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 Ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 10ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 45/2020 της Ε.Ε.

Στις 28 Μαΐoυ 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνήλθε στην 10η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα
από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 25/05/2020

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Θωμάς Κοτσαμπάς – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_20 με τίτλο : "Πιλοτικό Δίκτυο Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στη Δυτική
Αθήνα"» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 4886/24.09.2019 Πρόσκληση ΑΣΔΑ_20, με τίτλο «Πιλοτικό Δίκτυο Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
στη Δυτική Αθήνα» ο Ενδιάμεσος Φορέας ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας, καλεί τον ΑΣΔΑ να υποβάλλει προτάσεις, στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας (04) «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση
Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» που εντάσσεται στην Ομάδα Δράσης/Παρέμβασης (ΟΔΠ) της
εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με κωδικό ΟΔ/Π 11 και περιεχόμενο που αφορά στην «Βελτίωση της Ενεργειακής
Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα».
  Ο ΑΣΔΑ, μέσω της παρούσας Δράσης στοχεύει στο περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Δυτική Αθήνα και στη μείωση
της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, παράγοντες που συνδέονται με την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και
οδήγησαν τα τελευταία χρόνια τον τομέα των μεταφορών σε μια συντονισμένη προσπάθεια για να υποκαταστήσει μέρος των
ορυκτών καυσίμων που καταναλώνει με εναλλακτικές ενεργειακές πηγές όπως η ηλεκτρική
 Για την υλοποίηση της παρούσας  Δράσης προβλέπονται  :
• Προμήθεια δέκα (10) Ηλεκτρικών Οχημάτων, για την εξυπηρέτηση των αστικών υπηρεσιακών αναγκών των Δήμων - μελών του
ΑΣΔΑ και του ΑΣΔΑ
• Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (ΣΦΗΑ) ταχείας φόρτισης Mode 3 και Mode 4
προκειμένου να ανεφοδιάζονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Ο προϋπολογισμός της πρότασης εκτιμάται σε 674.560,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για την αποδοχή  των όρων της υπ' αριθ.
4886/24.09.2019 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_20 και Α/Α ΟΠΣ 3661, την έγκριση της υποβολής αιτήματος της πράξης που
ανήκει στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (04) «Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της
Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές». Εντάσσεται στην Ομάδα
Δράσης/Παρέμβασης» (ΟΔΠ) της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με κωδικό ΟΔ/Π 11 και περιεχόμενο που αφορά στην
«Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στη Δυτική Αθήνα» και έχει τίτλο «Πιλοτικό Δίκτυο
Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στη Δυτική Αθήνα».
Για την υλοποίηση της  παρούσας Δράσης προβλέπονται:
• Προμήθεια δέκα (10) Ηλεκτρικών Οχημάτων, για την εξυπηρέτηση των αστικών υπηρεσιακών αναγκών των Δήμων - μελών του
ΑΣΔΑ και του ΑΣΔΑ
• Προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (ΣΦΗΑ) ταχείας φόρτισης Mode 3 και Mode 4
προκειμένου να ανεφοδιάζονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε περίπτωση που ο συμβατικός προϋπολογισμός της προμήθειας, που
θα προκύψει μετά τη δημοπράτησή της, υπερβεί το ποσόν των 650.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), το
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υπερβάλον ποσό θα καλυφθεί από τον ΑΣΔΑ.
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), όπως ισχύουν
4. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
5. Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020"
(ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ.
πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
6. Την υπ' αριθ. 4886/24.09.2019 Πρόσκληση ΑΣΔΑ_20, με τίτλο «Πιλοτικό Δίκτυο Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
στη Δυτική Αθήνα» και Α/Α ΟΠΣ 3661
7. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Αποδέχεται τους όρους της υπ' αριθ. 4886/24.09.2019 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_20 και Α/Α ΟΠΣ 3661,
που ανήκει στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (04) «Προώθηση  της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης
ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές».
• Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στην πράξη με τίτλο «Πιλοτικό Δίκτυο Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών
Αυτοκινήτων στη Δυτική Αθήνα» και Α/Α ΟΠΣ 3661, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 650.000,00 € καθώς και
την κάλυψη του όποιου επιπλέον ποσού μπορεί να προκύψει μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού του
έργου, από ιδίους πόρους του ΑΣΔΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι,28/05/2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Εσωτερική Διανομή:
::Δ.Τ.Υ.  ::Πρόεδρο Α ΣΔΑ

κ. Α ν δρέα Παχατουρίδη  
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