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ΠΡΟΣ: 

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

          
 
 

ΘΕΜΑ: 
 

Έγκριση 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.: Η Αρ. 127.4.4/2017 απόφαση του  Διοικητικού Συμβούλιου του Πράσινου Ταμείου 
(ΑΔΑ:70Ξ946Ψ844-1ΚΟ) 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Με την αριθ. 3/2017(ΑΔΑ: ΩΔΡΖΩ9Ο-ΥΔ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας 

«Έγκριση ή μη α) υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) 
εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή 
και μεσεγγυούχου», 

 ο Δήμος Βέροιας προχώρησε στην υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης , ώστε να 
χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την 
υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα 4 για το έτος 2016, με 
δικαιούχους Δήμους, προκειμένου να εκπονηθούν κατά τόπους Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΜΟΙΒΗ-
ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ», προβλέπονταν πέρας αυτής, την 31 Οκτωβρίου 2017 (31 -10 - 2017). 

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αφορμή τη Χρηματοδότηση 162 Δήμων από το 
Πράσινο Ταμείο για εκπόνηση ΣΒΑΚ, προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας, με σκοπό τη 
διαμόρφωση κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών για τη σύνταξη των Σ.Β.Α.Κ. 

Το Πράσινο Ταμείο ενημέρωσε στις 27/01/2017 τους επιλεγμένους προς χρηματοδότηση Δήμους, 
να μην προβούν σε έναρξη των διαδικασιών προκήρυξης των ΣΒΑΚ, μέχρι την έκδοση των 
κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών. 
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Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένο όμως ότι η έκδοση των κατευθυντήριων πλαισίων προδιαγραφών 
συνεχίζει να είναι σε εκκρεμότητα, και προκειμένου να υπάρχει βέλτιστη απορροφητικότητα του 
προγράμματός, ενημερώθηκαν  οι ενταγμένοι Δήμοι, ότι μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες 
εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των eltis.  

Μετά  αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, αποφάσισε να παραταθεί ο 
συμβατικός χρόνος του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και 
ειδικότερα για τον Άξονα 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», μέχρι την 28-02-2019 (σχετική η αρ. 
127.4.4/2017 απόφαση του  Διοικητικού Συμβούλιου του Πράσινου Ταμείου -ΑΔΑ:70Ξ946Ψ844-1ΚΟ- 
που επισυνάπτεται.)  

Ως εκ τούτου θα πρέπει αντίστοιχα να τροποποιηθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης , που 
υπεγράφει με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – σχετικό το άρθρο 4 
αυτής- και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης.    

Ήδη η αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού έχει προχωρήσει στη σύνταξη της μελέτης της υπηρεσίας 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ». 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω ,παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να : 
1.- Αποδεχθεί την τροποποίηση του σχεδίου σύμβασης που ενέκρινε με την αρ. 3/2017 απόφασή 

του, σε ότι αφορά το άρθρο 4 αυτής, με ημερομηνία διάρκειας αυτής έως την 28-02-2019 και 
2.- Εξουσιοδοτήσει τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης 
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