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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4)
«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου:
Έχοντας υπόψη:
1.
Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /́ 2005),
όπωςισχύει.
2.
Toν Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.
Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ 204/Α /́ 19.7.1974), όπωςισχύει.
4.
Τον Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182/Α /́ 2010), όπωςισχύει.
5.

Το π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 42).

6.
Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α /́ 2010), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
7.
Τον Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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8.
Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
ισχύει.
9.
Τον Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση−
Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
159/Α’/08-08-2014) και ειδικότερα την παράγραφο 33β, του άρθρου 28, όπου ορίζεται για
το Πράσινο Ταμείο ότι «Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάθεσης
μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς».
10.
i. Την υπ΄ αριθμ. 14694/13-03-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου»
(ΦΕΚ 94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό
οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 14694/31−03−2011 απόφασης Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ 432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με αριθμό 4643/261-2012 «Τροποποίηση της 14694/31−03−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ¨Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου¨ (ΥΟΔΔ 94/11−04−2011), όπως ισχύει»
(ΦΕΚ 31/ΥΟΔΔ/27-01-2012).
ii. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου «Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. του Πράσινου Ταμείου» του N. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/31-05-2013).
iii. Την υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013)
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε
με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013 (ΦΕΚ 457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013)
με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 311)», την με αριθμό οικ.26460/16-6-2015 με
τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015)
και την με αριθμό 34810/10-8-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/01−07−2013
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ
586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015).
iv. Την υπ’ αριθ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015)
με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/27−7−2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου»), όπως ισχύει».
v. Την υπ’ αριθ. 43353/31-12-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015)
με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/27−7−2013 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου») όπως ισχύει».
vi. Την υπ’ αριθμ. 37538/21-09-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016)
με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου του Πράσινου
Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει».
vii. Την υπ’ αριθμ. 6726/22-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 88/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-02-2017) με
τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου (ΥΟΔΔ 311)» όπως ισχύει».
viii. Tην υπ’ αριθμ. 32604/21-07-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 366/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017)
με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
ix. Tην υπ’ αριθ. 49028/30-11-2017 (654/Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση του Υπουργού και
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αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/2107-2017 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου”».
x Την υπ’ αριθ. 91785/10664 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Τροποποίηση της αριθμ.32604/21-7-2017 απόφασης: Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 366), όπως ισχύει» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 879/23-10-2019),
και τις Διορθώσεις Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019) με την οποία
ορίστηκαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου
xi Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639/2020 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32604/21-72017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/18-5-2020).
11.
Την υπ’ αριθ. 162.1/30-10-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. (ΦΕΚ 3977/Β/2019) με
θέμα: «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθυντή
του Πράσινου Ταμείου και ορισμός αναπλήρωσης αυτών» (ΑΔΑ: 6Δ5346Ψ844-2ΦΝ).
12.
Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31-12-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:
ΩΜΝΕ4653Π8-ΕΟΗ) με τίτλο: «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του
Πράσινου Ταμείου».
13.
Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/212/Γ/06-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΖ5Π4653Π8-ΤΕΜ) Απόφαση
του Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Πρώτη Αναμόρφωση Τακτικού Προϋπολογισμού του
Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2020»
14.
Την υπ’ αριθ. 171.1/29-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των
προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 συνολικού ύψους
120.000.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες
15.
Την υπ’ αριθ. 177.1/15-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) με θέμα: Τροποποίηση της
Απόφασης Δ.Σ. 171.1/2020 «Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων έτους 2020 του
Πράσινου Ταμείου σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες».
16.
Την υπ’ αριθ. 184.4/24-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΜΟ46Ψ844-ΠΞΨ) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου «1η Τροποποίηση Τακτικού
Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2020»
17.
Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/90968/2517/22-09-2020 (ΑΔΑ: 68ΜΔ4653Π8-ΜΒΖ)
Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού
του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2020» με αύξηση κατά 9.500.000,00 €.
18.
Την υπ’ αριθ. 192.12/30-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΛΦΣ6Ψ844-ΡΒΒ) «Τροποποίηση της
Απόφασης Δ.Σ. 177.1/2020: Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων έτους 2020 του
Πράσινου Ταμείου σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες ύψους
129.500.000,00 €»
19.
Την υπ' αριθμ. 171.8/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ), με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»
20.
Την υπ' αριθμ. 787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση
πίστωσης ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του παραπάνω χρηματοδοτικού
προγράμματος.
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21.
Την υπ’ αριθμ. 177.3/15-04-2020 (ΑΔΑ:95ΩΟ46Ψ844-538) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.
171.8/29-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου περί έγκρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού
30.270.994,79 € αντί 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του.
22.
Την υπ΄αριθμ. 2561/24-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
787/05-02-2020 Υπουργικής Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και διάθεση
πίστωσης ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του.” (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) και η
διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79€ για την υλοποίησή του.
23.
Την υπ’ αριθμ. 192.13/30-09-2020 (ΑΔΑ: 600Ι46Ψ844-ΑΞΩ) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία τροποποιηθηκε η 177.3/1504-2020 (ΑΔΑ:95ΩΟ46Ψ844-538) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 171.8/29-012020 (ΑΔΑ:ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ) Απόφαση του Δ. Σ. του Π. Τ. περί έγκρισης του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και η διάθεση πίστωσης ποσού 30.270.994,79 € αντί
28.617.961,46 € για την υλοποίησή του, λόγω αύξησης πίστωσης για την υλοποίησή του»
(με διάθεση πίστωσης ύψους 37.270.994,79 €) .
24.
Την υπ΄ αριθμ. 7049/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ε0Χ46Ψ844-5ΚΔ) Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 787/05-022020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος
2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του.” και διάθεση
πίστωσης ποσού 30.270.994,79€ για την υλοποίησή του (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) και
διάθεση πίστωσης ποσού 37.270.994,79€, με την οποία προβλέφθηκε ο νέος Άξονας του
Προγράμματος 4 που αφορά τη χρηματοδότηση των Σ.Φ.Η.Ο.
25.
Toν N. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/23-07-2020) «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και
άλλες διατάξεις».
26.
Την υπ΄αρ. 42863/438/19 (ΦΕΚ 2040 Β/4-6-2019): Καθορισμός των όρων, των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του
αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης
δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων
27.
Την με αρ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 Απόφαση του Υπουργού και του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020) βάσει την οποίας
ορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
(ΑΔΑ: Ψ6ΛΣ4653Π8-ΡΤΨ)
28.
Το γεγονός ότι στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται η
διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση έργων, δράσεων και άλλων
παρεμβάσεων που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων στο πλαίσιο
της οποίας αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης,,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.
29.
Την ανάγκη των Δήμων να καταρτίσουν ολοκληρωμένα Σχέδια Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και
τις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης
4
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30.
Τα αναλυτικά πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του μόνιμου ή εναλλακτικά πραγματικού - de facto Πληθυσμού του Δήμου,
βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014, / (ΦΕΚ
699/B/2014). http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous).
31.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προεκτιμάται ότι θα προκληθεί
δαπάνη ποσού 5.500.000,00 € σε βάρος των προβλεπόμενων προς πίστωση από τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα σε
βάρος του ΚΑΕ2269
32.
Την υπ’ αριθμ 196.6/11-11-2020 (ΑΔΑ : ΨΦΣ46Ψ844-2ΦΚ) απόφαση του ΔΣ του
Πράσινου Ταμείου με θέμα : Έγκριση Πρόσκλησης και Οδηγού στο πλαίσιο του Α.Π.4 :
«Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2020»
ΚΑΛΕΙ
τους φορείς εκπόνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-092020 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.» 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.)».
1.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Ο Άξονας Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος περιλαμβάνει τη σύνταξη
των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) το περιεχόμενο των οποίων πρέπει
να είναι σύμφωνο με τα άρθρα 5-10 της Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020
απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’
4380/5.10.2020). Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλοι οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι
μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων,
καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν.
3852/2010 (Α’ 87).
Στους δυνητικούς δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προς ένταξη ήδη
συμβασιοποιημένων υπηρεσιών ή υπηρεσιών των οποίων έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
δημοπράτησης και καλύπτουν τα κριτήρια της επιλεξιμότητας που αναφέρονται αναλυτικά
στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Προϋπόθεση είναι α) η
υπογραφή της σύμβασης ή η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης να έχει γίνει
εντός του έτους 2020 και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για τη μη άσκηση προσφυγών
ή ενδίκων μέσων στα διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας,
συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης κατακύρωσης β) να υπάρχει και να βεβαιώνεται
η ομαλή εξέλιξή τους μέσω σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε
δικαιούχου και γ) να μην αποτελούν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης.
Για την πληρωμή της υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τις γενικές
υπηρεσίες, ο δικαιούχος θα υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη σειρά δικαιολογητικών,
όπως αυτά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος. Η πληρωμή από το Πράσινο
Ταμείο θα γίνεται άπαξ με ένα παραστατικό, μετά την έγκριση του Σ.Φ.Η.Ο. από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή -εφόσον αυτή δεν υπάρχει- από το Δημοτικό Συμβούλιο του
εκάστοτε δήμου και μετά την κατάθεση του συνόλου των δικαιολογητικών προς το Πράσινο
Ταμείο. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που σύνδεσμος δύο (2) ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α.
αποτελούν τον Φορέα Εκπόνησης του ΣΦΗΟ ή Φορέας Εκπόνησης είναι η Π.Ε.Δ. ή
περισσότεροι Ο.Τ.Α. από κοινού βάσει προγραμματικής σύμβασης, απαιτείται έκδοση
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απόφασης από όλες τις συναρμόδιες Επιτροπές Ποιότητας Ζωής ή -για όσες από αυτές δεν
υπάρχουν- από τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια των συνεργαζόμενων Δήμων.
2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση προεκτιμάται σε
5.500.000,00€ για το έτη 2020-2022.
Επισημαίνεται, ότι για κάθε δήμο υπάρχει ο περιορισμός της υποβολής μιας (1) μόνο
πρότασης για τα διοικητικά του όρια είτε οι προτάσεις υποβληθούν από το δήμο είτε από
αρμόδιο Σύνδεσμο ΟΤΑ είτε από Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
Στην περίπτωση υποβολής πρότασης από Σύνδεσμο Δήμων ή Περιφερειακή Ένωση Δήμων
το ανώτατο συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των
ποσών που δικαιούται κάθε επιμέρους Δήμος μεμονωμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 13 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.» για τη χρηματοδότηση των ΣΦΗΟ.
Στην περίπτωση που ορίζεται ως φορέας εκπόνησης Π.Ε.Δ., απαιτείται να γίνει
προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δικαιούχων ΟΤΑ και της ΠΕΔ.
3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 Σεπτέμβριος
2020, Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»,
όπου δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή προτάσεων.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 23η Νοεμβρίου 2020 έως και την
Παρασκευή 4η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, που είναι καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προτάσεων. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr).
Για την υποβολή, ο Δικαιούχος θα κάνει χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής
προτάσεων του Πράσινου Ταμείου, χρησιμοποιώντας του κωδικούς που ήδη διαθέτει.
Κατά το χρονικό διάστημα υποβολής, ο Δικαιούχος θα μπορεί να συμπληρώνει σταδιακά
την πρότασή του και να την αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστική υποβολή. Η οριστική
υποβολή της γίνεται άπαξ και θα λαμβάνει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο
Ταμείο.
Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρμας με τον
Αριθμό Πρωτοκόλλου και τα στοιχεία της αίτησης μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας του
Πράσινου Ταμείου.
4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις εξετάζονται άμεσα σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας
και αξιολόγησης, όπως αυτά προβλέπονται ειδικότερα στην ενότητα 5 του Οδηγού και της
παρούσας.
Κάθε πρόταση που υποβάλλεται, αξιολογείται άμεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η
προθεσμία υποβολής. Εφόσον πληρούν το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή
αποκλεισμού –όπως αναφέρεται στο επόμενο εδάφιο (5)– τα έργα εντάσσονται, βάσει του
προϋπολογισμού τους.
Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για
την ένταξη της συγκεκριμένης πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του Χ.Π.. «Δράσεις
6
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Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».. Η απόφαση ένταξης της υπηρεσίας εκδίδεται με βάση
τον προϋπολογισμό του, λαμβάνοντας υπόψη το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά
δικαιούχο» σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου.
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) σχετικά με
την απόφαση ένταξης στο Δ.Σ του Π.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2690/1999
ενώπιον του Πράσινου Ταμείου. Η εν λόγω αίτηση θεραπείας υποβάλλεται ηλεκτρονικά
άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη
ημέρα της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου σχετικά με την μη ένταξη του προτεινόμενου έργου.
Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου αποφαίνεται επί των αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων)
μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή τους.”
5.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις αξιολογούνται με
βάση τα εξής κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού:
•

Πληρότητα πρότασης (μέσω της Αίτησης Υποβολής).

•
Επιλεξιμότητα – Συμβατότητα με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-092020 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.» με βάσει την οποία ορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες των Σχεδίων Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί θα πρέπει να πληρούνται τα
παραπάνω κριτήρια στο σύνολό τους.
Τα κριτήρια αξιολόγησης και ο τρόπος ικανοποίησης αυτών καταγράφονται και στον Οδηγό
Διαχείρισης του Χ.Π.
6.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο των αναφερομένων στο εδάφιο 10
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» του Οδηγού Διαχείρισης του Χ.Π.
Κάθε Δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε νομική δέσμευση εντός έξι (6) μηνών από
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της υπηρεσίας εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.. Σε αντίθετη
περίπτωση, η υπηρεσία θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.
7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου:
www.prasinotameio.gr, η οποία αποτελεί το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου
Ταμείου με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ και όπου βρίσκεται αναρτημένος ο Οδηγός
Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου

Ευστάθιος Σταθόπουλος
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