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Βέροια 09-09-2019

Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :
Fax :
e-mail :

Μητροπόλεως 55,
TK 59100, Βέροια
Μ. Γεωργιάδου
2331350586
2331350518
m.georgiadou@veria.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση νέας παράτασης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account,
μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ», του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο
Παρακαταθηκών & Δανείων» και του Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του
χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα
Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και εξουσιοδότηση του
Δήμαρχου να υπογράψει την τροποποίηση της αρχικής σύμβαση δεσμευμένου
λογαριασμού ως προς τον χρόνο ισχύος αυτής

Σχετ.: 1. Η αρ. 150.6/2019 (ΑΔΑ: 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και

2. Η αρ. 3676-10/7-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΘΑ469ΗΗ7-Ι4Ρ) απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ

3. Η αρ. 47/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ιστορικό
1. Με την υπ’ αριθμ. 3352/13-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΥΩ646Ψ844-ΨΩ6) Απόφαση του
Yπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του
Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»
με προϋπολογισμό ύψους 27.742.665,78 ευρώ για το έτος 2016 δυνάμει της υπ’
αριθμ. 106.2/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. Ο Άξονας
Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος αναφέρεται στην Αστική Βιώσιμη
Κινητικότητα, με ποσό 7.000.000 €.
2. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δεν αποτελούν μια απλή
κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και
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αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και
αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα
για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών
συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς
προγραμματισμού. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της
κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο
την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του
περιβάλλοντος.
3. Με την υπ’ αρ. 100.1/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου
Ταμείου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Πρασίνου
Ταμείου. Με την υπ’ αριθμ. 56974/31.12.2015 Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 του Πράσινου
Ταμείου, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3032/30.06.2016 «Πρώτη
Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πρασίνου Ταμείου, Οικονομικού έτους
2016» και 6798/20.12.2016 «Δεύτερη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του
Πρασίνου Ταμείου, Οικονομικού έτους 2016» (ΑΔΑ:6ΠΣ346Ψ844-ΩΞ9) όμοιες
Αποφάσεις. Με την τελευταία τροποποίηση το ποσό που θα διατεθεί στον Άξονα
Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 9.000.000,00 ευρώ.
4. Με το αριθμ. πρωτ. 5377/27-10-2016 έγγραφο – πρόσκληση του Πράσινου
Ταμείου απεστάλη προς 168 Δήμους μία φόρμα ωριμότητας την οποία καλούνταν να
συμπληρώσουν και να αποστείλουν, στην επεξεργασία της οποίας θα εφαρμοζόταν
μία μεθοδολογία που στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, που θα πρέπει να
πληρούνται κατά το μέγιστο δυνατόν από τις περιοχές που θα δικαιούνται
χρηματοδότησης.
5. Με την υπ΄ αρ. 114.6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
ένταξη 150 Δήμων ως δικαιούχων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού
8.991.000 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», που έχει εγκριθεί με την 3352/13-7-2016 απόφαση Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και έως του ποσού που αναγράφεται για έκαστο Δήμο, σύμφωνα με τον
ΠΙΝΑΚΑ 1 της εν λόγω απόφασης Δ.Σ,
με βάση τον οποίο ο Δήμος Βέροιας χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των

60.000,00€.
6. Για την όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Α.Π.4
του εν λόγω Προγράμματος και για την προώθηση του ολοκληρωμένου
κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συνακόλουθα την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις
πόλεις προς όφελος των χρηστών του αστικού χώρου, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου με την υπ΄ αριθμ. 114.9/23.12.2016 απόφασή του ενέκρινε τη
σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για την υλοποίηση του
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χ.Π. του Π.Τ. με
τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», διάρκειας
έως 31/10/2017, να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και
μεσεγγυούχος των ποσών (προϊόντων) που θα κατατεθούν στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και
εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στις
σχετικές καταρτισθησόμενες συμβάσεις. Τέλος με την ίδια απόφαση
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εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να
προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εν λόγω
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Σε εκτέλεση των παραπάνω καταρτίσθηκε μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων η από 30.12.2016 σύμβαση δεσμευμένου
λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 4
«Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χ.Π. του Π.Τ. με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», και συστήθηκε ο υπ’ αριθμ. 33410010
ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός, ο οποίος πιστώθηκε με το ποσό των οκτώ
εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €). Οι
δικαιούχοι Δήμοι προσχωρούν στους όρους της σύμβασης διά της υπογραφής της.
8. Με το άρθρο 4 του ως άνω συμφωνητικού η διάρκεια της σύμβασης ορίσθηκε από
της ημερομηνίας υπογραφής του μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017 (31/10/2017). Η εν
λόγω ημερομηνία αποτελεί την τελική ημερομηνία εκταμίευσης του δεσμευμένου
ποσού και όχι την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προς πληρωμή φακέλων.
9. Το γεγονός ότι εκκρεμούσε η έκδοση σχετικών προδιαγραφών σύνταξης ΣΒΑΚ,
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και προκειμένου να υπάρχει βέλτιστη
απορροφητικότητα του προγράμματος, με την αρίθμ. 127.4.4/2017 απόφαση του
Πράσινου Ταμείου, δόθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι την 28η

Φεβρουαρίου 2019 (28/02/2019).
10. Η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου και προδιαγραφών αποτέλεσαν παράγοντες
καθυστέρησης από πλευράς των δικαιούχων Δήμων, στη διακήρυξη των μελετών
τους, με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να βρίσκονται τώρα σε διαδικασία
διακήρυξης ή εκπόνησης των ΣΒΑΚ.
Το παραπάνω σε συνδυασμό με το ότι στις 29/01/2019 κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο
νόμου, που θεσμοθετεί τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, προβλέποντας
γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών, καθιστά αναγκαίο για τη
βέλτιστη απορροφητικότητα, να τροποποιηθεί εκ νέου το άρθρο 4 της ως άνω
σύμβασης με την προσθήκη όρου περί παράτασης του συμβατικού χρόνου μέχρι την
26 Φεβρουαρίου 2021 (26/02/2021).
11. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας με την αρ. 47/2019 απόφαση «Έγκριση 1)
τροποποίησης της υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) υπογραφής
σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) εξουσιοδότησης του
Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και
μεσεγγυούχου και 2) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.» αποφάσισε
« Α) Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 3/2017 απόφασής του, περί έγκρισης α)
υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) εξουσιοδότησης
του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή
και μεσεγγυούχου και ειδικότερα την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 4 της σύμβασης, ως εξής:
«Α) ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
4.1. Το παρόν συμφωνητικό είναι ορισμένου χρόνου με διάρκεια από την ημερομηνία
υπογραφής του μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 (28-2-2019).»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση του Δ.Σ.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
τροποποιημένης σύμβασης».

Επί πλέον με την (2) πιο πάνω σχετική του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταµείου
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Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα «Έγκριση Παράτασης τεσσάρων (4)
Συμβάσεων Σύστασης ειδικών δεσµευµένων λογαριασµών (escrow accounts) στο
πλαίσιο υλοποίησης των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων 1) «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 για το έτος 2015», 2) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 2014» 3) «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2015» και 4) «ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ 2016 για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Πράσινου Ταµείου και των σχετικών συµβάσεων» ,
αποφασίστηκε η έγκριση παράτασης του συµβατικού χρόνου της από 30-12-2016
σύµβασης στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού ών Προγράµµατος «ΛΟΙΠΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 2016 για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» µέχρι 26-2-2021.
2. Η έγκριση των σχετικών όρων των σχετικών τροποιητικών συµβάσεων που
επισυνάπτονται στην εισήγηση και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ή την
Προϊσταµένη της Γενικής ∆/νσης για την υπογραφή των τροποιητικών συµβάσεων
(άρθρο 15 παρ. 2 Ν.4002/2011, σε συνδυασµό µε το άρθρο 102 παρ. 2 Ν. 4389/16).»

Όπως αναφέρθηκε στο ιστορικό επειδή με την πιο πάνω (1) σχετική με θέμα
«Παράταση σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο
υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο
«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για
τον για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»» το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ , αποφάσισε :
«Α. Την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο
πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα
Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», μέχρι την 26/02/2021 και την
αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης.
Β. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου
να προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και για την υπογραφή
της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.»
και τούτο έγινε αποδεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π& Δανείων,

θα πρέπει εκ νέου να υπογραφεί τροποποιημένη σύμβαση , για το χρόνο ισχύος
αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει νέα απόφαση που θα αφορά , όπως προαναφέρεται
την τροποποίηση του άρθρου 4 της σύμβασης , σχετικού με την διάρκεια ισχύος
αυτής και θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή της
τροποποιημένης σύμβασης .
Προς ενημέρωση του σώματος, σας πληροφορούμε ότι η Δ/νση Προγραμματισμού-
Οργάνωσης –Πληροφορικής του Δήμου έχει δημοπρατήσει την υπηρεσία και η
διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω ,παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να :

1.- Αποδεχθεί την τροποποίηση του σχεδίου σύμβασης που ενέκρινε με την
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αρ.47/2019 απόφασή του, σε ότι αφορά το άρθρο 4 αυτής, με ημερομηνία διάρκειας
αυτής έως την 26-02-2021 και

2.- Εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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