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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 9/15-04-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 81/2021

Θέμα: «Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και
αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης
Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»,-πρόσκληση ΑΤ12για την πράξη «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης»»

Στη Θέρμη, σήμερα 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ.
1591/09-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο
χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί
«Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ
(8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαδάκη Αθηνά (συμμετείχε κατά την έναρξη
του 7ου θέματος)
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3.
Ιωσηφίδης Ιωάννης
3. Κουσούλης Γεώργιος
4.
Δημήτριου Δημήτριος
5.
Χατζηδημητρίου Φανή
6.
Καρκαλή Μαρία
7.
Γαντάς Σπυρίδων
8.
Λιόλιος Αντώνιος
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν πέντε θέματα εκτός της ημερήσιας
διάταξης τα οποία αφορούν α) την έγκριση της υπ. αρ. 36/21 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών
δημοπράτησης, με τίτλο : “Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης”. Η συζήτηση του θέματος
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί στην επιχείρηση η δυνατότητα, στην συνέχεια, υποβολής πρότασης
επιχορήγησης στο πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης», β) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και αποδοχής
των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης
Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»,πρόσκληση ΑΤ12- για την πράξη «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης». Η συζήτηση του
θέματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. να υποβάλλει το συντομότερο δυνατό την πρόταση στο
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ανωτέρω πρόγραμμα, γ) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 31/21 μελέτης προμήθειας με τίτλο
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται
αναγκαία προκειμένου να εκκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες εκτέλεσης της προμήθειας, η οποία θα διενεργηθεί με
συνοπτικό διαγωνισμό, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψουν ελλείψεις του είδους στην υπηρεσία
λαμβανομένου υπόψη των αργιών του Πάσχα αλλά και του γεγονός ότι υπάλληλοι της Επιχείρησης απασχολούνται
με τηλεεργασία γεγονός που καθυστερεί τις διαδικασίες, γ) ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών(ΤΟΝΕΡ)». Η συζήτηση του
θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς εκ παραδρομής παραλήφθηκε κατά τη σύνταξη της πρόσκλησης και αφετέρου
θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ανάθεσης ώστε να μην παρουσιαστούν ελλείψεις στην επιχείρηση,
ε) Παράταση εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά στην Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας
– προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας έτους 2020 καθώς εκ παραδρομής δεν έχει συζητηθεί και θα
πρέπει να διασφαλιστεί άμεσα η υλοποίηση της καθώς αφορά εργατικές παροχές.
Εγκρίνεται

ο μ ό φ ω ν α η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 2 ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα
μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο
διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε
θέμα που αφορά στην επιχείρηση…». Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2
του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:… αποφασίζει για την
εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία…».
Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, με την υπ’ αρ. πρόσκληση ΑΤ12, με αρ. πρωτ. 18215/29-9-2020,
(όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 5455/29-03-21, 1ηΤροποποίηση Πρόσκλησης
ΑΤ12) , καλούνται οι Δήμοι οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, για την
υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο «Δράσεις
Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
στην οποία αναφέρεται ότι « Λαμβάνοντας υπόψη ότι: ……Β) Ότι η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης
αποτελεί σημαντική συνιστώσα για την ενεργειακή μετάβαση και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

της

11ης

Δεκεμβρίου

2019

με

τίτλο

«Η

Ευρωπαϊκή

Πράσινη

Συμφωνία»

(EuropeanGreenDeal), με την οποία τίθεται ο στόχος να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά
ουδέτερη το 2050 με την ανάληψη δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, μεταξύ άλλων
και με την ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών ιδιωτικής και
δημόσιας μεταφοράς. Γ) Ότι οι στόχοι της παρούσας 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 μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του
φαινομένου του θερμοκηπίου (μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως
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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.

Δ) Στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι δυνατή η χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς
ηλεκτρικών, υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου:
•
•

Επιβατηγών οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)
Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα με υποβοηθούμενη

ποδηλάτηση)
•

Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα μέρη κλπ)

•

Μικρών λεωφορείων (με προδιαγραφές για ΑμΕΑ), καθώς και μεγαλύτερων

οχημάτων:
•

Μέσων δημοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, με προδιαγραφές για

ΑμΕΑ)
•

Οχημάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριμματοφόρα, πλυντήρια

κάδων κλπ)
•

Οχημάτων έργου/μεταφορών (φορτηγά κλπ)

Καθώς και η κατασκευή / προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών Φόρτισης και λοιπού
αναγκαίου εξοπλισμού των ανωτέρω οχημάτων.
Ε) Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν και οριζόντιες επικουρικές
δράσεις, όπως δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης,
παρεμβάσεις και δράσεις ΑΠΕ και δαπάνες εργασιών ΟΚΩ εφόσον απαιτούνται.
ΣΤ) Την υπ. αρ. 36/21μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, με τίτλο
«Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης», προϋπολογισμού 445.144,00€
πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 106.834,56, συνολικού δηλ. προϋπολογισμού 551.978,56€. Ζ) Το
γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης δύναται να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της ανωτέρω
πρόσκλησης, για χρηματοδότηση της με τίτλο πράξης «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης», συνολικού προϋπολογισμού 557.930,56€.
Η πράξη αποτελείται από 2 υποέργα, 1 κύριο υποέργο και 1 οριζόντια δράση, δευτερεύουσα.
1.

Υποέργο 1, με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»,

προϋπολογισμού551.978,56€, το οποίο περιλαμβάνει:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (ΜΙΚΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/
ΕΙΔΟΣ
Α
1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SUV
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ VAN ΚΛΕΙΣΤΟΥ
2
ΤΥΠΟΥ

ΤΕΜΑΧΙ
Α
2
1
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/
ΕΙΔΟΣ
Α
1
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ)
Α/
ΕΙΔΟΣ
Α
1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ 22KW

ΤΕΜΑΧΙ
Α
3

Η. Υποέργο 2 –Οριζόντια δράση-, δαπάνη για: «Αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης” -στην Πρόσκληση ΑΤ 12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”»,
προϋπολογισμού 4.800,00€ + 1.152,00€ (ΦΠΑ 24%)=5.952,00€. (Συμφωνητικό ΔΕΥΑΘ με αρ.
πρωτ. 447/04-2-2021, ΑΔΑΜ :21SYMV008095541)
Θ. Η κάλυψη του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης είναι
μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, θα γίνει από Ιδίους
πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης»
και εισηγείται τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση: « Α υποβολής από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
πρότασης

χρηματοδότησης

-στη

πρόσκληση

ΑΤ12-

της

Πράξης

με

τίτλο:

«Προμήθεια

Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης», συνολικού προϋπολογισμού 557.930,56€.
Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) υποέργα, 1 κύριο Υποέργο

1.

Υποέργο 1, με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»,

προϋπολογισμού551.978,56€, το οποίο περιλαμβάνει :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (ΜΙΚΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/
ΕΙΔΟΣ
Α
1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SUV
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ VAN ΚΛΕΙΣΤΟΥ
2
ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/
ΕΙΔΟΣ
Α
1
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΜΑΧΙ
Α
2
1

ΤΕΜΑΧΙΑ
3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ 22KW
3
2. Υποέργο 2 – Οριζόντια δράση-, δαπάνη για: «Αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
“Αντώνης Τρίτσης” -στην Πρόσκληση ΑΤ 12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”»,
προϋπολογισμού 4.800,00€ + 1.152,00€ (ΦΠΑ 24%)=5.952,00€. (Συμφωνητικό ΔΕΥΑΘ με αρ.
πρωτ. 447/04-2-2021, ΑΔΑΜ :21SYMV008095541)
Β. αποδοχή των όρων συμμετοχής της με αρ. πρωτ. 18215/29-09-20 πρόσκλησης ΑΤ12, -όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 5455/29-03-21, 1ηΤροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ12-, του
προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον
Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», καθώς
και τα παραρτήματα αυτής.

ΑΔΑ: 6ΔΓΒΟΛΖΛ-ΞΛ1

Γ. κάλυψη του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης είναι
μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, θα γίνει από Ιδίους
Πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.
Δ. εξουσιοδότηση του Προέδρου

κ. Δαμιανού Ζελιλίδη, ως νόμιμου εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α.

Θέρμης για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας
που απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ και:

1.

την υποβολή από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης πρότασης χρηματοδότησης -στη πρόσκληση

ΑΤ12- της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης», συνολικού προϋπολογισμού 557.930,56€.
Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) υποέργα, 1 κύριο Υποέργο

 Υποέργο 1, με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»,
προϋπολογισμού551.978,56€, το οποίο περιλαμβάνει :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (ΜΙΚΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SUV
2
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ VAN ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
1
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ 22KW
Και

ΤΕΜΑΧΙΑ
2
1

ΤΕΜΑΧΙΑ
3

ΤΕΜΑΧΙΑ
3

 Υποέργο 2 – Οριζόντια δράση-, δαπάνη για: «Αίτηση χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” -στην Πρόσκληση ΑΤ 12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης
στους Δήμους”», προϋπολογισμού 4.800,00€ + 1.152,00€ (ΦΠΑ 24%)=5.952,00€.
(Συμφωνητικό ΔΕΥΑΘ με αρ. πρωτ. 447/04-2-2021, ΑΔΑΜ :21SYMV008095541)

2. αποδοχή των όρων συμμετοχής της με αρ. πρωτ. 18215/29-09-20 πρόσκλησης ΑΤ12, -όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 5455/29-03-21, 1ηΤροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ12-,
του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»,
καθώς και τα παραρτήματα αυτής.
3.κάλυψη του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος
του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, θα γίνει από Ιδίους Πόρους της
ΔΕΥΑ Θέρμης.
4.εξουσιοδότηση του Προέδρου

κ. Δαμιανού Ζελιλίδη, ως νόμιμου εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α.

Θέρμης για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας
που απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης».

ΑΔΑ: 6ΔΓΒΟΛΖΛ-ΞΛ1

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τα
εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υποβολή από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης πρότασης χρηματοδότησης -στη πρόσκληση
ΑΤ12- της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»,
συνολικού προϋπολογισμού 557.930,56€.
Η Πράξη αποτελείται από δύο (2) υποέργα, 1 κύριο Υποέργο

 Υποέργο 1, με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης»,
προϋπολογισμού551.978,56€, το οποίο περιλαμβάνει :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (ΜΙΚΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
1
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ SUV
2
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ VAN ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (ΜΕΓΑΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
1
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ 22KW
Και

ΤΕΜΑΧΙΑ
2
1

ΤΕΜΑΧΙΑ
3

ΤΕΜΑΧΙΑ
3

 Υποέργο 2 – Οριζόντια δράση-, δαπάνη για: «Αίτηση χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” -στην Πρόσκληση ΑΤ 12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης
στους Δήμους”», προϋπολογισμού 4.800,00€ + 1.152,00€ (ΦΠΑ 24%)=5.952,00€.
(Συμφωνητικό ΔΕΥΑΘ με αρ. πρωτ. 447/04-2-2021, ΑΔΑΜ :21SYMV008095541)

2. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής της με αρ. πρωτ. 18215/29-09-20
πρόσκλησης ΑΤ12, -όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 5455/29-03-21,
1ηΤροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ12-, του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο
«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», καθώς και τα παραρτήματα αυτής.
3. Εγκρίνει την κάλυψη του επιπλέον ποσού σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης
είναι μεγαλύτερος του εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, θα γίνει από
Ιδίους Πόρους της ΔΕΥΑ Θέρμης.

4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρος, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας που απαιτηθεί για την
υποβολή της πρότασης».
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9, απόφαση 81/15-04-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

ΑΔΑ: 6ΔΓΒΟΛΖΛ-ΞΛ1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

