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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 30ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 23-11-2020.
Πράξη 156η
Ιθάκη, σήμερα 23 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12:00΄ έως τις 14.30΄
πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή και του
Δημάρχου κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 7003/19-11-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019) και με την εγκύκλιο αρ. 426/77233/13.11.2020
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις
συνεδριάσεις οργάνων διοίκησης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν - μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και τα 17 μέλη του και αναλυτικά :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

10.

ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

11.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

12.

4.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

13.

5.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

14.

6.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15.

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

17.

ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

9.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

1.

2.

3.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΟΥΔΕΙΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (Λήψη
απόφασης για την σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού και έγκριση των όρων αυτής,
μεταξύ του Δήμου Ιθάκης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «επιχορήγηση Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων
υποδομής, ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς.») και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα
τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντος, αναφέρεται στην κατωτέρω εισήγηση του κ.
Ν.Ραδίτσα :
« Στην συνέχεια προγενέστερων ενημερώσεων και σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ., σας γνωρίζω οτι
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3720/15-10-2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ενέκρινε την τροποποίηση της με αρ. 3676/6-7-2019 απόφασής του, αποδεχόμενο σχετικό αίτημά
μας, ως και την ένταξη των μελετών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα <Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης
και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.>
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι πιο πάνω εγκρίσεις μας γνωστοποιήθηκαν με το αρ. (0)90358_20/4-11-2020 έγγραφο του
Ταμείου, το οποίο περιήλθε στον Δήμο την 16-11-2020. Με το ίδιο έγγραφο μας στάλθηκαν η ειδική
σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) και η δήλωση προσχώρησής μας σε αυτή.
Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο και προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, απαιτείται να στείλουμε
στο Ταμείο :
Α) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποδεικτικό δημοσίευσής της, το έγγραφο με το οποίο
κοινοποιήσαμε την απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και
Β) Υπογεγραμμένη την δήλωση προσχώρησης.
Κατόπιν αυτών εισάγεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου :
1.

Να εγκριθεί η προσχώρηση του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου
λογαριασμού (escrow account) με το Τ.Π.Δ., στο πλαίσιο του προγράμματος <<Επιχορήγηση
μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.>> Α Φάση.

2.

Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Ιθάκης να υπογράψει την δήλωση προσχώρησης,

3.

Να οριστεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος
του δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέγκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να
προβαίνει στις ενέργειες που συμφωνούνται με την σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού,

4.

Να συναινέσει ο Δήμος ότι, ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος των
επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ.Π.Δ. από την
επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων, στα οποία αφορούν οι επιχορηγούμενες
μελέτες.»
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(escrow account)

«Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού
συμφέροντος σε αυτούς.»
Α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων», που εδρεύει στην Αθήνα, Ακαδημίας 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της
παρούσας, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη του Γεωργίου ,
κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας 40, έχοντα το υπ΄αριθ. ΔΑΤ Χ694105/14.04.2004, εκδοθέν από το Α.Τ.
Μελισσίων, δυνάμει της με αριθμ 3642/22-03-2018 απόφασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΛΣΕ469ΗΗ7-ΟΑ8) αυτού,
καλούμενο εφεξής «Καταθέτης» και «Μεσεγγυούχος» και
Β. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούμενοι εφεξής «δικαιούχοι», ήτοι:
όλοι οι Δήμοι της Χώρας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, καθώς και οι ορεινοί
Δήμοι, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και είναι άνω των 10.000
κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία του μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής (2011) της
ΕΛΣΤΑΤ:
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

A/A

ΔΗΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

4

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

A/A

ΔΗΜΟΙ

ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

6

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

7

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

8

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

9

ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

11 ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12 ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

13 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

14 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

15 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

16 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
17 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
18 ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

19 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

20 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
21 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

22 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

23

ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ
ΚΟΡΣΕΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

24 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

25 ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

26 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

27 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

A/A

ΔΗΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

28 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

29 ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

30 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ

31

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

32 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

33 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

34 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

35 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
36 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

37 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

38 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

39 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

40 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

41 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

42 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

43 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

44 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΑΤΤΙΚΗΣ

45 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

46 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

A/A

ΔΗΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

48 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

49 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

47

50

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥΣΕΛΙΝΟΥ

51 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
52

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΔΑ: ΨΕΓ7ΩΕΟ-ΘΥΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
53 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

54

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

55 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

56 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

57 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

59 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

60 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

61 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

62 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

58

63

64 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
65

A/A

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣΜΕΘΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΙ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

67 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ

66

68

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
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69 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

70 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

71

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

72 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

74 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

75 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

76 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

77 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

78 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ

79 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

80 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

81 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ

73

82

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Θα συμφωνήσουν και θα αποδεχτούν όλους τους όρους της παρούσας με την υπογραφή της
συνημμένης στην παρούσα Δήλωση Προσχώρησης (δικαιούχου Ο.Τ.Α. ) η οποία θα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 73 του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/1 τ. Α΄/ 19-12-2016), με το οποίο θεσπίστηκε η
δυνατότητα επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων « με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση
έργων υποδομής ή έργων γενικού ενδιαφέροντος σε αυτούς » οι πόροι της οποίας προέρχονται
από έσοδα του Τ.Π. & Δανείων
2. Την με αριθμό 3610/3/14/27-4-2017 (ΑΔΑ:7Φ3Ν469ΗΗ7-ΗΚ3) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Πρόταση έκδοσης απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των
προϋποθέσεων βάσει των οποίων καθίστανται δικαιούχοι επιχορήγησης οι Ο.Τ.Α από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση
έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς,
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3. Την με αριθ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017,ΦΕΚ 2049/τ. Β/14-6-2017 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών
& του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών
επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων
γενικού συμφέροντος σ΄αυτούς σε εφαρμογή του αρ. 73 του ν. 4445/2016»
4. Την υπ΄αριθ. 3616/5/27-6-2017 (ΑΔΑ: 6Δ0Ε469ΗΗ7-7Ω7) απόφαση του Δ.Σ. του Τ. Π. & Δανείων
« Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης» μεταξύ του Τ. Π. & Δανείων και της ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία « Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.» για
το πρόγραμμα επιχορήγησης των Δήμων από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την
εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης .
5. Την από 12-7-2017 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Τ. Π. & Δανείων και της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.»
6. Την υπ΄αριθ. 3619/11/27-07-2017 (ΑΔΑ: 600Ρ469ΗΗ7-4ΩΩ) απόφαση του Δ.Σ. του ΤΠΔ με την
οποία εγκρίθηκε : α) ο Οδηγός εφαρμογής του χρηματοδοτικού προγράμματος «Επιχορήγηση
μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.», β) η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, γ) το Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης, και δ) το
Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου, που έχουν συσταθεί από την «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.», Τεχνικό Σύμβουλο
του Τ. Π. και Δανείων, σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 2/35374/ΔΠΔΑ/2-6-2017 Κοινής Απόφασης
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, εκδοθείσας κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 73 του ν.
4445/2016
7. ΤΟ Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Τ. Π. & Δανείων»
8. Το άρθρο 325 παρ. 2 α,β του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α) καθώς και την με αριθμό 2/35349/8-5-2012
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων
λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων (Β΄1547)
9. Την με αρ 3600/3/29-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΟΨΗ469ΗΗ7-6ΨΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων με θέμα «Έγκριση Σύστασης Ειδικού Καταπιστευτικού
Λογαριασμού (Escrow Account)» για την επιχορήγηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού
συμφέροντος, σε αυτούς»,
10. Τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της επιχορήγησης των δικαιούχων μέσω του ειδικού
καταπιστευτικού λογαριασμού για την εκπόνηση μελετών, για την ωρίμανση και εκπόνηση έργων
υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος καθώς και των δικαιωμάτων και οι υποχρεώσεων του Τ.
Π. & Δανείων από τη διαχείριση και λειτουργία του λογαριασμού, όπως εξειδικεύονται με την
υπ΄αριθ. 3642/22-03-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, καθώς και το κόστος του
Ταμείου για την παροχή υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράμματος , το οποίο δε συνδέεται με
τη συνήθη και τρέχουσα δραστηριότητά του καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτού.
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Με την 2/35374/ΔΠΔΑ/2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 2049/14-6-2017 Τ. β), μετά από την 3610/3/14/27-4-2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, καθορίστηκε :
 το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, το οποίο ανέρχεται σε 7.500.000,00 ΕΥΡΩ. Το ποσό αυτό
έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Τ.Π. και Δανείων οικονομικής χρήσης 2016 και προέρχεται
από έσοδα του Τ.Π. και Δανείων η σύσταση και πίστωση του άτοκου δεσμευμένου λογαριασμού (escrow
account) 33410008 με μεταφορά του ποσού των 7.500.000,00 € από τον Κωδικό ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ.

Η επιχορήγηση αφορά στην εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή
έργων γενικού συμφέροντος.
Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων Δήμων :
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 για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών,
 για την ωρίμανση του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη όλων των
επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού.
2. Δυνάμει της ως άνω ΚΥΑ και της από 12-07-2017 Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ
του Τ.Π. και Δανείων και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η δεύτερη αποκτά καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου
του Τ.Π.& Δανείων για την υποστήριξή του στην αξιολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων για
ένταξη μελέτης ή μελετών στο πρόγραμμα επιχορήγησης, στη μηχανογραφική επεξεργασία τους και
στην παρακολούθηση της χρηματοδότησης η οποία περιλαμβάνει:
α) Σύνταξη Κανονιστικού Πλαισίου του Προγράμματος Επιχορήγησης και οδηγού εφαρμογής που
περιλαμβάνει :
 την εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης μελέτης ή μελετών στο πρόγραμμα
 τα στάδια και τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος
 την αποτύπωση διαδικασιών με τα Τεχνικά Δελτία καθώς και τη σύνταξη των σχετικών εντύπων
παρακολούθησης της δράσης.
β) Ανάπτυξη Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της
παρακολούθησης του προγράμματος από την αρχή έως και την υλοποίηση του έργου.
γ) Αξιολόγηση των προτάσεων ως κατωτέρω 3.1.2.
δ) Διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στα έργα που εκτελούνται με επιχορηγούμενες μελέτες, μετά
την ολοκλήρωσή τους και υποβολή σχετικής έκθεσης από την ΕΕΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την σύμβαση οι Δικαιούχοι αποδέχονται να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
χειριστής και μεσεγγυούχος δια της αρμόδιας για τη διαχείριση των δεσμευμένων λογαριασμών
Διεύθυνσης Ειδικών Παρακαταθηκών (Δ4), του ποσού της επιχορήγησης που έχει κατατεθεί από τη
Διεύθυνση Δανείων Τ.Ν.& Π.Α. ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (Δ7) , το οποίο θα καλείται χάριν
συντομίας «προϊόν» και χορηγούν σε αυτό την ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβεί στις
ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στην σύμβαση αυτή που συντάσσεται για το σκοπό αυτό
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (καταθέτης και
μεσεγγυούχος) και των δικαιούχων.
 Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συμφωνίας Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν ότι το προϊόν
κατατίθεται σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) του Μεσεγγυούχου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και της υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων
λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων» (Β’ 1547)», το οποίο δεν θα δύναται να αναληφθεί ή να μεταφερθεί μονομερώς από τον
Καταθέτη, παρά μόνο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύεται προς ένα έκαστο τον Δικαιούχων
σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
 Για τον σκοπό αυτό ο Καταθέτης έχει συστήσει τον με αριθμό 33410008 ειδικό δεσμευμένο
λογαριασμό (εφεξής καλούμενο «Λογαριασμός»), τον οποίο έχει πιστώσει με το ποσό των επτά
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.500.000,00€).

Οι Δικαιούχοι προσχωρούν στους όρους της ειδικής σύμβασης, δια της υπογραφής σχετικής
δήλωσης προσχώρησης μετά από απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου στην οποία
περιλαμβάνεται ειδική ρήτρα αποδοχής εκχώρησης εσόδων από τους ΚΑΠ εκ μέρους τους προς το
Τ. Π. & Δανείων, για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων στα οποία αφορά η
επιχορηγούμενη μελέτη,
 Με την προσχώρηση των δικαιούχων στον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account)
δημιουργείται σε αυτόν λογαριασμός (μερίδα) του δικαιούχου Δήμου, μέσω του οποίου θα
εκταμιεύονται οι πληρωμές προς τους μελετητές.
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Η επιχορήγηση ανά Δήμο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 85.000,00 ευρώ.
Η επιχορήγηση για το κόστος υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 20% του κόστους της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
3.1. Ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι που προσχωρούν στην παρούσα παρέχουν ήδη με αυτή τις
ειδικές ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις προς τον Μεσεγγυούχο για την κίνηση του λογαριασμού
σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες συμφωνούνται ως ανέκκλητες
λόγω της φύσεως και του σκοπού τους.
3.1.1 Διαδικασία υποβολής πρότασης για επιχορήγηση :
Για την επιχορήγηση μελετών τηρείται η παρακάτω διαδικασία :
α. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εξέδωσε πρόσκληση τη με αριθ. 104773/9-8-2017 προς
τους δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, για την κατάθεση προτάσεων
για ένταξη μελέτης ή μελετών στο πρόγραμμα επιχορήγησης. Με την πρόσκληση καθορίσθηκαν ο χρόνος
υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (από 1/9/2017 έως 31/10/2018) καθώς και λοιπές λεπτομέρειες
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Κ.Υ.Α.
β. Ο δικαιούχος καταρτίζει και υποβάλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πρόταση για
επιχορήγηση μελέτης ή μελετών με σκοπό την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού
συμφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του
Δημοτικού του Συμβουλίου για συμμετοχή του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
γ. Η ανωτέρω πρόταση συνοδεύεται από τεχνικό δελτίο της μελέτης και του έργου, στο οποίο αφορά
η μελέτη, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 Τίτλο της Μελέτης, σύντομη περιγραφή, τον προϋπολογισμό της μελέτης, την περιληπτική
τεκμηρίωσή της, τη σκοπιμότητα του έργου και την προτεραιότητά του, επαρκώς αιτιολογημένη, για
την εξυπηρέτηση αναγκών υποδομής ή γενικότερου συμφέροντος.
 Την αναθέτουσα αρχή για την ανάθεση της μελέτης.
 Λοιπά στοιχεία ωριμότητας του έργου, στο οποίο αναφέρεται η μελέτη.
 Στοιχεία για την χρηματοδότηση του έργου και ειδικότερα :
αα. τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ, από ίδιους πόρους του δήμου , από
δανεισμό ή από άλλες πηγές.
ββ. Στις περιπτώσεις που η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του
δικαιούχου ή άλλες πηγές εκτός ΕΣΠΑ, θα προσδιοριστούν επακριβώς από το Δήμο, με απόφαση του
Δημοτικού του Συμβουλίου ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής αυτού, τόσο
το ύψος των πόρων αυτών ανά πηγή χρηματοδότησης, όσο και ο προβλεπόμενος χρόνος εκταμίευσής
τους.
γγ. Αποκλείεται η διπλή χρηματοδότηση της ιδίας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα,
χρηματοδοτικά εργαλεία ή και εθνικούς πόρους.
3.1.2. Διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
Κάθε πρόταση Δήμου και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο του έργου, υποβάλλεται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και διαβιβάζεται από αυτό στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η οποία την αξιολογεί και
στη συνέχεια συντάσσει σχετική έκθεση επί αυτής , μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση σε
αυτήν του σχετικού φακέλου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Τ.Π. & Δανείων μπορεί να ζητήσει την υποβολή
συμπληρωματικών δικαιολογητικών από το Δικαιούχο.
3.1.3. Διαδικασία έγκρισης των προτάσεων
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Η πρόταση εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού ληφθεί
υπόψη το σύνολο των στοιχείων του φακέλου και ειδικότερα :





α. η έκθεση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
β. η εξασφάλιση / ύπαρξη χρηματοδότησης για το σχεδιαζόμενο έργο
γ. η μέσω αυτού εξυπηρέτηση αναγκών υποδομής ή γενικότερου συμφέροντος
δ. η έγκαιρη εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, από το δικαιούχο, η οποία θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ανεξάρτητα από
τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης.

3.1.4. Προσχώρηση του δικαιούχου στη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού
Οι Δικαιούχοι προσχωρούν στους όρους της ειδικής σύμβασης, μετά από απόφαση του Δημοτικού
τους Συμβουλίου στην οποία περιλαμβάνεται ειδική ρήτρα αποδοχής εκχώρησης εσόδων από τους ΚΑΠ
εκ μέρους τους προς το Τ. Π. & Δανείων, για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων στα οποία
αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, δια της υπογραφής σχετικής δήλωσης προσχώρησης.
3.1.5. Διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης
1. Η εκταμίευση του προϊόντος θα πραγματοποιείται σε έως τρεις δόσεις ως εξής:
Ο δικαιούχος της επιχορήγησης υποβάλλει προς το Τ. Π. & Δανείων αίτημα εκταμίευσης ενώ τα
σχετικά δικαιολογητικά : α) σύμβαση ανάθεσης της μελέτης β) πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής
παραδοτέων γ) πινάκιο αμοιβής μελετητή δ) τιμολόγιο και ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για
την παραλαβή της μελέτης, δε θα προσκομίζονται στις Υπηρεσίες του Τ. Π. & Δανείων αλλά θα τηρούνται
και θα διατίθενται, με ευθύνη του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του δικαιούχου, για τη
διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου.
2. Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων (αίτημα εκταμίευσης, φωτοτυπία απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή της μελέτης καθώς και φωτοτυπία του τιμολογίου του μελετητή),
το αίτημα εκταμίευσης διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δ4 (Μεσεγγυούχος) για την αποδέσμευση του
ανάλογου ποσού προς το μελετητή μέχρι το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης ανά δικαιούχο.
3. Οι δαπάνες για τις υπηρεσίες ωρίμανσης του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, θα πληρώνονται
στο τέλος μετά την παραλαβή και πιστοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών από το δικαιούχο.
4. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Μελέτης, ο Δικαιούχος ΟΤΑ
υποβάλλει στο Τ. Π. & Δανείων « Έκθεση Ολοκλήρωσης Μελέτης» συνοδευόμενη από την αναγκαία
τεκμηρίωση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Στην Έκθεση
Ολοκλήρωσης Μελέτης ο Δικαιούχος επισυνάπτει την απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής της Μελέτης
και την έγκρισή της από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου.
5. Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υπηρεσιών ωρίμανσης ο
Δικαιούχος Ο.Τ.Α. υποβάλλει στο Τ. Π. & Δανείων «Έκθεση Ολοκλήρωσης διαδικασιών ωρίμανσης», ο
Δικαιούχος συνοδευόμενη από την αναγκαία τεκμηρίωση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο. Στην
«Έκθεση Ολοκλήρωσης διαδικασιών ωρίμανσης», ο Δικαιούχος
επισυνάπτει την απόφαση της Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών και την έγκρισή της από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου.
6. Ο Δικαιούχος τηρεί και ενημερώνει διαρκώς το Τ. Π. & Δανείων και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με όλα τα
στοιχεία προόδου υλοποίησης της επιχορηγούμενης μελέτης και υποβάλλει στο ΤΠΔ κάθε σχετικό
στοιχείο που θα ζητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διαδικασία αφορά την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου στο οποίο αφορά η
ήδη επιχορηγούμενη μελέτη μέχρι την ολοκλήρωσή του με βάση την Απόφαση Ένταξης του Έργου στο
ΕΣΠΑ 2014-2020 ή από ιδίους πόρους ή άλλους πόρους του Δήμου και τις αναληφθείσες νομικές
δεσμεύσεις. Σύμφωνα με την ΚΥΑ « Η εκτέλεση του έργου, στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη,
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια της τρέχουσας προγραμματικής περίοδο, ανεξάρτητα
από τον τρόπο και τη μορφή χρηματοδότησης. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα
παρακρατείται από τους ΚΑΠ της επόμενης χρονιάς».
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Το Τ. Π. & Δανείων με την υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. παρακολουθεί τα έργα που εντάχθηκαν για
χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ή από άλλους πόρους καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους και αφορά τα
παρακάτω στάδια:
-

Ένταξη του έργου στον Προϋπολογισμό του Δήμου
Την προκήρυξη του διαγωνισμού
Τη δημοπράτηση του έργου
Την υπογραφή νομικής δέσμευσης – σύμβασης με τον ανάδοχο
Την προσωρινή βεβαίωση περαίωσης του έργου

Με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, ο Δικαιούχος Ο.Τ.Α. υποβάλλει στο Τ. Π. & Δανείων
«Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου» συνοδευόμενη από την αναγκαία τεκμηρίωση, προκειμένου να
οριστικοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και επισυνάπτει τη Βεβαίωση Περαίωσης του Έργου
από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου.
Ο Δικαιούχος τηρεί και ενημερώνει διαρκώς το Τ. Π. & Δανείων και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. με όλα τα στοιχεία
προόδου υλοποίησης της επιχορηγούμενης μελέτης και υποβάλλει στο Τ. Π. & Δανείων κάθε σχετικό
στοιχείο που θα ζητηθεί.
ΑΡΘΡΟ 5:ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗ
Η εκτέλεση του έργου στο οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα
στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη μορφή
χρηματοδότησης με τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων ως άνω και πιστοποίηση εκτέλεσης των
έργων. Σε διαφορετική περίπτωση η επιχορήγηση θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ του δικαιούχου Ο.Τ.Α.
της επόμενης χρονιάς και για το σκοπό αυτό εκχωρούνται τα έσοδα αυτά από τον ΟΤΑ προς το Τ. Π. &
Δανείων με την προσχώρησή του στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1. Η διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account)
συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι ανέρχεται σε δύο χρόνια, από την υπογραφή της,
δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων.
6.2. Τυχόν έξοδα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από το Ταμείο ή έξοδα προς
τρίτους βαρύνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε δικαιούχο ΟΤΑ.
6.3. Για το λειτουργικό του Τ.Π. και Δανείων θα παρακρατείται από τα διερχόμενα έσοδα (ΚΑΠ) του
εκάστοτε δικαιούχου ΟΤΑ , ποσοστό 0,15% επί του ποσού της επιχορήγησής του.
6.4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου, το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και το
τυχόν υπολειπόμενο δεσμευμένο προϊόν θα αποδεσμεύεται αμέσως και θα μεταφέρεται στον Κωδικό
ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ του προϋπολογισμού του Καταθέτη.
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Ο Μεσεγγυούχος δεν δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τους
Δικαιούχους, οι οποίες δεν ορίζονται στην παρούσα σύμβαση.
7.2. Ο Μεσεγγυούχος δεν φέρει καμία ευθύνη, εκτός εάν αποδεικνύεται βαριά αμέλεια ή δόλος, για
πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα δε λοιπά συμβαλλόμενα μέρη
τον απαλλάσσουν και αναγνωρίζουν ότι λειτουργεί καλή τη πίστη για την εκπλήρωση των σκοπών του
παρόντος προγράμματος.
7.3. Η σύμβαση θα αφορά μόνο σε όσους από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Δήμους, δεν
έχουν εκκαθαρισμένες οφειλές προς το Τ.Π. & Δανείων.
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7.4. Η παρούσα σύμβαση ολοκληρώνεται ως προς κάθε Δικαιούχο Δήμο με την δια της υπογραφής
της σύμβασης προσχώρηση εκάστου εξ αυτών στους ειδικότερους όρους και συμφωνίες αυτής .
7.5. Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα γίνει
αποκλειστικά εγγράφως.
7.6. Οι επιχορηγούμενοι Δήμοι οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο του έργου ότι η μελέτη
επιχορηγήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να δημοσιοποιήσουν τη συμβολή του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο έργο, ήτοι την επιχορήγηση της μελέτης από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.
7.7. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι αποκλειστική
αρμοδιότητα, για κάθε διαφορά που αναφέρεται από την εφαρμογή των όρων της σύμβασης έχουν τα
Δικαστήρια των Αθηνών.
Η παρούσα συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται,
όπως ακολουθεί.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βαρλαμίτης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία υπογραφής 15-05-2018
ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΤΑ

ΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΟΥ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (escrow account) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ
ΑΥΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν.4445/2016 – ΚΥΑ 2/35374/ΔΠΔΑ

Ο Δήμος ….………….. μετά την από …………………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
αποδοχής των όρων της από …………………… σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού
(33410008) της επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων
υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σε αυτούς σε εφαρμογή του αρ. 73 παρ. 1 του ν.4445/2016
– ΚΥΑ 2/35374/ΔΠΔΑ και της σχετικής εξουσιοδότησης δηλώνει δια του νομίμου εκπροσώπου του
……………………… ότι προσχωρεί σε αυτήν αποδεχόμενος ρητώς και ανεπιφυλάκτως τους όρους
αυτής .

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση , το σχέδιο της εν λόγω σύμβασης, καθώς και το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την προσχώρηση του Δήμου Ιθάκης στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο
του προγράμματος <<Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.>> Α Φάση.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιθάκης να υπογράψει την ανωτέρω δήλωση προσχώρησης,
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3. Ορίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του
δεσμευμένου λογαριασμού και χορηγεί σε αυτό ανέγκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει
στις ενέργειες που συμφωνούνται με την σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού,
4. Συναινεί ότι, ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ίσο με το κόστος των επιχορηγούμενων
υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ.Π.Δ. από την επιχορήγηση, σε περίπτωση
μη υλοποίησης των έργων, στα οποία αφορούν οι επιχορηγούμενες μελέτες.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

