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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.05.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 5668 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

102/2021 
από το πρακτικό της 11ης/21.05.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 10ο : Έγκριση τροποποίησης υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 (αριθμό πρωτ.: 18215/29-09-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών 

οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 21.05.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

5400/17.05.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 17.05.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β'). 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 10ο : Έγκριση τροποποίησης υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 (αριθμό πρωτ.: 18215/29-09-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών 

οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 36/2021 (ΑΔΑ: 9Β6ΥΩ6Ι-20Α) απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών 

οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 1.054.172,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 

18215/29-09-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», του 

Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής 

του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), απευθυνόμενη στους Δήμους, στους Συνδέσμους Δήμων 

και στα νομικά πρόσωπα των Δήμων της Χώρας, για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων 

χρηματοδότησης. 

 

Ο Δήμος Αγιάς υπέβαλε την υπ’ αριθ. 3200/26-03-2021 Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12, για τη χρηματοδότηση της πράξης: 

«Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις επιχειρησιακές ανάγκες του 

Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 1.054.172,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

Ακολούθως, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 6302/08-04-2021 (ΦΕΚ 1399/2021/Τεύχος Β΄) ΚΥΑ, σύμφωνα με την 

οποία οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος ομαδοποιούνται σε επτά (7) κατηγορίες σε επίπεδο 

Δήμων ή Περιφερειών και τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που 

μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων. Ο Δήμος Αγιάς 

εντάσσεται στην Κατηγορία 5: «Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι», για την οποία ορίζεται 

πλαφόν ύψους 12.000.000,00 ευρώ.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 6570/13-4-2021 τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ12.  

 

Ως εκ τούτου, απαιτείται η αναπροσαρμογή των υποβληθέντων και προγραμματιζόμενων προτάσεων των 

Δήμων, στα ανώτατα όρια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού που τέθηκαν ανά Δήμο, προκειμένου να 

υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των προτεινόμενων πράξεων.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, συντάχθηκαν τροποποιημένες μελέτες για τα υποβληθέντα υποέργα και 

αναπροσαρμόστηκε ο αιτούμενους προϋπολογισμός προς ένταξη της πράξης: «Προμήθεια αμιγώς 

ηλεκτρικών οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς». 

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η χρηματοδότηση έως πέντε (5) 

μικρών ηλεκτροκίνητων 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 έως πέντε (5) μεγάλων ηλεκτροκίνητων 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)  
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καθώς και η κατασκευή/προμήθεια των απαραίτητων Σταθμών Φόρτισης (σημεία επαναφόρτισης κανονικής 

ή υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης, μέτρα 

πυροπροστασίας) των ανωτέρω οχημάτων. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000,00 ευρώ(€). Σύμφωνα με το 

Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (Β’ 1386), η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και 

υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο 

Πρόγραμμα, πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων για το σκοπό αυτό. 

 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση επιλέξιμες είναι και μια σειρά από οριζόντιες επικουρικές δράσεις, στις 

οποίες περιλαμβάνονται: 

α) Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), εφόσον 

απαιτείται 

β) Παρεμβάσεις και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φ/Β στους χώρους 

στάθμευσης/φόρτισης κ.α.), στην αίτηση δύναται να περιλαμβάνεται υποέργο αξιοποίησης Α.Π.Ε. 

προϋπολογισμού έως το 100% της μέσης ετήσιας κατανάλωσης και όχι άνω του 10% του προϋπολογισμού 

της πράξης  

γ) Η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου, 

σε ποσό έως 5.000 € (πλέον ΦΠΑ), 

 

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής μίας (1) αίτησης χρηματοδότησης με μέγιστο αριθμό 

δύο (2) κύριων υποέργων. Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων 

ορίζεται η 31/05/2021. 

 

Το ανώτατο όριο προϋπολογισμού χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ατ12, ανά αίτηση χρηματοδότησης 

ορίζεται, για την Κατηγορία 5 σε 1.500.000 ευρώ (€) και για την Κατηγορία 6 σε 1.000.000 ευρώ (€). 

 

Ο Δήμος Αγιάς αποσκοπώντας στη μείωση του κόστους της κινητικότητας, τόσο το κόστος λειτουργίας όσο 

και το κόστος συντήρησης και επισκευής των δημοτικών οχημάτων, στο περιορισμό της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας προτίθεται να υποβάλλει 

τροποποιημένη πρόταση στην Πρόσκληση ΑΤ12 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τη 

χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις 

επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς». 

 

Πιο αναλυτικά, η πράξη «Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις 

επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς» είναι συνολικού προϋπολογισμού 521.686,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και περιλαμβάνει την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια μικρών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 1 

είναι η προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συγκεκριμένα ενός επιβατηγού συμβατικό 

όχημα, και ενός van με 7 θέσεις 

 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια μεγάλων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για 

όλα τα ηλεκτρικά οχήματα του Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 415.486,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η προμήθεια μεγάλων 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων και συγκεκριμένα ενός ηλεκτροκίνητου σαρώθρου 2μ3 με τρείς 

βούρτσες στο μπροστινό μέρος και πιεστικό πλύσης στην πίσω πλευρά και οι σταθμοί φόρτισης των 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 
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3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία 

του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:  

Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 (αρ. πρωτ.: 18215/29-09-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: 

«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 521.686,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει τα εξής 

υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Αγιάς και σταθμούς 

φόρτισής τους», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 

συγκεκριμένα ενός επιβατηγού συμβατικό όχημα και ενός van με 7 θέσεις. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια μεγάλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Αγιάς και σταθμούς 

φόρτισής τους», συνολικού προϋπολογισμού 415.486,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η προμήθεια μεγάλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 

συγκεκριμένα ενός ηλεκτροκίνητου σαρώθρου 2μ3 με τρείς βούρτσες στο μπροστινό μέρος και 

πιεστικό πλύσης στην πίσω πλευρά και οι σταθμοί φόρτισής τους. 

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 3 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία 

του φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

 

Β. Να αποδεχτείτε τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 (αρ. πρωτ.: 18215/29-09-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: 

«Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 

 

Γ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη και 

υποβολή του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 

ένταξη και υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Αγιάς». 

 

 

ΑΔΑ: Ω0ΤΗΩ6Ι-ΩΓΓ



Σελίδα 5 από 6 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση η΄ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 22766/09.04.2020 ( Β΄1386) ΚΥΑ με θέμα: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ 

και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».»,  

- την υπ’ αριθμ. 6302/08-04-2021 (Β΄1399) ΚΥΑ με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, 

συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ”Αντώνης Τρίτσης“» (Β’ 1386).», 

- την υπ’ αριθμ. 36/2021 (ΑΔΑ: 9Β6ΥΩ6Ι-20Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για τη χρηματοδότηση της 

πράξης: «Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και εξοπλισμού φόρτισης για τις 

επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Αγιάς», 

- τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», και ειδικότερα την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 (αρ. πρωτ.: 

18215/29-09-2020 και ΑΔΑ: 6ΦΘ946ΜΤΛ6-ΘΝ3) με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους 

Δήμους», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ12 (αρ. πρωτ.: 18215/29-09-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις 

Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Αγιάς», συνολικού 

προϋπολογισμού 521.686,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), που περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Αγιάς και σταθμούς 

φόρτισής τους», συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η προμήθεια μικρών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 

συγκεκριμένα ενός επιβατηγού συμβατικό όχημα και ενός van με 7 θέσεις. 

2. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια μεγάλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Αγιάς και σταθμούς 

φόρτισής τους», συνολικού προϋπολογισμού 415.486,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η προμήθεια μεγάλων ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 

συγκεκριμένα ενός ηλεκτροκίνητου σαρώθρου 2μ3 με τρείς βούρτσες στο μπροστινό μέρος και 

πιεστικό πλύσης στην πίσω πλευρά και οι σταθμοί φόρτισής τους. 

3. ΥΠΟΕΡΓΟ 3:  «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης του δικαιούχου για την σύνταξη και 

προετοιμασία του φακέλου υποβολής στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Αντικείμενο 

του Υποέργου 3 είναι η υποστήριξη του Δικαιούχου κατά τη σύνταξη και προετοιμασία του 

φακέλου υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης.  

 

Β. Αποδεχόμαστε τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 

(αρ. πρωτ.: 18215/29-09-2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης 

στους Δήμους», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον». 

 

Γ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη και υποβολή 

του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης:  «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Αγιάς». 

ΑΔΑ: Ω0ΤΗΩ6Ι-ΩΓΓ



Σελίδα 6 από 6 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 102/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: Ω0ΤΗΩ6Ι-ΩΓΓ
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