ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 496/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 1 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 21461/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆. το θέµα 7 της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
∆ρακονταειδή Κων/νο, και αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την συζήτηση του 23 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 23 : Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για την χρηµατοδότηση της υπηρεσίας
«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Λευκάδας», στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήµαρχος

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, ο οποίος έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής 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
άλλες διατάξεις», οι µεσαίοι και µεγάλοι ∆ήµοι 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 ∆ήµους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύµφωνα µε
τον Οδηγό ∆ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων».
Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο ∆ήµος µας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για τη χρηµατοδότηση
της δράσης µε τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Λευκάδας»,
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 ∆ήµου. 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 ∆ήµος και είναι αρµόδιος για:
i.
Τη συγκρότηση Οµάδας Εργασίας, σύµφωνα µε το αρ.6 του ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020.
ii.
Την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.
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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/∆ΜΕΑΑΠ/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 ∆ήµος 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 δικτύουσηµείων
επαναφόρτισης Η/Ο
Π.2: Έκθεση ∆ιαβούλευσης
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 ΣΦΗΟαπό εξωτερικούς συνεργάτες, σύµφωνα µε το άρθρο 7 περίπτωση β) της
Υπ. Απόφασης ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396,
εισηγούµαστε:
1. Την εξ’ολοκλήρου 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/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020.
2. Την υποβολή πρότασης στο Χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «∆ράσεις 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.
3. Τη δέσµευση της Ο.Ε. για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας
σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.
4. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου προκειµένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση
των ανωτέρω.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Την εξ’ολοκλήρου 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/∆ΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020.
2.
Την υποβολή πρότασης στο Χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «∆ράσεις 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.
3.
Τη δέσµευση της Ο.Ε. για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και την αντίστοιχη εγγραφή της
υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί.
4.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου προκειµένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την
υλοποίηση των ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 496/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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