύνταξη και προετοιµασία 
φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 µε τίτλο  «Υποστήριξη του 
∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» , µε προϋπολογισµό 6.200,00 
ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%)  
∆) Έγκριση της µε αριθµ.: 2/2021 Μελέτης µε τίτλο : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και 
προετοιµασία φακέλου υποβολής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης 
στους ∆ήµους» του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής για το 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο .» 
Ο κ. Κοκκινιδης τόνισε ότι δεν διαφωνεί µε το έργο αλλά µε την λογική της κατάλυσης των υπηρεσιών και την 
προώθηση των ιδιωτών σ’ όλους τους τοµείς, γι’αυτό τον λόγο ψηφίζει λευκό.         
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Ολα τα 
παρόντα µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφησαν θετικά πλην του Ευστ. Κοκκινιδης που ψήφισε λευκό. 

Αριθµ. Απόφ. 80/2021 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την µε αριθµ. πρωτ.  18215/29-09-2020   (Α∆Α: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) και κωδικό ΑΤ012 Πρόσκληση του 
προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», µε τίτλο : « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» στον Άξονα 
Προτεραιότητας  : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 
3. την από 26-3-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α) Εγκρίνει την µε αρ:.24/2021 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής  µε τίτλο : «Υποδοµές 
Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά Οχήµατα-Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας»  
Β) Αποδέχεται τους όρους συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
Γ) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε τίτλο : «Υποδοµές Ηλεκτροκίνησης-Ηλεκτρικά 
Οχήµατα-Σταθµοί Φόρτισης του ∆ήµου Εορδαίας »στην πρόσκληση ΑΤ12 του προγράµµατος ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ µε συνολικό προϋπολογισµό προτεινόµενης πράξης 
που ανέρχεται   στο ποσό  2.387.000,00ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), αποτελούµενη από δύο 
ΥΠΟΕΡΓΑ: 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο µε τίτλο (κυρίως έργο) : « Υποδοµές Hλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά Οχήµατα - Σταθµοί φόρτισης 
του ∆ήµου Εορδαίας» , συνολικού  προϋπολογισµού 2.380.800,00 ευρώ. (µε Φ.Π.Α. 24%)  
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο(  (υπηρεσίας υποστήριξης): «Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για τη σύνταξη και προετοιµασία 
φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου στην Πρόσκληση ΑΤ 12 µε τίτλο  «Υποστήριξη του 
∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους», µε προϋπολογισµό 6.200,00 ευρώ 
(µε Φ.Π.Α. 24%)  
∆) Εγκρίνει την µε αριθµ.: 2/2021 Μελέτης µε τίτλο : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας για τη σύνταξη και 
προετοιµασία φακέλου υποβολής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο « ∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης 
στους ∆ήµους» του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής για το 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο . 
Ε) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας προκειµένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 
υλοποίηση των ανωτέρω.  
Το µέλος Ευστάθιος Κοκκινιδης ψήφισε λευκό. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 80/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. Τσεχελιδης  ∆ηµητριος 
4. ∆ηµητριος Σποντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευσταθιος Κοκκινιδης  

 

ΑΔΑ: Ψ0ΩΒΩΡ6-ΦΥΘ
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