
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                  Αριθμ. Απόφ.   25/ 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 7ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  17-3-2021  ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  6:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  5491/12-3--2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή μέ Τηλεδιάσκεψη μέσω  e presence.gon.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67    του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού 
περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους 
του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2020 με τα 
παρακάτω θέματα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 Αποδοχή της με αρ.201.6/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου : 
‘’ΕΝΤΑΞH ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» με την οποία εντάχθηκε ο Δήμος Εορδαίας ως 
προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 49.600,00 ευρώ  ( 38-2021 ΑΟΕ )  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
             
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Αντωνιάδης Κυριάκος 
10. Πράπα Αναστασία 
11. Φουρκιώτης Νικόλαος 
12. Τερζοπούλου Αθηνά 
13. Μίχος Κωνσταντίνος 
14. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
15. Δίκας Ιωάννης  
16. Τσάγια Ειρήνη 
17. Μπίγγας Στέφανος 
18. Κωτσίδης Στέφανος 
19. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
20. Μαυρίδου Μάρθα 
21. Σολαχίδου Βασιλική 
22. Μωυσιάδης Στυλιανός 
23. Καραβασίλης Ιωάννης 
24. Σπόντης Δημήτριος 
25. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 

 
1. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
2. Κάλφας Παναγιώτης 
3. Σίσσιος Μιχάλης 
4. Τραχανάς Δημήτριος 
5. Τουρτούρης Αθανάσιος  
6. Παπαχρήστου  Αναστ. 
7. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
 

ΑΔΑ: ΨΙΖΤΩΡ6-ΒΩΟ



26. Χόλμπα Αντωνία 
 

O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας παρευρέθηκαν στην Συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Ορφανιδη  ο οποίος 
εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος την 38/2021 
Απόφαση οικονομικής επιτροπής  που αφορά  την , « Αποδοχή της με αρ.201.6/2020 
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου : ‘’ΕΝΤΑΞH ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» με 
την οποία εντάχθηκε ο Δήμος Εορδαίας ως προσωρινός δικαιούχος με το ποσό των 49.600,00 
ευρώ» και συγκεκριμένα : 
 
Ο Δήμος Εορδαίας με την με αριθμ. :259/2020 (ΑΔΑ: 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 Διοικητικού Συμβουλίου, 
αποφάσισε την ένταξη του Δήμου Εορδαίας, ως προσωρινού δικαιούχου με το συνολικό ποσό 
των 49.600,00 ευρώ για την εκπόνηση του ΣΦΗΟ. 
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 Δήμοι 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 Δήμου.  
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 Δήμου 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 Δήμου 
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/ΔΜΕΑΑΠ/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.». 
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Σύμφωνα με τον νέο οδηγό υλοποίησης ΣΦΗΟ (4.1.2021) για την υλοποίηση της ανωτέρω 
ένταξης απαιτείται η ανάληψη ορισμένων υποχρεώσεων από τον Δικαιούχο Δήμο Εορδαίας, 
μεταξύ άλλων και στοιχεία τεκμηρίωσης της Διαγωνιστικής 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 Δήμου για αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο». 
Σύμφωνα με την Αρ. Απόφαση 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) του Δ.Σ. του Πράσινου 
Ταμείου ο Δήμος Εορδαίας εντάχθηκε ως προσωρινός δικαιούχος στον Α.Π. 2 «Σχέδια 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
«ΔΡΑΣΕΙΣ 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 Δικαιούχος 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 
ΔΣ 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 Δ.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 Δήμο Εορδαίας, δεν υφίσταται η ως άνω δυνατότητα εκπόνησης του ΣΦΗΟ, 
από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, 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/ΔΜΕΑΑΠ/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. 
Για την ως άνω αποδοχή έχουν διενεργηθεί  διαδικασίες εγγραφής στο ΚΗΜΔΗΣ 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 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) του Δ.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 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ-ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 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 Δήμο Εορδαίας», ποσού ύψους 
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49.600,00 € και αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Εσόδων, λόγω αδυναμίας εκπόνησης του 
Σχεδίου από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
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 Δημάρχου Εορδαίας για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου 
εγγράφου, σύμφωνα με όσα ειδικότερα διαλαμβάνει η Υπουργική Απόφαση 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020, (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) και ο οδηγός του  
Χρηματοδοτικού Προγράμματος.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται  το συμβούλιο   ν’ αποφασίσει σχετικά. 

                                       
                                         Αριθμ. Απόφ. 25/2021 

 
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την 38/2021 ΑΟΕ Οικονομική Επιτροπή , την με αριθμ. 
:201.6/23-12-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την 
οποία  ο Δήμος Εορδαίας ορίζεται ως προσωρινός δικαιούχος με το συνολικό ποσό των 
49.600,00 ευρώ για την εκπόνηση του ΣΦΗΟ και την από 17-2-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τμήματος Προγραμματισμού , Οργάνωσης &  Πληροφορικής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1.  Την αποδοχή των όρων της απόφασης 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου ένταξης του έργου με τίτλο: « Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο 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 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙ-ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» 

2. Την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο συνολικού ποσού των 49.600,00 
ευρώ, σύμφωνα με την ως άνω απόφασή του  
Τροποποιεί τον πρ/σμό 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 Δήμο Εορδαίας», 
ποσού ύψους 49.600,00 € και αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Εσόδων,  

 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 25/2021 
……………………………………………………………………………………………………………. 
                       Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
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         Πτολεμαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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