
Περιγραφή
Συνοπτικός Οδηγός Υλοποίησης Σ.Φ.Η.Ο. 

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ.Φ.Η.Ο.

Βοηθητικό Έγγραφο - Έκδοση 1.0

Πράσινο Ταμείο – Ομάδα Υποστήριξης Σ.Φ.Η.Ο.
sfho@prasinotameio.gr



1

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................................................................................................................2

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ........................................................................................................................2

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ..............................................................................................3

4 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ....................................................................5



2

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση
της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020
«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων,
οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς
και  οι  μεγάλοι  και  μεσαίοι  νησιωτικοί  Δήμοι  της  χώρας  υποχρεούνται  να  συντάξουν
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως
προσβάσιμων  σημείων  επαναφόρτισης  Ηλεκτρικών  Οχημάτων  (Η/Ο)  κανονικής  ή
υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των
δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που
αποτελεί  και  το  προαπαιτούμενο  για  την  ανάπτυξη  των  σχετικών  υποδομών  στην
Ελλάδα.

Κατόπιν της υπ’ αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για
την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος  «Δράσεις
Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  2020»  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  4  «Σχέδια  Φόρτισης
Ηλεκτρικών  Οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο.)»,  υπέβαλαν  συνολικά  254  Δήμοι  από  τους  270
δικαιούχους. 

Με  βάση  την  υπ’  αριθμό  201.6/2020  Απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Πράσινου  Ταμείου
εντάχθηκαν ως προσωρινοί  δικαιούχοι  όλοι  οι  Δήμοι  που συμμετείχαν  στην ως άνω
διαδικασία με συνολικό προϋπολογισμό 11.552.332,15 €.

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης, οι ενταγμένοι Δήμοι

απαιτείται να ακολουθήσουν τις κάτωθι γενικές αρχές: 
 Κάθε Δικαιούχος υποχρεούται να προχωρήσει σε δημοσίευση του διαγωνισμού

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016) εντός  έξι  (6)  μηνών από  την
ημερομηνία της απόφασης ένταξης της υποβληθείσης πρότασης εκπόνησης του
Σ.Φ.Η.Ο.. Σε αντίθετη περίπτωση, η εγκεκριμένη πρόταση θα απεντάσσεται μετά
από  απόφαση  ΔΣ  του  Πράσινου  Ταμείου.  Ως  εκ  τούτου,  με  δεδομένο  ότι  το
σύνολο  των  προτάσεων εντάχθηκαν  στις  22.12.2020  (δυνάμει  της  υπ’  αριθμό
201.6/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου), οι ενταγμένοι δήμοι θα
πρέπει να έχουν προχωρήσει σε δημοσίευση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 το αργότερο μέχρι τις 22.06.2021. 

 Για την πληρωμή της ενταγμένης πρότασης ο Δήμος θα υποβάλλει στο Πράσινο
Ταμείο πλήρη σειρά δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν
λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση της Οικονομικής
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Υπηρεσίας του δικαιούχου περί μη προηγούμενης πληρωμής της από δικούς του
πόρους. 

 Ο φάκελος δικαιολογητικών πληρωμής της ενταγμένης πρότασης του Δήμου θα
συνοδεύεται από την έγκριση του ΣΦΗΟ από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή -
εφόσον αυτή δεν υφίσταται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του Φορέα
Εκπόνησης  όπως  αυτό  αποδεικνύεται  σχετικά  και  μετά  την  υποβολή  του  στο
Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 Η εκταμίευση  του  ποσού  χρηματοδότησης  ανά δικαιούχο  θα  γίνεται  μετά  τον
έλεγχο  των  υποβλητέων  δικαιολογητικών  που  αφορούν  τόσο  τη  διαγωνιστική
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  όσο  και  τα  δικαιολογητικά  που
αποδεικνύουν  την  υλοποίηση  της  υποβληθείσης  πρότασης  του  δικαιούχου.  Η
πληρωμή θα γίνεται  άπαξ  μέσω του  Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων  με
πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου Δήμου.

 Η  υποβολή  των  δικαιολογητικών  πληρωμής  θα  πραγματοποιηθεί  άπαξ σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου ή με αποστολή
email στο sfho  @  prasinotameio  .  gr   .

3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για  την  καταβολή  της  χρηματοδότησης  οι  Δήμοι  πρέπει  να  υποβάλουν  όλα  τα
απαραίτητων σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων
συμβάσεων, τα οριζόμενα στο ν.3852/2010, το ν.4710/2020 και την υ.α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/
93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380Β/2020) συγκεκριμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση Προϊσταμένου  Τεχνικής  Υπηρεσίας  περί  μη  δυνατότητας  εκπόνησης
ΣΦΗΟ από την ίδια την Υπηρεσία με τεκμηρίωση αυτού.

2. Στοιχεία  τεκμηρίωσης  της  Διαγωνιστικής  διαδικασίας  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης  και  υλοποίησης  της  υποβληθείσης  πρότασης  του  δικαιούχου
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ήτοι ενδεικτικά:

o Απόφαση αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου του  Δήμου  για  αποδοχή της
χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο

o Πρωτογενές αίτημα (αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ) και Έγκριση πρωτογενούς

αιτήματος
o Απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  του  αρμόδιου  οργάνου  του  Δήμου

σχετικά με τη χρηματοδότηση της εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.
o Απόφαση αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου για προσφυγή στη

διαγωνιστική  διαδικασία  (απευθείας  ανάθεση,  συνοπτικός  διαγωνισμός,

mailto:sfho@prasinotameio.gr
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κλπ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και έγκριση της σχετικής
διακήρυξης (στην περίπτωση διαγωνισμού)

o Διακήρυξη  και  τυχόν  περίληψη αυτής  αναρτημένη  στο  ΚΗΜΔΗΣ  για  την
περίπτωση  διαγωνισμού  ή  πρόσκληση  υποβολής  προσφορών  για  την
περίπτωση απευθείας ανάθεσης)

o Για την περίπτωση διαγωνισμού, δημοσιευμένη προκήρυξη στον τύπο ή σε

μέσο που απαιτείται σύμφωνα με την  κείμενη νομοθεσία (Διευκρινίζεται ότι
η  υποχρέωση  δημοσίευσης  παρατείνεται  μέχρι  1.1.2022,  δυνάμει  του
άρθρου 185 του Ν. 4764/2020) 

o Συγκρότηση  Επιτροπής  Διενέργειας  και  Επιτροπής  Ενστάσεων
Διαγωνισμού

o Πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας και  Ενστάσεων Διαγωνισμού σε όλα τα

στάδια (αξιολόγηση και κατακύρωση διαγωνισμού)
o Απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού από αρμόδιο όργανο του Δήμου με

την  επιφύλαξη  του  άρθρου  225  του  Ν.  3852/2010  (αναρτημένη  στο
ΚΗΜΔΗΣ)

o Προσφορά (τεχνική και οικονομική) του αναδόχου 

o Σύμβαση  με  ανάδοχο  (αναρτημένη  στο  ΚΗΜΔΗΣ),  καθώς  και  τυχόν

αποφάσεις  παράτασης συμβατικού  χρόνου συνοδευόμενες  από αίτημα
αναδόχου 

o Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης

3. Βεβαίωση αρμοδίου  οργάνου  της  Αναθέτουσας  Αρχής  περί  μη  άσκησης
ένστασης στην αναθέτουσα αρχή κατά το άρθρο 127 του Ν.  4412/2016 ή σε
περίπτωση άσκησης  ένστασης, προσκόμιση των αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής επί  των ενστάσεων, στα διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας
συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης κατακύρωσης.

4. Βεβαίωση αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής περί μη άσκησης ενδίκου
μέσου κατά  των  σχετικών  αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  που
απορρίπτουν τις σχετικές ενστάσεις

5. Πρακτικά  παραλαβής  των  παραδοτέων  της  σύμβασης  με  την  επιφύλαξη  των
οριζόμενων κατά περίπτωση στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

6. Συγκρότηση ομάδας εργασίας του Φορέα εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο.

7. Εγκριτική απόφαση του Σ.Φ.Η.Ο. από την αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή –
εφόσον  αυτή  δεν  υφίσταται  –  από  το  κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο  του
Φορέα Εκπόνησης όπως  αυτό αποδεικνύεται σχετικά 

8. Παραδοτέα  σε  ηλεκτρονική  μορφή συνοδευόμενα  από  σχετικό  αποδεικτικό
κατάθεσης αυτών στο Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και



5

Ενέργειας,  σύμφωνα με  το άρθρο 11 της υπ.  αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396
(ΦΕΚ 4380Β/2020) Υ.Α.

9. Αντίγραφο  τιμολογίου  αναδόχου,  νόμιμο  εγκεκριμένο  χρηματικό  ένταλμα
πληρωμής (Χ.Ε.) με ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ και βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας ότι
το πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου τηρείται στην υπηρεσία του Δήμου.

10. Ασφαλιστική  ενημερότητα  για  είσπραξη  εκκαθαρισμένων  απαιτήσεων από
Δημόσιο, ΝΠΔΔ, κλπ.

11.  Είναι υποχρεωτική η τήρηση των όρων δημοσιότητας (βλ. παρακάτω: Ενότητα 4)

4 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
Είναι υποχρεωτική η τήρηση των όρων δημοσιότητας, όπως αυτοί αναφέρονται στην
παράγραφο  11  του  Οδηγού  Διαχείρισης  του  Προγράμματος  (Ανάρτηση  στην
ιστοσελίδα του Δήμου,  πινακάκια σχεδίων των μελετών, ανακοινώσεις,  κλπ, όπου θα
συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως η αναφορά χρηματοδότησης,  το λογότυπο και  η
ονομασία του Πράσινου Ταμείου).

Οι  δικαιούχοι  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος αναλαμβάνουν την πληροφόρηση
της  κοινής  γνώμης  για  το  περιεχόμενο,  την  πορεία  και  τα  αποτελέσματα  από  την
υλοποίηση των ενταγμένων έργων τους.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταγράφουν και να διατηρούν αρχείο με τα σχετικά στοιχεία
δημοσιότητας  (π.χ.  έντυπα,  δημοσιεύσεις,  αναρτήσεις,  ενημερωτικές  συναντήσεις
φορέων)  για  τις  υπηρεσίες  που  υλοποιούν  και  να  κοινοποιούν  το  αρχείο  αυτό  στο
Πράσινο  Ταμείο,  εφόσον  ζητηθεί,  στο  πλαίσιο  της  παρακολούθησης  εκτέλεσης  των
εργασιών.
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