
 

 

Με την Πρόσκληση 7970 του Πράσινου Ταμείου - Άξονα Προτεραιότητας 4 του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020», χρηματοδοτείται η 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). 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την Δευτέρα 23η Νοεμβρίου 2020 έως και την 

Παρασκευή 4η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά 

και μόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr ). 

Βήμα Α: Οριστικοποίηση ποσού χρηματοδότησης 

Η εκπόνηση των Σ.Φ.Η.Ο. χρηματοδοτείται 100% από την ως άνω Πρόσκληση του Πράσινου 

Ταμείου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4710/2020. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της εκπόνησης της υπηρεσίας των Σ.Φ.Η.Ο. σε εξωτερικό συνεργάτη 

(ανάδοχο) η ενδεικτική εκτίμηση της αμοιβής/προϋπολογισμός διαδικασίας ανάθεσης 

προσδιορίζεται αναλυτικά αναλογικά με τον πληθυσμό του Δήμου ως εξής: 

Α) για Δήμους με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους προτείνεται: 

i. έως 1.000 κατοίκους = 10.000€ πλέον Φ.Π.Α. 

ii. από 1.000 έως 2.000 κατοίκους = 20.000€ πλέον Φ.Π.Α. 

Β) για Δήμους με πληθυσμό από 2.000 κατοίκους και πάνω, για τον υπολογισμό της αμοιβής 

εφαρμόζεται ο μαθηματικός τύπος Α = 20.000€ + κ*40.000€, όπου η τιμή Α είναι η μέγιστη αμοιβή 

του Αναδόχου, ενώ ο συντελεστής Κ καθορίζεται με πληθυσμιακά κριτήρια βάσει του πίνακα 

παρακάτω: 

 

Πληθυσμός Τιμή Κ 

Από 2.000 -10.000 0,1 

Από 10.001 - 30.000 0,3 

Από 30.001 - 50.000 0,5 

Από 50.001 -100.000 0,7 
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Σε περίπτωση σύνταξης Σ.Φ.Η.Ο. Μητροπολιτικών Περιοχών ή/και για την σύνταξη Σ.Φ.Η.Ο. με 

συμμετοχή δύο (2) Ο.Τ.Α. και άνω, ο συντελεστής Κ προσαυξάνεται κατά 50%. Σε κάθε 

περίπτωση η μέγιστη τιμή του Α προτείνεται να μην υπερβαίνει τις 60.000€ (μη 

συνυπολογιζόμενου Φ.Π.Α.). 

Βήμα Β: Λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα για υποβολή πρότασης  

Κατά προτεραιότητα ο προγραμματισμός έκτακτης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής 

Βήμα Γ: Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής μέσω της πλατφόρμας  

ψηφιακών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου 

Θα χρειαστούμε τους κωδικούς του δήμου, διαφορετικά θα συμπληρωθούν τα πεδία από τον 

φορέα. 

Βήμα Δ: Ενημέρωση περί στοιχείων που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου 
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