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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27.12.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 369/2021 

 
ΘΕΜΑ: α. Έγκριση συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ 14.6iv33.33.9.1 /29.11.2021 πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"   ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ" 

β. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 27226/23-12-2021 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς  

5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος 3) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

   Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο . 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το  9
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την υπ’αρ πρωτ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12143/29-11-2021 πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 

ΕΤΠΑ και  ΤΣ, καλεί το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση 

έργων, μεταξύ των Δήμων, προκειμένου να ενταχθούν στο Κωδικό Πρόσκλησης: 14.6iv33.33.9.1 Α/Α ΟΠΣ: 4950, 

στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ  

ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» 

 

1.1. Η πρόταση  που θα υποβληθεί από το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτει στον ειδικό 

στόχο 33 της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 

023 και αφορούν τη Δράση 14.6iv.33.33.9 με τίτλο: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα 
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(last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων.» της 16ης εξειδίκευσης του 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.   

1.2. Ως Δικαιούχος της Πράξης θεωρείται το ΚΑΠΕ, ενώ ως Δυνητικοί Εταίροι Δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι 

φορείς – Δήμοι ή/και Αναπτυξιακές Εταιρείες αυτών θα υλοποιήσουν τα αντίστοιχα έργα και έχουν 

δεσμευτεί με το προαναφερόμενο Φορέα, ως ορίζει η κείμενη Νομοθεσία.   

 Ειδικότερα, μέσω της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά: 

• 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 

Υπηρεσίες Συμβούλου 

Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ 

Συνολική αποτίμηση των δράσεων  

Σε σχέση με την έγκαιρη συλλογή και παρακολούθηση των δεικτών, ο Δικαιούχος – ΚΑΠΕ και οι εταίροι Δικαιούχοι - 

Δήμοι  των  

 

Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας. 

1. Επιλέξιμα θεωρούνται έργα μικροκινητικότητας, που θα αναπτυχθούν σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Χώρας, που 

περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση πίνακα, ο οποίος έχει τη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους – κριτήρια, πληθυσμιακά, είτε/και 

γεωγραφικά, ή και άλλα κατάλληλα να οδηγήσουν στην μέγιστη αποτελεσματικότητα του εν λόγω 

συγχρηματοδοτούμενου έργου. Τα ανώτερα όρια προϋπολογισμού και το φυσικό αντικείμενο των δράσεων, που θα 

προταθούν από το ΚΑΠΕ, για Δήμους του συνημμένου Πίνακα της Πρόσκλησης, θα πρέπει να αναφέρονται ρητά 

στην Προγραμματική Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΚΑΠΕ και των Δήμων ή των Αναπτυξιακών Εταιρειών 

αυτών και θα πρέπει να τηρηθούν απόλυτα, επί ποινή αποκλεισμού.   

2. Δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες για έργα ή προμήθειες που έχουν υλοποιηθεί πριν την έκδοση της παρούσας 

πρόσκλησης ανεξάρτητα από το εάν έχουν παραληφθεί αρμοδίως.  

3. Οι υποδομές φόρτισης και οι θέσεις εγκατάστασης των ποδηλάτων θα υλοποιηθούν επί κοινόχρηστων χώρων. Ως 
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εκ τούτου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για πρόσκτηση γης.  

4. Δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες αφορούν εξοπλισμό που δεν συνδέεται λειτουργικά με τον 

περιγραφόμενο στην παρ. 1.2 της πρόσκλησης.  

5. Το ΚΑΠΕ έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο πρότασης, που θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε Δήμους, που 

αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα της Πρόσκλησης, ενώ σε κάθε ένα Δήμο θα αντιστοιχεί μόνο μία 

ολοκληρωμένη παρέμβαση, σύμφωνα με τις επιλέξιμες παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν.  

6 . Κάθε εταίρος δικαιούχος αναλαμβάνει πλήρως το κόστος λειτουργίας και συντήρησης τουλάχιστον για 5 έτη μετά 

τη λήξη της προγραμματικής περιόδου, σύμφωνα με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού του οργάνου.  

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 2.000.000,00€ με 

υπερδέσμευση 30.000.000,00€ και προέρχεται από πόρους του Ταμείου Συνοχής  (ΤΣ). 

Προκειμένου να ενταχθεί ένας φορέας στο Πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει  Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου 

για την υποβολή πρότασης καθώς επίσης και έγκριση συμφώνου συνεργασίας με το ΚΑΠΕ. 

 

Μετά τα παραπάνω, 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε : 

 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12143/29-11-2021 

πρόσκληση ( κωδικός πρόσκλησης Κωδικό Πρόσκλησης: 14.6iv33.33.9.1 Α/Α ΟΠΣ: 4950, στον Άξονα 

Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» 

2. Την έγκριση συμφώνου συνεργασίας με το ΚΑΠΕ για υποβολή πρότασης στο ‘ποσό 380.000,00€. 

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να υπογράψει και να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 

ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

 

 

 

                                                                                           

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 

προέδρου 

 

 

                                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης συμμετοχής στην υπ’αρ πρωτ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12143/29-11-2021 πρόσκληση 

( κωδικός πρόσκλησης Κωδικό Πρόσκλησης: 14.6iv33.33.9.1 Α/Α ΟΠΣ: 4950, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 

«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»», ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» 

Β) Εγκρίνει  το σύμφωνο συνεργασίας με το ΚΑΠΕ για υποβολή πρότασης στο ‘ποσό 380.000,00€. 

Γ) Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο προκειμένου να υπογράψει και να προβεί σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την 

υλοποίηση των ανωτέρω. 
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   Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 369/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  28.12.2021 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


