
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 24 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-5-2022 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 30η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 16761/26-5-2022 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. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Κορδώσης 

Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας. 

   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 307η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή 

όρων ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό 

ΟΠΣ 5163963 στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
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2020», αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 317.837,56 ευρώ» αναφέρει ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν η  

Οικονομική Επιτροπή [….. Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, 

επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, 

δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 

καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη 

διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 

161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177)”.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής την υπ'αριθμ. 1/2/2022 απόφαση 

της Επιτροπής περί (α) Συμμετοχής 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) 

έγκρισης 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 και θέτει υπόψη των μελών την αρίθμ. 

14958/19.05.2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής: 

 

<<<<  ΘΘέέμμαα::  ΑΑπποοδδοοχχήή  όόρρωωνν  έέννττααξξηηςς  ττηηςς  ππρράάξξηηςς  ««ΒΒιιώώσσιιμμηη  μμιικκρροοκκιιννηηττιικκόόττηητταα  μμέέσσωω  σσυυσσττήήμμααττοοςς  

κκοοιιννόόχχρρηησσττωωνν  πποοδδηηλλάάττωωνν  σσεε  ΔΔήήμμοουυςς  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς  ((εεκκττόόςς  ΔΔήήμμωωνν  ΜΜηηττρροοπποολλιιττιικκώώνν  ΚΚέέννττρρωωνν))»»  μμεε  κκωωδδιικκόό  

ΟΟΠΠΣΣ  55116633996633  σσττοο  ΕΕ..ΠΠ..  ««ΥΥπποοδδοομμέέςς  ΜΜεεττααφφοορρώώνν,,  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ΑΑεειιφφόόρροοςς  ΑΑννάάππττυυξξηη  22001144--22002200»»  ,,  

ααπποοδδοοχχήή  ττηηςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  πποοσσοούύ  331177..883377,,5566  εευυρρώώ  &&  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττρρέέχχοοννττοοςς  

έέττοουυςς        

Σχετ.:  

1. Η αριθ. 1/2/2022 προηγούμενη Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων 

2. Η αριθ. 5074/16.5.2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων,  

Έχοντας υπόψη: 

1. Την ανωτέρω [2] σχετική Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών 

Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020», σύμφωνα με την οποία η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον 

συνδικαιούχο «Δήμο Κορινθίων» είναι το ποσό των 317.837,56 ευρώ 

2. Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική 

Επιτροπή [… Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον 

δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την 
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παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 

του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)…] 

Εισηγείται: 

Α.  Την αποδοχή των όρων ένταξης πράξης της αριθ. 5074/16-5-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) 

Απόφασης Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ 

Β.  Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 317.837,56 ευρώ για την υλοποίηση των δύο 

υποέργων [50] & [51] της πράξης  με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» στα 

οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος Κορινθίων και ειδικότερα : 

Υποέργο [50] με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» &  με 

προϋπολογισμό 309.837,56 ευρώ 

Υποέργο [51] με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων 

Μικροκινητικότητας του Δήμου Κορινθίων» & προϋπολογισμό 8.000,00 ευρώ   

Γ.  Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,  ως ακολούθως : 

α. Εγγραφή του ποσού των 4.000,00 € (ετήσια κατανομή έτους 2022, σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό υλοποίησης των δύο υποέργων, όπως αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο 

Πράξης) για την πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 

Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» σε Κ.Α. Εσόδου 1328.0009 

(Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) [το υπόλοιπο ποσό των 313.837,56 ευρώ θα εγγραφεί το επόμενο 

έτος]& 

β1. ένταξη νέας υπηρεσίας σε Κ.Α. εξόδου 64/6117.0007 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου 

Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Κορινθίων» και πίστωση έτους 

4.000,00 €  [το υπόλοιπο ποσό των 4.000,00 ευρώ θα εγγραφεί το επόμενο έτος] 

β2. ένταξη νέας προμήθειας σε Κ.Α. εξόδου 64/7135.0006 με τίτλο «Ενίσχυση της 

Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» και πίστωση έτους 0,00 €  [το  ποσό των 309.837,56 

ευρώ θα εγγραφεί το επόμενο έτος] 

 

Επισημαίνεται η υποχρέωση τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την πράξη>>. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αποδοχή 

των όρων ένταξης πράξης της αριθμ. 5074/16-5-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) Απόφασης 

Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ», καθώς και την αποδοχή της 

χρηματοδότησης ποσού 317.837,56 ευρώ για την υλοποίηση των δύο υποέργων [50] & [51] της 

πράξης με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 

Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος 

Κορινθίων και ειδικότερα : 

https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/1328-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/1328-%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84/
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Υποέργο [50] με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» & με 

προϋπολογισμό 309.837,56 ευρώ 

Υποέργο [51] με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων 

Μικροκινητικότητας του Δήμου Κορινθίων» & προϋπολογισμό 8.000,00 ευρώ.   

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι εμείς ως δημοτική 

αρχή δεν συμμετείχαμε σε παρόμοιες προσκλήσεις διότι το κόστος φαινόταν μεγάλο στην 

Κοινωνία. Συμφωνεί με την ένταξη την εν λόγω πράξης, και προσθέτει ότι, καλό θα ήταν να γίνει 

μια προσπάθεια μείωσης του κόστους, διότι το κόστος ανά ποδήλατο είναι μεγάλο. Ίσως θα πρέπει 

να δοθούν κάποια ανταποδοτικά από την εταιρεία όπως π.χ. να δοθούν περισσότερα ποδήλατα ή 

να δημιουργηθούν περισσότεροι σταθμοί φόρτωσης -στάθμευσης κ.λ.π. διότι το κόστος ανά 

ποδήλατο είναι υπερκοστολογημένο. 

Ο Πρόεδρος απατώντας στον κ. Πνευματικό Αλέξανδρο, μεταξύ άλλων αναφέρει οι 

προϋπολογισμοί και οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες, σύμφωνα με την διακήρυξη του 

Υπουργείου και δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Όμως θα γίνουν προσπάθειες να δοθούν κάποια 

ανταποδοτικά από την εταιρεία.  

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι συμφωνεί με την 

αποδοχή των όρων και την χρηματοδότηση αλλά επιφυλάσσεται για τους όρους της διακήρυξης 

όταν έρθουν στην Οικονομική Επιτροπή.  

    

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. πρωτ. 14958/19-05-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού, την αριθμ. 5074/16.05.2022 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, τις διατάξεις της παρ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ'αριθμ. 5074/16.05.2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) 

Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης  Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: «Ένταξη 

της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους 

της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»          

Β.- Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 317.837,56 ευρώ για την υλοποίηση των δύο 

υποέργων [50] & [51] της πράξης  με τίτλο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» στα 

οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος Κορινθίων και ειδικότερα : 

Υποέργο [50] με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Κορινθίων» &  με 

προϋπολογισμό 309.837,56 ευρώ 
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Υποέργο [51] με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων 

Μικροκινητικότητας του Δήμου Κορινθίων» & προϋπολογισμό 8.000,00 ευρώ   

,  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 24/307/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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