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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 04-01-2022

….ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς  τον α/α  της απόφασης…
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 
Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική 
Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό 
Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό 
Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 
απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 
30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 
06:00», την υπ’ αριθμ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθμ. 426 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔΦ. 69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30.12.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (70η Εγκύκλιος) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ.πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθμ. 643 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 4η 
Ιανουαρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική 
συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθ. 39261/31-12-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ 
της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά 
και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της 
ημερήσιας διάταξης.
       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.
       Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», 
και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
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παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 
εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
       Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 
και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 
εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 
      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 
4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Κόλλια Κωνσταντίνα, 2)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου 
θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης Χρήστος. 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
       ΑΠΟΦΑΣΗ 2η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «(α) 
Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως Δυνητικός Εταίρος Δικαιούχος στην 
Πρόταση του ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών 
Μετακινήσεων» του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (β) έγκριση των όρων του Συμφώνου 
Συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΠΕ και του Δήμου για την Πράξη «Βιώσιμη 
μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους 
της Χώρας, (γ) ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών», θέτει υπ’όψιν 
των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 
  εισήγηση του τμήματος  
η οποία καθ ’ολο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 

Θέμα: (α) Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως Δυνητικός Εταίρος Δικαιούχος στην 
Πρόταση του ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 
Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του Ε.Π. 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (β) έγκριση των όρων του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΠΕ και 
του Δήμου για την Πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος 
κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας, (γ) ορισμός τριμελούς επιτροπής 
διερεύνησης τιμών
Σχετ.: 
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1. Η αριθμ. 2204/17.12.2021 Επιστολή του ΚΑΠΕ με θέμα Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την πρόσκληση με τίτλο  «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, 
Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων» &
2. Η αριθ. 2277/30.12.2021 Επιστολή του ΚΑΠΕ με θέμα Διαβίβαση υποστηρικτικών 
εγγράφων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,

Έχοντας υπόψη:
Το ν 3852/10 (Α΄ 87)»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 72, παρ. 1η […Αποφασίζει για την 
υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση 
δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, 
για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που 
εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα 
επιχορήγησης. …..]  & παρ. 1ζ [….Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου ….].
Την με κωδικό ΟΠΣ 4950 (ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) Πρόσκληση της ΕΥΔ του Ε.Π. 
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, 
Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και τα  ανωτέρω (1) και (2) σχετικά, σύμφωνα με τα οποία :

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα ενταχθεί μία Πράξη με Δικαιούχο το ΚΑΠΕ, ενώ 
οι Δήμοι θεωρούνται Δυνητικοί Εταίροι Δικαιούχοι, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τα 
αντίστοιχα έργα κατόπιν υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας με το ΚΑΠΕ. 
Σε κάθε Δήμο θα αντιστοιχεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση, που ενδεικτικά θα 
περιλαμβάνει:
Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων  πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για 
κοινόχρηστα συστήματα χρήσης σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Χώρας.
Δημιουργία  δικτύου  κοινόχρηστων  θέσεων  κλειδώματος  &  φόρτισης  ποδηλάτου,  
με  δυνατότητα  αυτόματης  φόρτισης  του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο 
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου 
(φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
Ολοκληρωμένες  εφαρμογές  χρήσης  και  πληροφόρησης  πολιτών  (web  και  mobile  
εφαρμογές)  για  τις  υπηρεσίες  Μικροκινητικότητας
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων 
Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.
Δράσεις  Ενημέρωσης  και  Ευαισθητοποίησης,  που  αφορούν  σε  προωθητικές  
ενέργειες  για  το  συνολικό  Πρόγραμμα «Μικροκινητικότητας» και για το σύνολο 
των συμμετεχόντων Δήμων.
Υπηρεσίες Συμβούλου Παρακολούθησης προς τους συμμετέχοντες ΟΤΑ μέγιστου π/υ 
έως 8.000 ευρώ
Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται

Προτείνεται ο Δήμος Κορινθίων στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης να 
συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας με το ΚΑΠΕ για την υποβολή πρότασης που θα 
περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο 
Κορινθίων» και «Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων 
Μικροκινητικότητας του Δήμου Κορινθίων», όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.
Υποέργο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» με μέγιστο 
προϋπολογισμό 310.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (σύμφωνα με το 
Προσυμπληρωμένο Δελτίο Κατάστασης Δήμου, που μας στάλθηκε από το ΚΑΠΕ).
Το παρόν υποέργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και 
λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για 
τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων 
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χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός 
αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την 
ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο 
χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα 
είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν 
σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν 
θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο 
αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό. Το υποέργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό 
και υπηρεσίες.
Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου 
δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με 
τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και 
mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης 
υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο 
και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.
Υποέργο «Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων 
Μικροκινητικότητας του Δήμου Κορινθίων» με προϋπολογισμό 8.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής για την υλοποίηση του 
υποέργου «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων». 

Το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης από το ΚΑΠΕ έχει οριστεί 
στην Πρόσκληση η 31/01/2022 και σύμφωνα με την Επιστολή του ΚΑΠΕ θα πρέπει 
έγκαιρα και μέχρι την 14.01.2022, οι Δήμοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως 
Δυνητικοί Εταίροι Δικαιούχοι να αποστείλουν επιστολή συνοδευόμενη από πλήρες 
φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Εισηγείται:

Α. Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 4950 (ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-
Φ5Π) της ΕΥΔ του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 
Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει
Β. Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως Δυνητικός Εταίρος Δικαιούχος στην 
Πρόταση του ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 
Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του Ε.Π. 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η Πρόταση του Δήμου Κορινθίων θα αφορά στην χρηματοδότηση των 
υποέργων με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» και 
«Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας 
του Δήμου Κορινθίων» στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην με Α.Π. 12143/29-11-
2021 Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 και τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Γ. Να ορίσει και συγκροτήσει Τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τα είδη προς 
προμήθεια του υποέργου  «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» . 
Δ. Την έγκριση των όρων του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΠΕ και του Δήμου 
Κορινθίων για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
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(ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και την εξουσιοδότηση 
του Δημάρχου για την υπογραφή του εν λόγω Συμφώνου Συνεργασίας
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών με την 
υποβολή της πρότασης εγγράφων.

      Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγείται την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως 
Δυνητικός Εταίρος Δικαιούχος στην Πρόταση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 
Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του Ε.Π. 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την έγκριση των όρων του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Κ.Α.Π.Ε. 
και του Δήμου Κορινθίων για την Πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω 
συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας, καθώς  και τον ορισμό 
τριμελούς Επιτροπής διερεύνησης τιμών, με μέλη τους κ.κ. : Ιωάννη Τσολάκη ως 
Πρόεδρο, Εύη Παντελέων και Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, ως μέλη αυτής.
       Στο σημείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευματικός Α. και μεταξύ άλλων αναφέρει 
ότι κατ’αρχήν συμφωνεί με την υποβολή της εν λόγω πρότασης, όμως θα πρέπει να 
υπάρξουν προβλέψεις, ώστε να είναι δωρεάν η μίσθωση των ποδηλάτων από τους 
δημότες και να επεκταθεί το σύστημα περαιτέρω για επισκέπτες του Δήμου. Αναφέρει 
ότι πρέπει να είναι αυστηρή η τήρηση των όρων λειτουργίας της υπηρεσίας και να 
γίνει ορθός σχεδιασμός των χώρων-σταθμών  των ποδηλάτων π.χ. δίπλα σε χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων.
     Ο Προέδρος αναφέρει ότι είναι  αυτονόητα όλα τα λεχθέντα και προφανώς θα 
ληφθούν υπ’όψιν στον σχεδιασμό.
      Ο κ.Πούρος  αναφέρει ότι σύμφωνα με την πρόταση του Κ.Α.Π.Ε.  προβλέπονται 38 
ηλεκτρικά ποδήλατα με 40 θέσεις στάθμευσης. Προτείνει να αυξηθούν οι θέσεις, 
διαφορετικά το κάθε ποδήλατο θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση. 
Επίσης, προβλέπεται τεχνολογία 4G και αναρωτιέται εάν θα είναι συμβατό το 
λογισμικό με νεότερη τεχνολογία  5G. Επίσης αναφέρει ότι προβλέπονται δύο 
τερματικά μίσθωσης αλλά τέσσερις σταθμοί και θα πρέπει να αυξηθούν αντίστοιχα σε 
τέσσερα και τα τερματικά.
      Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, αυτή την στιγμή εγκρίνουμε την πρόταση ώστε να την 
καταθέσει ο Δήμος εγκαίρως και ακολούθως μπορούμε να προσθέσουμε θέσεις και 
ποδήλατα με χρήματα του Δήμου.
     Ο κ.Πλατής αναφέρει ότι είναι λίγα τα 38 ποδήλατα και παρατηρεί ότι δεν 
προβλέπεται τεχνική υποστήριξη για τυχόν βλάβες. Επίσης αναφέρει ότι είναι μεγάλο 
το κόστος της μπαταρίας και είναι εύκολο να κλαπεί.
      Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης 
και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος. Σε 
περίπτωση κλοπής την ώρα χρήσης, θα ευθύνεται ο χρήστης. Για το θέμα κλοπής των 
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μπαταριών θα ζητηθούν διευκρινήσεις, ενώ για την τεχνική υποστήριξη θα 
ακολουθήσει σχετική σύμβαση.
       Ο κ.Πνευματικός αναφέρει ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι το λειτουργικό και 
το λογισμικό πρόγραμμα θα είναι επεκτάσιμα για επιπλέον θέσεις και ποδήλατα.
       Ο Προέδρος αναφέρει ότι αυτό είναι διασφαλισμένο και προβλέπεται από όλες τις 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις 
διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς 
και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Α. -Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ 4950 (ΑΔΑ: 
ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) της ΕΥΔ του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με τίτλο «Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα,  Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
μετακινήσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
        Β.- Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως Δυνητικός Εταίρος Δικαιούχος 
στην Πρόταση του ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών 
Μετακινήσεων» του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η Πρόταση του Δήμου Κορινθίων θα αφορά στην 
χρηματοδότηση των υποέργων με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο 
Κορινθίων» και «Παροχή Υπηρεσιών  Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων 
Μικροκινητικότητας του Δήμου Κορινθίων» στο πλαίσιο της πρότασης που θα 
υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην 
με Α.Π. 12143/29-11-2021 Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 και τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
       Γ.- Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τα είδη προς προμήθεια 
του υποέργου  «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων»  και ορίζει 
τους κ.κ. : Ιωάννη Τσολάκη ως Πρόεδρο, Εύη Παντελέων και Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, 
ως μέλη αυτής.
       Δ.- Την έγκριση των όρων του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΠΕ και του 
Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο της 
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πρόσκλησης «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας 
Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Συνοχής και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του εν λόγω 
Συμφώνου Συνεργασίας
      Ε.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή όλων των σχετικών με την 
υποβολή της πρότασης εγγράφων, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται 
ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   1/2/2022.

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος,  07-01-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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