ΕΙΣΗΓΗΣΗ
της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας
ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του
Δήμου Πύδνας-Κολινδρού» με παράλληλη τροποποίηση του τεχνικού
προγράμματος έτους 2021
1. ΓΕΝΙΚΑ
Με
την
παρούσα
μελέτη
συνολικού
προϋπολογισμού
39.680,00€,
συμπεριλαμβανομένου
του
ΦΠA,
περιγράφεται
η
παροχή
υπηρεσιών
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση ενός
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως
στόχο την κατά το δυνατόν αρτιότερη και ολοκληρωμένη χωροθέτηση των
σταθμών φόρτισης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων
ως μέσου μετακίνησης στα όρια του Δήμου. Παράλληλα, στόχος της παρούσας
υπηρεσίας είναι η ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα οφέλη της
βιώσιμης αστικής μετακίνησης με έμφαση στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων
(ιδιωτικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων, δημόσιας συγκοινωνίας).
2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»,

5. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

6. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής

νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

7. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο»

8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

9. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
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10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,

11. Τις διατάξεις του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του
Υπουργού Εσωτερικών

12. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας»,

13. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

14. Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

15. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

16. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες”

17. Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
18. Την υπ’αριθ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης
δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του
ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του».

19. Τις διατάξεις του ν. 4710/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 142/23.07.2020 «Προώθηση της
ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις»

20. Τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΣΦΗΟ»
σύμφωνα με το ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020
21. την υπ’ αριθμ. 201.6/2020 απόφαση του Πράσινου Ταμείου
22. Την αρ.1/2021 μελέτη με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για
την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου
Πύδνας-Κολινδρού» όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου με προϋπολογισμό μελέτης: 39.680,00€.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση της αρ.1/2021 μελέτης του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του
Δήμου Πύδνας-Κολινδρού» προϋπολογισμού μελέτης: 39.680,00€ με ΦΠΑ.
2. Την σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021 με την
εγγραφή σε αυτό της παραπάνω μελέτης.

