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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 366/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  43ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 30-12-2021 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια 
περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 29498/24-12-2021 πρόσκληση 
του Αντιπροέδρου  που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 
76), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας 
διάταξης:               
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη υποβολή πρότασης του ∆. Εορδαίας ως ∆υνητικού Εταίρου ∆ικαιούχου 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 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, Α∆Α: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-
Φ5Π) και τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥ∆ Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Συνοχής. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Στέφανος Μπίγγας 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την 
υπ’αριθµ 29485/24-12-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµήµατος Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
«ΘΕΜΑ : Υποβολή πρότασης του ∆. Εορδαίας ως ∆υνητικού Εταίρου ∆ικαιούχου 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 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, Α∆Α: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) 
και τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥ∆ Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) µε την µε Α.Π.: 12143/29.11.2021 πρόσκληση µε τίτλο: 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ», καλεί το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) 
για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργων, µεταξύ των ∆ήµων, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν 
από το Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 
«∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής. 

Ειδικότερα, µέσω της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να χρηµατοδοτηθούν για τους ∆ήµους ενδεικτικά: 

• Προµήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα 
συστήµατα χρήσης σε ΟΤΑ Α’ Βαθµού της χώρας. 

• ∆ηµιουργία 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. 

• ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης, που αφορούν σε προωθητικές ενέργειες για το συνολικό 
Πρόγραµµα «Μικροκινητικότητας» και για το σύνολο των συµµετεχόντων ∆ήµων. 

• Υπηρεσίες συµβούλου παρακολούθησης προς τους συµµετέχοντες ΟΤΑ µέγιστου π/υ έως 8.000 
ευρώ. 

• Έργα σύνδεσης µε δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται. 

Ο ∆ήµος Εορδαίας στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης προτίθεται να συνάψει Σύµφωνο 
Συνεργασίας µε το ΚΑΠΕ για την υποβολή πρότασης που θα περιλαµβάνει δύο (2) υποέργα µε τίτλο: 
Υποέργο 1:«Ενίσχυση της µικροκινητικότητας στο ∆ήµο Εορδαίας» και Υποέργο 2:  «Παροχή υπηρεσιών 
συµβούλου παρακολούθησης των δράσεων µικροκινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας», όπως αυτά 
περιγράφονται παρακάτω. 

• Υποέργο 1: «Ενίσχυση της µικροκινητικότητας στο ∆ήµο Εορδαίας» µε προϋπολογισµό 310.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

Το παρόν έργο αφορά την προµήθεια, εγκατάσταση, παραµετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος µίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον ∆ήµο. Το σύστηµα θα επιτρέπει την αυτόµατη 
µίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προµήθεια και 
εγκατάσταση ενός αυτοµατοποιηµένου ηλεκτρονικού συστήµατος που θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα 
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 ∆ήµου. 

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 έργο περιλαµβάνει εξοπλισµό, λογισµικό και υπηρεσίες, τα οποία αναλύονται 
στις επόµενες παραγράφους. 

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 µικροκινητικότητας, πλατφόρµα 
διαχείρισης υπηρεσιών και δεδοµένων µικροκινητικότητας) θα δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο και 
λειτουργικό σύνολο παρεχόµενων υπηρεσιών και µέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσµατικά στην βελτίωση 
των µετακινήσεων σε επίπεδο µικροκινητικότητας. 
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• Υποέργο 2: «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου παρακολούθησης των δράσεων µικροκινητικότητας του 
∆ήµου Εορδαίας» µε προϋπολογισµό 8.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

Αντικείµενο είναι η παροχή υπηρεσιών συµβούλου τεχνικής στήριξης για την υλοποίηση του υποέργου 
«Ενίσχυση της µικροκινητικότητας στο ∆ήµο Εορδαίας» και συγκεκριµένα: 

• Παροχή απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών κατά την διάρκεια υλοποίησης των 
δράσεων µικροκινητικότητας. 

• Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

• Συνδροµή στην αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου για την σύνταξη, συµπλήρωση και υποβολή ∆ελτίων στο 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα(ΟΠΣ). 

• Υποστήριξη σχετικά µε την τήρηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των δεσµεύσεων 
που απορρέουν από την έγκριση και ένταξη των δράσεων που υλοποιούν. 

• Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και την 
εµπρόθεσµη εκτέλεση, ολοκλήρωση και παραλαβή των έργων. 

• Υποστήριξη για την τήρηση των φακέλων έργων/υποέργων, σε όλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της 
σύµβασης 

• Υποστήριξη για την προετοιµασία του ∆ήµου προκειµένου να ανταποκριθεί επιτυχώς σε τυχόν 
προβλεπόµενους ελέγχους. 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') µε τίτλο: «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και σύµφωνα µε το άρθρο 117, παράγραφος 2 αυτού, στις 
αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής περιήλθε η λήψη αποφάσεων για την υποβολή προτάσεων εκ 
µέρους του ∆ήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων 
από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα. 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ 

Παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση για την: 

• Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηµατοδότηση των υποέργων µε τίτλο «Ενίσχυση της 
µικροκινητικότητας στο ∆ήµο Εορδαίας» και «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου παρακολούθησης των 
δράσεων Μικροκινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας» 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 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, Α∆Α: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) και τίτλο 
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥ∆ Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το 
Ταµείο Συνοχής. 

• Έγκριση σύναψης συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του ∆ήµου Εορδαίας 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 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου 
για την υπογραφή της εν λόγω Συµφωνίας Συνεργασίας. 
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• Έγκριση εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί 
προκειµένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση και την υπογραφή των απαιτούµενων εγγράφων.» 

 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά 
Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν µέσω e – mail θετικά επί των ανωτέρω. 

 
Αριθµ. Απόφ. 366/2021 

 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2010 
2. τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/κε και ισχύει  
3. την  υπ’αριθµ. 29485/24-12-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµήµατος Προγραµµατισµού 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.Έγκρινει την υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση των υποέργων µε τίτλο «Ενίσχυση της 
µικροκινητικότητας στο ∆ήµο Εορδαίας» και «Παροχή υπηρεσιών συµβούλου παρακολούθησης των 
δράσεων Μικροκινητικότητας του ∆ήµου Εορδαίας» 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 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, Α∆Α: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) και τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της 
ΕΥ∆ Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 
«∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής. 

2.Έγκρινει την σύναψη συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του ∆ήµου Εορδαίας 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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΕΥ∆/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), Άξονας Προτεραιότητας 14 «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Συνοχής και εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της εν λόγω Συµφωνίας Συνεργασίας. 
3. Εξουσιοδοτεί  τον ∆ηµάρχο να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί προκειµένου να υποβληθεί 
η εν λόγω πρόταση και την υπογραφή των απαιτούµενων εγγράφων. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 366/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
5. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

 
 

ΑΔΑ: 61ΓΩΩΡ6-Ξ87
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