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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 02.12.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 12198 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7 

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

160/2020 
από το πρακτικό της 24ης/02.12.2020 δια περιφοράς τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 4ο : Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση 

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγιάς», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 02.12.2020, από ώρα 9:00 – 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12065/28.11.2020 (ημερομηνία 

γνωστοποίησης 28.11.2020) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Από την δήλωση παρουσίας των μελών της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο Πρόεδρος διαπίστωσε 

ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν την παρουσία τους και απέστειλαν την ψήφο τους με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διάστημα που ορίσθηκε με την πρόσκληση της συνεδρίασης και 

συγκεκριμένα την Τετάρτη 02/12/2020 από ώρα 9:00 – 10:00 π.μ. 

 

Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: Ω547Ω6Ι-Π59



Σελίδα 2 από 4 

Θέμα 4ο : Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση 

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγιάς», στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». 

 

Για το θέμα έχει σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών που έχει ως εξής: 

 

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.) έως τις 31 Μαρτίου 2021. 

 

Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με 

τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων». 

 

Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση 

της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγιάς», 

προϋπολογισμού 39.680,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

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 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. 

 

Ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται ο Δήμος και είναι αρμόδιος για: 

i. Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με το αρ.6 του ΦΕΚ4380/2020. 

ii. Την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. 

iii. Τη δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για την 

πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τα σημεία επαναφόρτισης H/O και 

τους χώρους στάθμευσης Η/Ο. 

iv. Τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Φ.Η.Ο., τον προσδιορισμό και 

ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την κατάθεση προτάσεων για 

συμπλήρωση/επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. μέσω σύνταξης Έκθεσης Αξιολόγησης ανά τρία (3) έτη. 

v. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και την παροχή του απαιτούμενου 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή. 

vi. Την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του 

Σ.Φ.Η.Ο. 

vii. Την υποστήριξη κάθε τυχόν άλλης διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης που μπορεί να προκύψει για 

την επιτυχή κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση του Σ.Φ.Η.Ο. πέραν των ανωτέρω. 

 

Με βάση την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» και συγκεκριμένα το άρθρο 6, η ομάδα εργασίας που πρέπει να συστήσει 

ο Δήμος για την υλοποίηση των ανωτέρω αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη που πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύνταξης του Σ.Φ.Η.Ο. 

 

Για την κατάρτιση ενός Σ.Φ.Η.Ο. ο Φορέας Εκπόνησης δημιουργεί τον «Φάκελο Σ.Φ.Η.Ο.», ο οποίος 

αποτελείται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα παραδοτέα: 

Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης - Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης 

Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο - Σενάρια ανάπτυξης 

δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 

Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου 
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Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτ. η του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: «1. Η Οικονομική Επιτροπή 

είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: ….. η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση δράσε- ων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή 

χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά 

προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.» 

 

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με το γεγονός ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση ΣΦΗΟ από εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με το 

άρθρο 7 περίπτωση β) της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396, εισηγούμαστε:  

 

1. Να εγκρίνεται την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη 

διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020. 

 

2. Να εγκρίνεται την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)», 

στην υπ’ αριθ. 7970/16-11-2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ -2020) του Πράσινου 

Ταμείου για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγιάς» προϋπολογισμού 39.680,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

 

3. Να εγκρίνεται τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη 

εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί. 

 

4. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη 

του φακέλου υποβολής της πρότασης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και 

την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. η του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του Ν. 4710/2020 (Α΄142): «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», 

- την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Σ.Φ.Η.Ο.», 

- την υπ’ αριθμ. 7970/16-11-2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ -2020) του Πράσινου 

Ταμείου: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την εξολοκλήρου κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από εξωτερικό συνεργάτη με τη διαδικασία 

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι σύμφωνη με το 

άρθρο 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020. 
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2. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)», 

στην υπ’ αριθ. 7970/16-11-2019 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης: ΣΦΗΟ -2020) του Πράσινου 

Ταμείου για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγιάς» προϋπολογισμού 39.680,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

 

3. Εγκρίνουμε τη δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την 

αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί. 

 

4. Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής της πρότασης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 160/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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