
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   158/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 15/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 7746/24-05-2021 
αίτησης της εταιρείας BLINK CHARGING HELLAS M.A.E.». 

Στο Αμύνταιο, στις 08 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 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. 
33506/29-05-2021 (Β’ 2233), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8490/03-06-
2021 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 έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Νάτσης Ιωάννης 
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος,  εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 31/05/2021 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Δήμου Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.4710/2020,  «1. Η 
ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο 
πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα ελεύθερα, μετά από πρωτοβουλία όσων 
ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Δύναται επίσης, να 
πραγματοποιείται μέσω διαφανών και χωρίς διακρίσεις διαγωνισμών παραχώρησης 
του δικαιώματος ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας τέτοιων υποδομών, σύμφωνα 
με τις παρ. 2 και 4………» και  λαμβάνοντάς υπόψη το με αρ. πρωτ. 7746/24-05-2021 
αίτημα της εταιρίας BLINK CHARGING HELLAS M.A.E.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την αποδοχή της πρότασης για  αξιοποίηση δημοτικών υποδομών για την 
ανάπτυξη δικτύου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων την οποία κατέθεσε η εταιρία 
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BLINK CHARGING HELLAS M.A.E., για δύο θέσεις φόρτισης συνολικού εμβαδού 
25τ.μ.  που οριοθετήθηκαν με την 19/2020 απόφαση της ΕΠΖ Δήμου Αμυνταίου και 
εγκρίθηκαν με την 163/2020 απόφαση Δ.Σ.  
2. Την καταβολή ετήσιου μισθώματος 500,00€ το οποίο υπολογίζεται  σύμφωνα 
με την 11/2020 απόφαση  Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου περί καθορισμού τελών κατάληψης 
κοινοχρήστων χώρων, 
3. Την δωρεάν τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του σταθμού, την δωρεάν 
ασφαλιστική κάλυψη του σταθμού, τον απομακρυσμένο έλεγχο και την εποπτεία του 
σταθμού είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο,  καθώς και την αποζημίωση της 
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο σταθμός φόρτισης από την εταιρία  BLINK 
CHARGING HELLAS M.A.E». 

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α΄) 
2. Την από 31/05/2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας 

Δήμου Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Αποδέχεται την πρόταση για αξιοποίηση δημοτικών υποδομών για την 
ανάπτυξη δικτύου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων την οποία κατέθεσε η 
εταιρία BLINK CHARGING HELLAS M.A.E., για δύο θέσεις φόρτισης συνολικού 
εμβαδού 25τ.μ., που οριοθετήθηκαν με την 19/2020 απόφαση της ΕΠΖ Δήμου 
Αμυνταίου και εγκρίθηκαν με την 163/2020 απόφαση Δ.Σ.  

Β. Εγκρίνει την καταβολή ετήσιου μισθώματος 500,00€ από την ανωτέρω 
εταιρεία, το οποίο υπολογίζεται  σύμφωνα με την 11/2020 απόφαση  Ο.Ε. 
Δήμου Αμυνταίου περί καθορισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, 

Γ. Η εταιρία  BLINK CHARGING HELLAS M.A.E. θα παρέχει δωρεάν τεχνική 
υποστήριξη και συντήρηση του σταθμού, δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη του 
σταθμού, θα έχει τον απομακρυσμένο έλεγχο και την εποπτεία του σταθμού 
είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, καθώς επίσης και θα αποζημιώνει 
την ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνει ο σταθμός φόρτισης. 

Δ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 158/2021 
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. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                           
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