
                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 28/02-12-2020 
Αριθ.Αποφ. 298/2020    

ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της 

υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

του Δήμου Μονεμβασίας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).   

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  02-12-2020  ημέρα Τετάρτη και  από ώρα 10:00 

π.μ. έως και 12:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια 

περιφοράς συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα 

από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 14408/27-11-

2020, πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα 

με  :  

•        Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 

της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

•   Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών 

και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων 

αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

• Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό 

μέλος   , δηλαδή:        

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               
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3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, εισηγούμενος το 1ο  θέμα  

της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της  τα   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 της διατάξεις», οι μεσαίοι και 

μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως της 31 Μαρτίου 2021. 

Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί της Δήμους να υποβάλουν της 

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 πράξης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Μονεμβασίας», 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: 

• Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με το αρ.6 του ΦΕΚ 4380/2020. 
• Την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. 
• 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 της χώρους στάθμευσης Η/Ο. 

• 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. 

• Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και την παροχή 
του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή. 

• Την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την 
κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. 

• Την υποστήριξη κάθε τυχόν της 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 
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των ανωτέρω αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη που πρέπει να 

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

Για την κατάρτιση της 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 

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:  

• 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. 

• Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση 
εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. 

• Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την 
αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί. 

• Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 
ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τις 

σύμφωνες γνώμες των συμβούλων και τις ακόλουθες διατάξεις: 

• Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 

• Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα». 

• Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
• Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

• Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

• Ν.4710/2010 (ΦΕΚ 142/τ.Α/23/07/2020) «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και 
άλλες διατάξεις». 

• Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 
(ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.». 

  

                                          Ομόφωνα αποφασίζει  
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• Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του Πράσινου Ταμείου για την 
χρηματοδότηση εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. 

• 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.  

• Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της 

υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί. 
    Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες προς υλοποίηση των 

ανωτέρω.  

 

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 

κάτω.  

    
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                               

                                               

ΑΔΑ: 6ΝΣΚΩΚ9-ΘΔΣ


		2020-12-03T09:59:02+0200




