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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 351/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
13.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ   
ΓΙΑ  ΕΝΤΑΞΗ  ΣΤΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ  ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  2020  ΤΟΥ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ  ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΟΝ  ΆΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4  (Α.Π.4)  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΣΧΕΔΙΩΝ  ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

Σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 
συνεδρίασε  δια περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19 και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής 
του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 15.276/6-11-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη 
αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να 
συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν  τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προχώρησε  στη  λήψη  των 
αποφάσεων τόσο στα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης:

1

ΑΔΑ: ΨΧΝ0ΩΡΠ-Ζ48



1. Έγκριση  1ου  πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αριθ. Συστ. 95118 για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή γευμάτων σε 
άπορους  κατοίκους της Έδεσσας».

2. Ορισμός  Ημερομηνίας  Αποσφράγισης  Οικονομικών  Προσφορών  του 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 99325 
για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ» 
στο  πλαίσιο  του  έργου  “INTERACTIVE  AND  VIRTUAL  PRESENTATION  OF 
CALTURAL HERITAGE & CINEMA – CINECALTURE” το οποίο υλοποιείται μέσω του 
προγράμματος  INTERREG  IPA  CBC  GREECE  –  REPUBLIC  OF  NORTH 
MACEDONIA 2014-2020.

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  την  προσωρινή  χρηματοδότηση  έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.
 τα  οποία  κρίθηκαν  ως  κατεπείγοντα  και  έπρεπε  να  συζητηθούν  στη  συνεδρίαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις όσο και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
            Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής απείχε από την συζήτηση  των θεμάτων εκτός της 
ημερήσιας διάταξης.
            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε θέσει 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 15.835 εισήγηση του 
Τμήματος  Προγραμματισμού  και  Οργάνωσης  του  Δήμου,  η  οποία  αναφέρει  τα 
ακόλουθα:

Το Πράσινο Ταμείο με την αριθμ. 7970/16-11-2020 (κωδ. ΣΦΗΟ-2020) Πρόσκληση  
του  προέδρου  του,  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.» μεταξύ των οποίων είναι οι Δήμοι, 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.

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.).
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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.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει:

Α) την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης

Β)  την  Έγκριση  Υποβολής  Πρότασης  του  Δήμου  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.)

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

Γ)  την  κάλυψη  του  επιπλέον  ποσού  από  ίδιους  πόρους,  σε  περίπτωση  που  ο  
προϋπολογισμός  της  υπηρεσίας  είναι  μεγαλύτερος  από  το  ανώτατο  ποσό  
χρηματοδότησης.

Δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες .

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
          Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 15.835/18-
11-2020  εισήγηση  του  Τμήματος  Προγραμματισμού  και  Οργάνωσης  του  Δήμου 
καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  όπως 
αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  40 παρ.  1η  του  Ν.  4735/20120 (  ΦΕΚ  Α΄197) 
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
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στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

Αποφασίζει ομόφωνα
Α) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης
Β) Εγκρίνει την Υποβολή Πρότασης του Δήμου 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.)

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

Δ) Την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους, σε περίπτωση που ο 
προϋπολογισμός  της  υπηρεσίας  είναι  μεγαλύτερος  από  το  ανώτατο  ποσό 
χρηματοδότησης.

Ε) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

12:00 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 351/2020

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 
κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 26-11-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα,  Ιωάννης  Μουράτογλου,  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης κα Ε. Ψυχογυιού.
- Προϊσταμένη Λογιστηρίου κα Μ. Καλούση.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-  Προϊστάμενο  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης,  Πληροφορικής  & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης κ. Δ. Μεταξά.
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