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Απιθμόρ  861    

43
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 1
ηρ

 Γεκεμβπίος 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1
η
 Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 43/27-

11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (12) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ησάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Τπνβνιή 

πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο «Δθπόλεζε ρεδίνπ 

Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ζην Γήκν Παηξέσλ», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο 4 «ρέδηα θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.)»» (ζρεηηθό ην αξηζ. 

16649/27-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16609/26-11-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ, Γόκεζεο θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο – 

Σκήκα πγθνηλσληαθνύ θαη Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: - Πξνο: - Σνλ θ. 

Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - Θέκα:΄΄Τπνβνιή 

πξόηαζεο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ππεξεζίαο «Δθπόλεζε ρεδίνπ 

Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ζην Γήκν Παηξέσλ», ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο 4 «ρέδηα θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (.Φ.Ζ.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 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 Παηξέσλ», πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00€ 

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. - Χο Φνξέαο Δθπόλεζεο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. νξίδεηαη ν Γήκνο θαη είλαη αξκόδηνο γηα: - i) Σε 
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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 ιακβάλνληαο ππόςε: - i. ην κε αξ. εζ. αι. 16463/2020 

έγγξαθν ηεο Γλζεο Πνιενδνκ.- Κπθινθνξ. ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο ζύκθσλα κε ην νπνίν ν 

Γήκνο δελ δηαζέηεη ζηειέρε κε ηελ απαηηνύκελε εμεηδίθεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη – 

ii. 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, εηζεγνύκαζηε: - 1. Σελ θαηάξηηζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. από 

εμσηεξηθό ζπλεξγάηε κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη 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 Σακείνπγηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε εθπόλεζεο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. – 3. Σελ απνδνρή ησλ 

όξσλ ηεο πξόζθιεζεο. – 4. Σε δέζκεπζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη 

ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο ππεξεζίαο ζε θσδηθό, εθόζνλ εγθξηζεί. – 5. Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

αλσηέξσ. – O Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ, Γόκεζεο θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, θ. Μηραήι Αλαζηαζίνπ».- 

 

               Ζ Οικονομική Δπιηποπή αθνύ άθνπζε ηνλ θ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

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», οι μεζαίοι και μεγάλοι Γήμοι ηηρ σώπαρ 

ςποσπεούνηαι να ζςνηάξοςν σέδια Φόπηιζηρ Ζλεκηπικών Οσημάηυν (.Φ.Ζ.Ο.) έυρ ηην 

31
η
 Μαπηίος 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». 
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ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιόγσ πξόζθιεζεο ν Γήκνο Παηξέσλ πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξόηαζε 

γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν «Εκπόνηζη Στεδίοσ Φόρηιζης Ηλεκηρικών Οτημάηων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) ζηο Δήμο Παηρέων», πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00 €, 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. 

Χο 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. Σελ 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 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλσλ ησλ θάησζη: 

ύκθσλα κε ην αξ. εζ. αι. 16463/2020 έγγξαθν ηεο Γλζεο Πνιενδνκηθνύ - 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο, ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ζηειέρε κε ηελ απαηηνύκελε 

εμεηδίθεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.  

Σν 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,  

 

η Οικονομική Δπιηποπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 

40 παξ. 1) 

 

ΑΔΑ: 6ΞΟΡΩΞΙ-ΧΣΠ



4 

 

1) Δγκπίνει ηελ θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) από 

εμσηεξηθό ζπλεξγάηε κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη είλαη ζύκθσλε κε ην άξζξν 7 ηεο ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396/30-09-

2020. 

 

2) Δγκπίνει ηην ςποβολή ππόηαζηρ 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 σεδίος 

Φόπηιζηρ Ζλεκηπικών Οσημάηυν (.Φ.Ζ.Ο.). 

 

3) Αποδέσεηαι ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηόηεηαο 4 «ρέδηα Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ», ζύκθσλα κε ηνλ Οδεγό 

Γηαρείξηζεο Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ» 

2020. 

 

4) Γεζμεύεηαι γηα ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο 

ππεξεζίαο ζε θσδηθό, εθόζνλ εγθξηζεί. 

5) Δξοςζιοδοηεί ηνλ Γήκαξρν πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

 

 
        Ο Ππόεδπορ                                        Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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