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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 3/02 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ ΣΑΘΣΗΘΖ
ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 20/2021.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 2α Φεβποςαπίος 2021, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 616/29.01.2021 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο,
Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]
Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 2ο : : Πεπί ςποβολήρ αίηηζηρ σπημαηοδόηηζηρ ζηο ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ και
Αλληλεγγύηρ για ηην Σοπική Αςηοδιοίκηζη «ΑΛΣΩΛΖ ΣΡΗΣΖ» ζηον άξονα
Πποηεπαιόηηηαρ «Πεπιβάλλον» ΚΔ ΣΗΣΙΟ: «Γπάζειρ Ζλεκηποκίνηζηρ ζηοςρ Γήμοςρ».
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην δεύηεπο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ
κειώλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ε νπνία έρεη σο θάησζη :

ΔΙΗΓΗΗ
ΘΔΜΑ :ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΩΝΗ
ΣΡΙΣΗ».ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ»,ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Γράσεις
Ηλεκτροκίνησης στοσς Γήμοσς»
Ο Γήμορ Βέλος Βόσαρ ςποβάλει ππόηαζη για ηη σπημαηοδόηηζη ηηρ ππάξηρ «Γπάζη Ηλεκηποκίνηζηρ
Γήμος Βέλος Βόσαρ» ζηην οποία πποβλέπεηαι η σπημαηοδόηηζη ηλεκηπικών οσημάηυν (αμιγώρ
ηλεκηπικών, ςβπιδικών εξυηεπικήρ θόπηιζηρ ή κςτέληρ καςζίμος) καθώρ και η καηαζκεςή/ππομήθεια ηυν
απαπαίηηηυν Σηαθμών Φόπηιζηρ (ζημεία επαναθόπηιζηρ κανονικήρ ή ςτηλήρ ιζσύορ) και λοιπού
αναγκαίος εξοπλιζμού (π.σ. ηλεκηπονική πλαηθόπμα διασείπιζηρ, μέηπα πςποπποζηαζίαρ) ηυν ανυηέπυ
οσημάηυν.
Σηόσοι ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ είναι:
- η μείυζη ηος κόζηοςρ ηηρ κινηηικόηηηαρ, ηόζο ηο κόζηορ λειηοςπγίαρ όζο και ηο κόζηορ ζςνηήπηζηρ και
επιζκεςήρ ηυν δημοηικών οσημάηυν,
- ο πεπιοπιζμόρ ηηρ αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ,
- η μείυζη ηηρ καηανάλυζηρ ζςμβαηικών καςζίμυν πος ζςνδέονηαι με ηην επιδείνυζη ηος θαινομένος
ηος θεπμοκηπίος
- (μεηάβαζη ζηην κινηηικόηηηα ηυν σαμηλών εκπομπών, όπυρ έσει αποηςπυθεί ζηην Απόθαζη
04/31.12.2019 ηος Κςβεπνηηικού Σςμβοςλίος Οικονομικήρ Πολιηικήρ «Κύπυζη Δθνικού Σσεδίος για ηην
Δνέπγεια και ηο Κλίμα (ΔΣΔΚ)» (Β’ 4893), καθώρ και ηην Οδηγία 2019/1161/ΔΔ για ηην πποώθηζη
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καθαπών και ενεπγειακώρ αποδοηικών οσημάηυν οδικών μεηαθοπών μέζυ ηηρ θέζπιζηρ ποζοηικών
ζηόσυν ζηιρ δημόζιερ ππομήθειερ),
- η μείυζη ηηρ ησοπύπανζηρ ζε ηοπική κλίμακα, και μέζυ όλυν αςηών και
- η πποζηαζία ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ.
Ο Γήμορ Βέλος Βόσαρ πποηίθεηαι να καηαθέζει ππόηαζη για πένηε (5) επιβαηηγά οσήμαηα και πένηε (5)
οσήμαηα επγοηαξίος ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ ηηρ ιζσύοςζαρ ππόζκληζηρ ηος ππογπάμμαηορ.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. θβ ηεο παξ.1
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) : Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ή επηρνξήγεζε
δξάζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ από εζληθνύο πόξνπο ή/θαη πόξνπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε όπσο εηδηθόηεξα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
-

Αποδέσεηαι ηνπο όξνπο

θαη εγκπίνει ηελ ππνβνιή αίηεζεο

ρξεκαηνδόηεζεο ζην πξόγξακκα

Αλάπηπμεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ», ζηνλ άμνλα
πξνηεξαηόηεηαο :

«Πεπιβάλλον» ΚΔ ΣΗΣΙΟ: «Γπάζειρ Ζλεκηποκίνηζηρ ζηοςρ Γήμοςρ» θαη

ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (ακηγώο ειεθηξηθώλ, πβξηδηθώλ
εμσηεξηθήο θόξηηζεο ή θπςέιεο θαπζίκνπ) θαζώο θαη ε θαηαζθεπή/πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ
ηαζκώλ Φόξηηζεο (ζεκεία επαλαθόξηηζεο θαλνληθήο ή πςειήο ηζρύνο) θαη ινηπνύ αλαγθαίνπ
εμνπιηζκνύ

(π.ρ.

ειεθηξνληθή

πιαηθόξκα

δηαρείξηζεο,

κέηξα

ππξνπξνζηαζίαο)

ησλ

αλσηέξσ

νρεκάησλ, ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε Γεκάξρνπ.
- Ο Γήκνο Βέινπ Βόραο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη πξόηαζε γηα πέληε (5) επηβαηεγά νρήκαηα θαη πέληε
(5) νρήκαηα εξγνηαμίνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ηζρύνπζαο πξόζθιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 20/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ
2.- ιάσορ Ανδπέαρ
3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ
5.- Κανάβηρ Π. Αθανάζιορ
Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

