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Από το αριθ.3/02-02-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 17

Περίληψη
Έγκριση υποβολής (αίτησης χρηματοδότησης) πρότασης ένταξης πράξης
με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στο πρόγραμμα
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης
ΑΤ12 και αποδοχή των όρων συμμετοχής

Στην Ξάνθη, σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.1925/291-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
6. Παπαδόπουλος Κυριάκος
3. Ελευθεριάδης Απόστολος
7. Παπαχρόνης Ιωάννης
4. Ζερενίδης Ιωάννης
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών, την αριθμ.πρωτ.1692/27-1-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η
οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ.:18215/29-09-2020 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) οι Δήμοι της χώρας είναι δυνητικοί
δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους
Δήμους».
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» (European Green Deal), 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.
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 έχει αποτυπωθεί στην Απόφαση
04/31.12.2019 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Κύρωση Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)» (B' 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.
Με την παρούσα πρόσκληση, προβλέπεται η χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών,
υβριδικών εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίμου), και πιο συγκεκριμένα τύπου: o Επιβατηγών
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οχημάτων (συμβατικών, διθέσιων, SUV κλπ) o Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες μοτοποδήλατα,
ποδήλατα με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση) o Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για
δυσπρόσιτα μέρη κλπ) o 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 (σημεία επαναφόρτισης κανονικής
ή υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης, μέτρα
πυροπροστασίας) των ανωτέρω οχημάτων.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται και η κάλυψη του εναλλακτικού καυσίμου των
οχημάτων με την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ως επικουρική δράση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για:
1) την υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον
άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ 12. 2) Την αποδοχή των όρων συμμετοχής
στο παραπάνω Πρόγραμμα.».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον
άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ 12. και αποδέχεται τους όρους συμμετοχής
στο παραπάνω Πρόγραμμα.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 8-2-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

