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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..54η/2020..
της 1-12-2020

Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..502/2020..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..54ης/1-12-2020...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..1η Δεκεμβρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..30019/27-112020..πρόσκλησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 1ο:«Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, πρακτικού τεκμηρίωσης
τιμών, αποδοχής όρων συμμετοχής και υποβολής πρότασης».
ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2ο: Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος
συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ».

&

ΕΚ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού
διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη για την «Προμήθεια Υπηρεσιών Οικοδομικών
Εργασιών».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο.4 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και
ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την “Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης &
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων με την Προμήθεια των Ανταλλακτικών τους”».
 ΘΕΜΑ 3ο: «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση
της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Διονύσου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4
«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»».
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων,
συμπεριλαμβανομένων κατανοµών ΚΑΠ, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους ΟΤΑ,
καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα».
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση κοινωνικών δομών
του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την “ DEMO ABEE” για στήριξη των
οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου μας».
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ΘΕΜΑ 7ο:«Εξειδίκευση Πίστωσης για την Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων
Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων 2020».
ΘΕΜΑ 8ο: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 497/2020 ΑΟΕ και Εξειδίκευση Πίστωσης
Παροχής Υπηρεσιών για Υποστήριξη Διαχείρισης της Πράξης με Τίτλο “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003621».
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για καταβολή
αποζημίωσης για ζημιά που υπέστει πνιγμού 43 κοτόπουλων και 7 γαλιών που
αποδίδεται σε αδέσποτο ζώο».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνες
Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Διονύσου για το έτος 2021».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την
Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό”».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:
«Τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου» κατά τις διατάξεις
του άρθρου 29 του Ν.4753/2020».
ΘΕΜΑ 13ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμός Δημοτικών
Κτιρίων του Δήμου Διονύσου».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4.Φωτάκης Ιωάννης
5.Λακαφώση Παναγιώτα
6.Ζαμάνης Διονύσιος
7.Τσούκας Παναγιώτης
8.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
9.Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Ελευθερία Παππά Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Το 9ο θέμα απεσύρθη από τη ημερήσια διάταξη.
Ο Δ.Σ. κ.Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε από το 10ο θέμα.
Αριθμός Απόφασης: 502/2020
ΘΕΜΑ 3ο: «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της
υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο
Διονύσου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
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Έχοντας υπόψη:
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 Διονύσου», προϋπολογισμού 24.800 €
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 ΦΕΚ4380/2020.
 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 τους 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 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.
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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
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 προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Διονύσου:
1.
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.
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.
3.
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις
περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις διατάξεις του Ν.4710/2020.
 Την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020).
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει 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 αρ. 7 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020.
2.Εγκρίνει 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.

ΑΔΑ: ΩΖΒΜΩ93-7ΡΕ

3.Συγκροτεί Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου
κ.Μπαλαδάκη Γεώργιο και την κ.Μουζάκη Σωτηρία.
4.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες
για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τσουδερός Ιωάννης
Κριεμάδης Στέφανος
Φωτάκης Ιωάννης
Λακαφώση Παναγιώτα
Ζαμάνης Διονύσιος
Τσούκας Παναγιώτης
Κουριδάκης Κωνσταντίνος
Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Δημάρχου.
 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσίων.

