ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 73/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00,
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.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 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: 7803/12-2-2021 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 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Τυπάλδος Νικόλαος
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο
∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 5 Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή των όρων συµµετοχής και υποβολής αίτησης για χρηµατοδότηση στο
πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα
προτεραιότητας: «Περιβάλλον» µε τίτλο: «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» (Πρόσκληση ΑΤ 12) και
σύσταση Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για την υποστήριξη υποβολής της πρότασης στα πλαίσια της Α.Τ. 12
Πρόσκλησης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Αναστάσιο Γαζή,
Αντιδήµαρχο, ο η οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 40 του ν.4735/2020 και ισχύει (παρ. 1
περ. η) η Οικονοµική Επιτροπή «Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους του δήµου για τη χρηµατοδότηση ή
επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης
πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα επιχορήγησης.»
Με την υπ' αρ. πρωτ. 18215/29-09-2020/Α∆Α:6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3 Πρόσκληση ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών καλούνται οι ∆ήµοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους
προκειµένου να ενταχθούν στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους». Ο
συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000,00 ευρώ(€). Το πρόγραµµα υλοποιείται
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2023, µε δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αιτηµάτων των
∆ικαιούχων. Η παράταση δίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ως έναρξη υποβολής των Αιτηµάτων
ένταξης ορίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής των αιτηµάτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021.
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηµατοδότηση των ∆ήµων, για την προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων (αµιγώς
ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίµου) καθώς και η εγκατάσταση των απαραίτητων
Σταθµών Φόρτισης (σηµεία επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισµού.
Στόχοι της πρόσκλησης είναι: η µείωση του κόστους της κινητικότητας, τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και το
κόστος συντήρησης και επισκευής των δηµοτικών οχηµάτων, ο περιορισµός της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η
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µείωση της κατανάλωσης συµβατικών καυσίµων που συνδέονται µε την επιδείνωση του φαινοµένου του
θερµοκηπίου, (µετάβαση στην κινητικότητα των χαµηλών εκποµπών, όπως έχει αποτυπωθεί στην Απόφαση
04/31.12.2019 του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής «Κύρωση Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια
και το Κλίµα (ΕΣΕΚ)» (Β’ 4893), καθώς και την Οδηγία 2019/1161/ΕΕ για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς
αποδοτικών οχηµάτων οδικών µεταφορών µέσω της θέσπισης ποσοτικών στόχων στις δηµόσιες προµήθειες), η
µείωση της ηχορύπανσης σε τοπική κλίµακα, και µέσω όλων αυτών και η προστασία της δηµόσιας υγείας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης.
Ένα από τα αναπόσπαστα στοιχεία του αιτήµατος χρηµατοδότησης αποτελεί και το παρακάτω
δικαιολογητικό/έγγραφο (παρ. 5 της Πρόσκλησης ΑΤ12) : «Για τις προµήθειες, τεκµηρίωση του προϋπολογισµού
της προµήθειας. Συγκεκριµένα θα πρέπει να προσκοµισθεί Πρακτικό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών συνοδευόµενο
από Πίνακα προσδιορισµού µέσων τιµών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιµοκατάλογους υλικών,
ενηµερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους µεταξύ τους προµηθευτές), εφόσον
απαιτείται».
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να ορισθεί Επιτροπή διερεύνησης τιµών µε απόφαση του Αρµόδιου συλλογικού οργάνου
του ∆ικαιούχου, η οποία θα καταστρώσει το σχετικό Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιµών και θα υποβληθεί όλη
η σχετική αλληλογραφία.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε
α) την αποδοχή των όρων συµµετοχής στην πρόσκληση,
β) την Έγκριση Υποβολής Πρότασης του ∆ήµου µε υποβολή αίτησης συµµετοχής και χρηµατοδότησης στο
πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα
προτεραιότητας: «Περιβάλλον» µε τίτλο : «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» (Πρόσκληση ΑΤ 12)
γ) Τη σύσταση τριµελούς Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών, η οποία προτείνεται να απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη:
1.Σίδερης Ελευθέριος, δηµοτικός υπάλληλος, ΠΕ5 Μηχ/γων Μηχανικών
2.Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού
3.Πάντζου Ζωή, δηµοτικός υπάλληλος, ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης
Έργο της εν λόγω επιτροπής θα είναι, η συλλογή προσφορών, τιµοκαταλόγων, ενηµερωτικών φυλλαδίων κ.λπ.
σχετικά µε τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα που αφορούν την Πρόσκληση, θα συντάσσει σχετικό Πρακτικό συνοδευόµενο
από Πίνακα προσδιορισµού µέσων τιµών υλικών, σχετικές προσφορές ή/και τιµοκατάλογους υλικών, ενηµερωτικά
φυλλάδια, από τουλάχιστον τρεις προµηθευτές και θα γνωµοδοτεί, για την τεκµηρίωση του προϋπολογισµού της
προµήθειας..»

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
α) την αποδοχή των όρων συµµετοχής στην πρόσκληση,
β) την έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου µε υποβολή αίτησης συµµετοχής και χρηµατοδότησης στο
πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα
προτεραιότητας: «Περιβάλλον» µε τίτλο : «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» (Πρόσκληση ΑΤ 12)
γ) Τη σύσταση τριµελούς Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι µέλη:
1.Σίδερης Ελευθέριος, δηµοτικός υπάλληλος, ΠΕ5 Μηχ/γων Μηχανικών
2.Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού
3.Πάντζου Ζωή, δηµοτικός υπάλληλος, ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης
Έργο της εν λόγω επιτροπής θα είναι, η συλλογή προσφορών, τιµοκαταλόγων, ενηµερωτικών φυλλαδίων κ.λπ.
σχετικά µε τα ηλεκτροκίνητα οχήµατα που αφορούν την Πρόσκληση, θα συντάσσει σχετικό Πρακτικό συνοδευόµενο
από Πίνακα προσδιορισµού µέσων τιµών υλικών, σχετικές προσφορές ή/και τιµοκατάλογους υλικών, ενηµερωτικά
φυλλάδια, από τουλάχιστον τρεις προµηθευτές και θα γνωµοδοτεί, για την τεκµηρίωση του προϋπολογισµού της
προµήθειας..»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 73/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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