
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   297/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 27/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Υποβολή πρότασης του Δήμου Αμυνταίου για ένταξη στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 
του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον 
Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 09:00 έως 11:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση δια περιφοράς, με επικοινωνία ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
71342/6-11-2020, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17453/19-11-2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Γεώργου Τρύφων  
4. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Καραούλη Αφροδίτη 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Το Πράσινο Ταμείο καλεί τους φορείς εκπόνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 της 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα 
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» να υποβάλλουν τις προτάσεις 
τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, Άξονας Προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». Η πρόσκληση, θα παραμείνει ανοιχτή για 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Δήμων κατά το διάστημα 23 Νοεμβρίου 2020 – 4 
Δεκεμβρίου 2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου. 
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Αναπόσπαστο κομμάτι της συγκεκριμένης Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός 
Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου» 2020 Σεπτέμβριος 2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 4 «Σχέδια φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή 
προτάσεων. 

Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει 
σταδιακά την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική 
υποβολή. Η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και θα λαμβάνει αυτόματα Αριθμό 
Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο. 

Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας 
με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ανωτέρω 
πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου. 

Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει 
η προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί 
ποινή αποκλεισμού, τα έργα εντάσσονται, βάσει του προϋπολογισμού τους. 

Ειδικότερα, με στόχο τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα, η πρόσκληση 
του Πράσινου Ταμείου έχει προϋπολογισμό 5,42 εκατ. ευρώ για το 2020-2021, για τα 
σχέδια που θα προβλέπουν τα σημεία φόρτισης και τις θέσεις στάθμευσης των 
ηλεκτρικών οχημάτων. Τα ΣΦΗΟ θα αποτελούν 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. Οι μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι υποχρεούνται να τα 
καταρτίσουν έως τις 31 Μαρτίου 2021 και οι μικροί, έναν χρόνο αργότερα, έως τις 31 
Μαρτίου 2022. 

Για κάθε Δήμο προβλέπεται η υποβολή μιας (1) πρότασης για τη σύνταξη ΣΦΗΟ εντός 
των διοικητικών του ορίων – είτε οι προτάσεις υποβληθούν από τον δήμο, είτε από 
αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ, είτε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.). Στους 
δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη και ήδη 
συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας. 

Συγκεκριμένα για το Δήμο μας, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 13 «Χρηματοδότηση 
των ΣΦΗΟ» της ΥΑ όπου ορίζονται οι Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο. (Τεύχος B’ 4380/05.10.2020) η χρηματοδότηση 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο 

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 που ακολουθεί: 

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 

Επομένως, δεδομένου ότι ο Δήμος μας ανήκει στην πληθυσμιακή κατηγορία από 
10.001 – 30.000, το ποσό της πρότασης είναι 32.000€ χωρίς το ΦΠΑ 24%, ή 39.680€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαι: 

Α) την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 

Β) την Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Αμυνταίου για ένταξη στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του 
Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα 
Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Αμυνταίου. 

Γ) τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της 
υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί 

Δ) την εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου, ως αρμόδιου επικοινωνίας και 
υπεύθυνου για την υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου. 

Ε) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο η’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την από 10/11/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020, στον άξονα προτεραιότητας 4, του 
Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Αμυνταίου για ένταξη στο 
ανωτέρω χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)  με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων Δήμου Αμυνταίου». 

Γ. Δεσμεύεται να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και 
την εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί. 

Δ. Εξουσιοδοτεί την κα Αλληλόμη Αναστασία, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Αμυνταίου, ως αρμόδια επικοινωνίας και υπεύθυνης για την υλοποίηση 
της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου. 

Ε. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμυνταίου για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 297/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

          

        Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Α. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                                     
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