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Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 43/23 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2020 ΔΘΣΑΘΣΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   306/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 23η Λοεμβπίος 2020, ημέπα  Γεςηέπα και ώπα 12:30 ζε ΔΘΣΑΘΣΖ  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 10013/23.11.2020, πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο    ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο ζη]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο : Πεπί  Τποβολήρ ππόηαζηρ ζηο Ππάζινο Σαμείο για ηην σπημαηοδόηηζη ηηρ 
ςπηπεζίαρ «Δκπόνηζη σεδίος Φόπηιζηρ Ζλεκηπικών Οσημάηων (.Φ.Ζ.Ο.) ζηο Γήμο ΒΔΙΟΤ 
ΒΟΥΑ», ζηο πλαίζιο ηος Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 4 «σέδια θόπηιζηρ ηλεκηπικών οσημάηων 
(.Φ.Ζ.Ο.)» 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ΔΘΣΑΘΣΖ καηεπείγοςζαρ ζςνεδπίαζηρ,  

εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ιήςεο απόθαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλόο ηεο εύξπζκεο θαη  

νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ ε πξόηαζε λα ππνβιεζεί άκεζα γηα λα ιάβεη ζεηξά  
πξνηεξαηόηεηα. 
Ζ Οικονομική Δπιηποπή 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 72,74 και 75 ηος Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηόηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκπίνει ηην έκηακηη καηεπείγοςζα ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ. 

 

    Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  1ο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

 

ΘΔΜΑ: Τποβολή ππόηαζηρ ζηο Ππάζινο Σαμείο για ηην σπημαηοδόηηζη ηηρ ςπηπεζίαρ «Δκπόνηζη σεδίος 

Φόπηιζηρ Ηλεκηπικών Οσημάηων (.Φ.Η.Ο.) ζηο Γήμο ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ», ζηο πλαίζιο ηος Άξονα 

Πποηεπαιόηηηαρ 4 «σέδια θόπηιζηρ ηλεκηπικών οσημάηων (.Φ.Η.Ο.)» 

ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα θαη ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο νρεκάησλ ρακειώλ 

θαη κεδεληθώλ εθπνκπώλ θαη κε βάζε ην λόκν 4710/2020 «Πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», νη 
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κεζαίνη θαη κεγάινη Γήκνη ηεο ρώξαο ππνρξενύληαη λα ζπληάμνπλ ρέδηα Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) 
έσο ηηο 31 Μαξηίνπ 2021. 

Τπό ην πξίζκα απηό, ην Πξάζηλν Σακείν θαιεί ηνπο Γήκνπο λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ζύκθσλα κε ηνλ Οδεγό 

Γηαρείξηζεο Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 2020, ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο 4 «ρέδηα Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ». 
ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιόγσ πξόζθιεζεο ν Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο δξάζεο 

κε ηίηιν «Δθπόλεζε ρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ζην Γήκν ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ», 

πξνϋπνινγηζκνύ 37.200,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 
Σν ρέδην Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) αθνξά ζηε ρσξνζέηεζε δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ 

επαλαθόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (Ζ/Ο) θαλνληθήο ή πςειήο ηζρύνο θαη αληίζηνηρα ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο, 

εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Σα .Φ.Ζ.Ο. ζα απνηεινύλ νπζηαζηηθά ηνλ Οδηθό Υάξηε ρσξνζέηεζεο ησλ 
δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ, πνπ απνηειεί θαη ην πξναπαηηνύκελν 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζρεηηθώλ ππνδνκώλ ζηελ Διιάδα. 

Ωο Φνξέαο Δθπόλεζεο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. νξίδεηαη ν Γήκνο θαη είλαη αξκόδηνο γηα: 

i. Σε ζπγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο, ζύκθσλα κε ην αξ.6 ηνπ ΦΔΚ4380/2020. 
ii. Σελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. 

iii. Σε δεκηνπξγία θαη δηάρπζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ πιηθνύ, έληππνπ θαη ςεθηαθνύ, γηα ηελ πιεξνθόξεζε ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηώλ ζε ζρέζε κε ηα ζεκεία επαλαθόξηηζεο H/O θαη ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο Ζ/Ο. 
iv. Σε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο θαη εθαξκνγήο ηνπ .Φ.Ζ.Ο., ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ λέσλ αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα 

ζπκπιήξσζε/επηθαηξνπνίεζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. κέζσ ζύληαμεο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο αλά ηξία (3) έηε. 
v. Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, θαζώο θαη ηελ παξνρή ηνπ απαηηνύκελνπ πιηθνηερληθνύ 

εμνπιηζκνύ ζε απηή. 

vi. Σελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. 

vii. Σελ ππνζηήξημε θάζε ηπρόλ άιιεο δηνηθεηηθήο ή ππεξεζηαθήο αλάγθεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη γηα ηελ επηηπρή 
θαηάξηηζε, πινπνίεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. πέξαλ ησλ αλσηέξσ. 

Με βάζε ηελ ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόθαζε Τπνπξγνύ θαη Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο (ΦΔΚ Β’ 4380/5.10.2020) «Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηα ρέδηα Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο.» 
θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 6, ε νκάδα εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα ζπζηήζεη ν Γήκνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

απνηειείηαη από εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύληαμεο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ελόο .Φ.Ζ.Ο. ν Φνξέαο Δθπόλεζεο δεκηνπξγεί ηνλ «Φάθειν .Φ.Ζ.Ο.», ν νπνίνο απνηειείηαη 

ππνρξεσηηθά από ηα αθόινπζα παξαδνηέα: 
Π.1α: Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο - Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο 

Π.1β: Υσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθόξηηζεο θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο - ελάξηα αλάπηπμεο δηθηύνπ ζεκείσλ 

επαλαθόξηηζεο Ζ/Ο 
Π.2: Έθζεζε Γηαβνύιεπζεο 

Π.3: Οινθιήξσζε Φαθέινπ - Δθαξκνγή ρεδίνπ 

Με βάζε ηα αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην γεγνλόο όηη ην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ αθνξά 
απνθιεηζηηθά ηελ θαηάξηηζε ΦΖΟ από εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 πεξίπησζε β) ηεο Τπ. 

Απόθαζεο ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396, ειζηγούμαζηε:  

1. Σελ εμνινθιήξνπ θαηάξηηζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. από εμσηεξηθό ζπλεξγάηε κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη είλαη ζύκθσλε κε ην άξζξν 7 ηεο 
ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396/30-09-2020. 

2. Σελ ππνβνιή πξόηαζεο ζην Υξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ», ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο 4 «ρέδηα Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο)» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ηελ 
ρξεκαηνδόηεζε εθπόλεζεο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. 

3. Σε δέζκεπζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο ππεξεζίαο ζε 

θσδηθό, εθόζνλ εγθξηζεί. 

4. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

αλσηέξσ. 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ 
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  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. θβ ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) : Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ από εζληθνύο πόξνπο ή/θαη πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα. 

     Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε όπσο εηδηθόηεξα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΩΛΑ 

1. Αποδζχεται τουσ όρουσ  και εγκρίνει τθν υποβολι αίτθςθσ  χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα  προσ το 

ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ, ςτον Άξονα προτεραιότθτασ 4 (Α.Π.4) ‘’χζδια φόρτιςθσ θλεκτρικών οχθμάτων (.Φ.Η.Ο.)’’ 

του χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ «Δράςεισ Περιβαλλοντικοφ Ιςοηυγίου» 2020», ςυνολικισ δθμόςιασ 

δαπάνθσ 30.000,00€ πλζον ΦΠΑ, ιτοι 37.200,00€. 

2. Σθν εξολοκλιρου κατάρτιςθ του .Φ.Η.Ο. από εξωτερικό ςυνεργάτθ με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ παροχισ 

υπθρεςιών που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και είναι ςφμφωνθ με το άρκρο 7 τθσ 

ΤΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020. 

3. Εφόςον θ παραπάνω χρθματοδότθςθ εγκρικεί, ο Διμοσ δεςμεφεται για τθν εγγραφι τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ 

ςτον αντίςτοιχο Κ.Α. του τρζχοντοσ προχπολογιςμοφ του Διμου, με αναμόρφωςθ. 

4. Ορίηει τον υπάλλθλο του Διμου κ. Πολίτθ Δθμιτριο – ΠΕ3 Πολιτικών Μθχανικών, Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Σεχνικών Τπθρεςιών & Πολεοδομίασ του Διμου ωσ αρμόδιο επικοινωνίασ και υπεφκυνο για τθν υλοποίθςθ 

τθσ πρόταςθσ για λογαριαςμό του Διμου. 

5.  Εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο Βζλου Βόχασ κ. Παπακυριάκο Αννίβα για τισ περαιτζρω ενζργειεσ, που κα 

απαιτθκοφν. 

 Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 306/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

     5.- Κανάβηρ Αθανάζιορ 

     6.- Βοςδούπηρ Λικόλαορ           

                                                         Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό. 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ    

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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