ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 59/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω
εφαρµογής webex) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την
υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020
εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6788/8-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 3 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ο
ο
Τσιρογιάννη Γεώργιο, ο οποίος συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη στο 5 θέµα της Η.∆. και από το 10 θέµα της
Η.∆. ως το τέλος της συνεδρίασης.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηµατοδότησης από το Πράσινο Ταµείο ποσού 39.680,00 € για την
εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ∆ήµου
Λευκάδας» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020».
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αναστάσιος Γαζής, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Το Πράσινο Ταµείο είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που ιδρύθηκε µε το νόµο 3889/2010.
Αποτελεί συνέχεια του «Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων» ΕΤΕΡΠΣ.
Σκοπός του Πράσινου Ταµείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης µέσω της προστασίας του περιβάλλοντος µε την
διαχειριστική, οικονοµική, τεχνική και χρηµατοπιστωτική υποστήριξη προγραµµάτων, µέτρων, παρεµβάσεων και
ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δηµόσιου και κοινωνικού συµφέροντος µέσω της
διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 7.
Στις αρµοδιότητες του Πράσινου Ταµείου δυνάµει του άρθρου 5 του Ν. 3889/2010 περιλαµβάνεται η υποστήριξη
και η χρηµατοδότηση προγραµµάτων, µέτρων, παρεµβάσεων και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάδειξη
και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, τη στήριξη της
περιβαλλοντικής πολιτικής και την εξυπηρέτηση του δηµόσιου και κοινωνικού συµφέροντος.
Το Πράσινο Ταµείο κάλεσε τους ∆ήµους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύµφωνα µε τον Οδηγό ∆ιαχείρισης
Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στον Άξονα
Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων».

1

Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο ∆ήµος µας µετά και την µε αρ. απ. 496/2020 (Α∆Α ΩΗΛΕΩΛΙ-Φ04)
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, υπέβαλε πρόταση για τη χρηµατοδότηση της δράσης µε τίτλο
«Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Λευκάδας», προϋπολογισµού
39.680,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Με την υπ΄ αρ. 201.6/2020 (Α∆Α:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου
Ταµείου, καθορίστηκε ο ∆ήµος Λευκάδας ως προσωρινός δικαιούχος στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια
φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «∆ράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου 2020» µε ποσό 39.680,00 €. Η υλοποίηση του Σχεδίου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Οδηγό του εν λόγω προγράµµατος, την Πρόσκληση και τον Οδικό Χάρτη Υλοποίησης Σ.Φ.Η.Ο. που έχουν
εκδοθεί στο Πράσινο Ταµείο καθώς και τη σχετική Νοµοθεσία.
Με βάση τα ανωτέρω
εισηγούµαστε
1) την αποδοχή ένταξης της πράξης µε τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
∆ήµου Λευκάδας» στο Πρόγραµµα «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του Άξονα
προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταµείου και της
χρηµατοδότησης ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (39.680,00 €) από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό κατά την πρώτη
αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2021
2) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, ως νόµιµου εκπροσώπου του ∆ήµου, για την υπογραφή όλων των
αναγκαίων εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) την αποδοχή ένταξης της πράξης µε τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
∆ήµου Λευκάδας» στο Πρόγραµµα «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» του Άξονα
προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Πράσινου Ταµείου και της
χρηµατοδότησης ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (39.680,00 €) από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό κατά την πρώτη
αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2021
2) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, ως νόµιµου εκπροσώπου του ∆ήµου, για την υπογραφή όλων των
αναγκαίων εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση της εν λόγω πράξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 59/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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