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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

      Θέμα: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης  ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού 

 Ισοζυγίου 2020» , στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2),του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ. 
 

 

 
    Στην Πρέβεζα, σήμερα  Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00, συνήλθε  σε  

τακτική συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, 

σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ.2186/22-01-2021 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

      8. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος  

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση του Τμήματος Η/Μ  του 

Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. K.Τζόκας), που έχει ως εξής:  

 «….Με την υπ.αρ. 201.6/2020 (ΑΔΑ¨Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) απόφαση το Δ.Σ  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ καθόρισε τον Δήμο Πρέβεζας ως προσωρινό δικαιούχο στον  Άξονα προτεραιότητας 2 

(Α.Π.2), 
’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος  

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020»,με ποσό 49.600,00€ (με ΦΠΑ),με φορέα 
υλοποίησης το Δήμο Πρέβεζας. 
Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται εντός προθεσμίας 

έξι μηνών. Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών το Δ.Σ. του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ 
θα ορίσει τον Δήμο ως οριστικό δικαιούχο και θα προχωρήσει στην αποδέσμευση του τελικού 
ποσού χρηματοδότησης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142Α/23-7-2020): «Από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος και έως την 31η.3.2021, 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 εκπονούν υποχρεωτικά 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο προγραμματίζουν τη 

ΑΔΑ: ΩΔ58ΩΞΧ-1ΔΘ



χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων.»  

Με βάση όλα τα παραπάνω και έχοντας υπόψη : 

)  Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», 
)  Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
)  Τον Ν.4555/2018 
)  Τον Ν.4412/16 
)  Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2020-008274 αίτημα ένταξης του Δήμου Πρέβεζας 
)  Την αρ. 201.6/2020 (ΑΔΑ¨Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) απόφαση το Δ.Σ  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 Την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο, ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 

2020» , στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2), και της χρηματοδότησης  με το ποσό 

49.600,00€ (με ΦΠΑ),από το  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ...». 

        

 
       Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.    

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Αποδέχεται την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο, ‘’Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.)’’ του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» , 

στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2), και της χρηματοδότησης  με το ποσό 49.600,00€ (με 

ΦΠΑ),από το  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  27/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 
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