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Περίληψη
Έγκριση ή μη α) υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου
λογαριασμού escrow account, μεταξύ Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και Δ.Βέροιας, β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και
μεσεγγυούχου.
Σήμερα 19 Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με
ημερομηνία 15-12-2016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών
Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Γ.
Κάκαρης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15) Λ. Ακριβόπουλος,
16)Ι.Χειμώνας,
17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21)Α.Σιακαβάρας,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24)Ι.Κυρατλίδης, 25) Μ.
Σουμελίδης,
26)Ζ.Πατσίκας,
27)
Α.
Καγκελίδης,
28)Γ.Γουλτίδης,
29)Ι.Παπαγιάννης,
30)Η.Τσιφλίδης,
31)Σ.Ελευθεριάδου, 32)Α.Αποστολόπουλος, 33)Α.Μαρκούλης,
34)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης,
Χ.
Γαϊτάνου,
Ν.Τσιαμήτρος,
Ν.Μπέκης,
Π.Παπαδίνα,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου, Ε.Μοτσιόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος,
Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης,
Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης και προσήλθε ο κ.Η.Τσιφλίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 729/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 730/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Θ.Τέτος
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 731/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Τέτος και αποχώρησε ο κ.Μ.Σουμελίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 733/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Η.Τσιφλίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 736/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 738/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Λαζαρίδης, Κ.Καραπαναγιωτίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 739/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Γ.Ορφανίδης, Ν.Μωυσιάδης,
Γ.Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ.Α.Λαζαρίδης
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 747/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Σοφιανίδης και αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 748/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 754/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ.Ορφανίδης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 757/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο κ.Ι.Κυρατλίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 768/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Κυρατλίδης και αποχώρησε ο κ. Ν.Μωυσιάδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 10-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Με την ΚΥΑ Αριθμ. 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/22-2-2016 Β’) «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020»
καταρτίστηκε η Δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Η Δράση αυτή αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά
εργασίας
β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας.
Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις Α και Β και αφορά συνολικά σε 51
Δήμους (θύλακες ανεργίας). Στην πρώτη φάση έχουν ενταχθεί 17 Δήμοι και στη Β’ φάση 34
Δήμοι.
Ο Δήμος Βέροιας έχει επιλεγεί και συμμετέχει στη Β’ φάση.
Ο Δήμος Βέροιας υπέβαλε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς έγκριση συνοπτική περιγραφή και προϋπολογισμό των έργων που
θα υλοποιηθούν κατά το Α οκτάμηνο στα πλαίσια του προγράμματος επανένταξης μακροχρόνια
ανέργων στην αγορά εργασίας. Με το προσωπικό που θα προσλάβει θα υλοποιήσει δράσεις στο
σύνολο των Δημοτικών ενοτήτων του. Οι πυλώνες δράσεων θα είναι:
 Πρόνοια
 πολιτισμός
 καθαριότητα
 έργα πρασίνου
 τεχνικά έργα
 υποστήριξη υπηρεσιών
Στόχος είναι να συνδυάσει το κοινωνικό όφελος των δημοτών με το εκπαιδευτικό και
εργασιακό όφελος των εργαζομένων καθώς και την αξιοποίηση των επαγγελματικών προσόντων
των τελευταίων.
Ειδικότερα, στον Δήμο μας ωφελούμενοι θα είναι τριακόσιοι δέκα (310) μακροχρόνια
άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε ήδη σχεδιασμένες άϋλες
δράσεις και έργα, που τελούν σε άμεση συσχέτιση τόσο με την καθημερινή ζωή των πολιτών όσο
και με τις ειδικότητες των απασχολουμένων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις.
Στην πρώτη φάση της κοινωφελούς εργασίας θα απασχοληθούν εκατόν πενήντα πέντε
(155).
Το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων δύναται να επιχορηγεί τους Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. που
συστήθηκαν από Ο.Τ.Α., και μετέχουν στα προγράμματα με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)», τα οποία έχουν ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020», με σκοπό την κάλυψη του κόστους προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών
αναγκαίων για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας στα οποία απασχολούνται οι
ωφελούμενοι των άνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, δυνάμει του άρθρου 61 του Ν.
4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α.’/09-08-2016) και της εκδοθείσας 2/75333/ΔΠ/ΔΑ 22-09-2016
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ
3108 Τ.Β’ 28-09-2016) για την εφαρμογή του ως άνω άρθρου.
(Το άρθρο 61 του ν. 4414/09-08-2016 αναφέρεται στην ενίσχυση των ΟΤΑ από το ΤΠΔ
με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει τον σκοπό της
χρηματοδότησης (κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα
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απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων και εργασιών μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένου
και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, για τους ωφελούμενους
των προγραμμάτων αυτών.) Επίσης, δίδει με σαφήνεια τη δυνατότητα σύναψης και εκτέλεσης
αυτοτελώς των έργων/εργασιών ανά κωδικό κοινού λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις και
ρητώς αναφέρει ότι δεν είναι όμοιες και ομοειδείς με τις τακτικές προμήθειες των Δήμων. )
Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 5% της μισθολογικής δαπάνης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων με την υπ’ αριθμ. 3593/01-11-2016
απόφασή του ενέκρινε τη σύσταση, στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων,
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α,β του ν. 4072/2012 και της υπ΄αριθμ. 2/35349/8-52012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, άτοκου δεσμευμένου λογαριασμού (escrow
account) δι’ ειδικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων και
των ενταγμένων Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στο ως άνω Πρόγραμμα. Η σύμβαση αφορά μόνο σε
δικαιούχους Δήμους που δεν έχουν εκκαθαρισμένες οφειλές προς το Τ.Π. & Δανείων.
Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του
προγράμματος είναι η εξής:
Α. Για την υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account,
μεταξύ του Τ. Π. και Δανείων και του Δήμου σας, απαιτείται: Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με το αποδεικτικό δημοσίευσης αυτής και το έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται
στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία θα περιλαμβάνει:
 τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα / εργασίες.
 τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους.
 την κοστολόγηση αυτών.
 το ανθρώπινο δυναμικό (τελικός αριθμός και ειδικότητες ωφελουμένων) και το
μισθολογικό κόστος αυτού, ανά έργο
[Τα παραπάνω θα υποβάλλονται από το φορέα με την μορφή επισυναπτόμενου Πίνακα 1].
 έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» Β’
Φάση, (την οποία σας επισυνάπτουμε προς έγκριση).
 εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Βοργιαζίδη Κων/νου να υπογράψει την σύμβαση
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
 ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου
του προϊόντος του δεσμευμένου λογαριασμού και χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και
εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση δεσμευμένου
λογαριασμού.
 συναίνεση του Ο.Τ.Α. ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το
κόστος των επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ. Π. και
Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων ή των εργασιών ή μη
αποπληρωμής των δικαιούχων προμηθευτών.
Το σχέδιο της σύμβασης έχει ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(escrow account)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34
Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των
συμμετεχόντων)»

ΑΔΑ: 7ΓΕΨΩ9Ο-Ε9Ο
Β’ ΦΑΣΗ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την, στα γραφεία του Καταστήματος Θεσσαλονίκης του Τ.Π.
και Δανείων (Ερμού & Καρόλου Ντηλ 35), οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
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
τ……
……………………………
……………………………………………….. , δυνάμει της υπ’ αριθμ 3592/29.9.2016 απόφασης
του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΗΒΚ469ΗΗ7-Ε0Γ) αυτού, καλούμενο εφεξής «Καταθέτης» και
«Μεσεγγυούχος» και
Β. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, καλούμενοι εφεξής
«δικαιούχοι», ήτοι :
1. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λαγκαδά»,
που εδρεύει στο Λαγκαδά και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Γιάννη Καραγιάννη,
2. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νεάπολης
– Συκεών», που εδρεύει στις Συκιές και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη,
3. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ξάνθης»,
που εδρεύει στην Ξάνθη και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο,
4. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος
Καστοριάς», που εδρεύει στην Καστοριά και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ανέστη
Αγγελή,
5. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δέλτα»,
που εδρεύει στη Σίνδο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ευρύμιο Φωτόπουλο,
6. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος
Αλεξάνδρειας», που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο
Παναγιώτη Κιρίνη,
7. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δράμας»,
που εδρεύει στη Δράμα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Χριστόδουλο Μανουσάκο,
8. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος
Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο
Ιωάννη Μπουτάρη,
9. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος
Γρεβενών», που εδρεύει στα Γρεβενά και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Γιώργο
Δασταμάνη,
10. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος
Νάουσας», που εδρεύει στη Νάουσα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Νίκο
Κουτσογιάννη,
11. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος
Ορεστιάδας», που εδρεύει στην Ορεστιάδα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Βασίλη
Μαυρίδη,
12. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος
Κοζάνης», που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ελευθέριο
Ιωαννίδη,
13. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος
Χαλκηδόνας», που εδρεύει στα Κουφάλια και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ιωάννη
Τσουκνίδα,
14. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κιλκίς»,
που εδρεύει στο Κιλκίς και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Δημήτρη Σισμανίδη,
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15. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βέροιας»,
που εδρεύει στη Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Κων/νο Βοργιαζίδη,
16. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος
Φλώρινας», που εδρεύει στη Φλώρινα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Γιάννη
Βοσκόπουλο,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα άρθρα που ακολουθούν :
έχοντας λάβει υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α.’/09-08-2016) «Ενίσχυση Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο
Παρ/κων και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης»
2. Την με αρ. 2/75333/ΔΠΔΑ/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, (ΦΕΚ 3108/28-9-2016 Τ. β), στην οποία
καθορίζεται το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για το έτος 2016, το ποσοστό
χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α., ο τρόπος πληρωμής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.
3. Την με αρ. 3589/2/25-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. &
Δανείων για τον καθορισμό πλαισίου εισήγησης για την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής
απόφασης
4. Το Π.Δ 95/1996 «Οργανισμός του Τ.Π. και Δανείων» (Φ.Ε.Κ. 76Α)
5. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3965 το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011
«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011), την υπ΄ αριθ. 34/13-12012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ΄αρ. 3427/22-12-2011
απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του
Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Φ.Ε.Κ. 55/τ.
Β’/ 24-1-2012) και την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.
6. Το άρθρο 325 παρ. 2 α,β του ν. 4072/2012 και την υπ΄αριθμ. 2/35349/8-5-2012
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων
λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων (Β’
1547) ,
7. Την με αρ 3593/01-11-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Παρ/κων και Δανείων με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου)
Λογαριασμού (Escrow Account)» στο πλαίσιο του προγράμματος ««Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) Β’ Φάση»,
8. Την ανάγκη επίτευξης της μέγιστης δυνατής διευκόλυνσης για την απορρόφηση της
επιχορήγησης από τους δικαιούχους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού,
Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο
χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό (Ν.Π.Δ.Δ.) , ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου και Κοινωνικού συμφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Με την υπ΄αρ. πρωτ. 6.12730/5.10982/6-10-2016 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
η πράξη με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
(θύλακες ανεργίας)», συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020», δυνάμει της υποπαραγράφου ΙΔ1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-52013), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Η εν λόγω πράξη αφορά στον Β’ φάση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας
στους 34 Δήμους θύλακες ανεργίας και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της
ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς
ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την
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ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να
διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
3. Πρόκειται για νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης διάρκειας που
απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και υλοποιούνται σύμφωνα με την 6.1714/5.1504
ΚΥΑ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 424/22-2-2016), όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Το Τ.Π. και Δανείων, δυνάμει του άρθρου 61 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α. /9-82016), δύναται να επιχορηγεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τυχόν Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών που συμμετέχουν, ως επιβλέποντες φορείς, στα προγράμματα
με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες
ανεργίας)».
5. Η ανωτέρω χρηματοδότηση προέρχεται από έσοδα του Τ.Π.Δ. και δεν δύναται να
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων
που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο
συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.
6. Η ως άνω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου ή
μέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων
και εργασιών μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας), στους οποίες θα απασχολούνται οι ωφελούμενοι των
προγραμμάτων αυτών.
7. Με την 2/75333/ΔΠΔΑ/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 3108/28-9-2016 Τ. β), μετά από την
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, καθορίστηκε :
 το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, το οποίο ανέρχεται σε 7.500.000 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.
 το ποσοστό χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α, το οποίο δεν δύναται να
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων
που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο
συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ αυτού.
 ο τρόπος πληρωμής της επιχορήγησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 61 του Ν. 4414/2016.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων με την υπ΄αριθμ. 3593/01-11-2016
απόφασή του ενέκρινε τα παρακάτω, ήτοι :
 Τους όρους της παρούσας σύμβασης για τη σύσταση , άτοκου δεσμευμένου
λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4414/2016 και
της υπ΄αριθμ. 2/75333/ΔΠΔΑ/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, (ΦΕΚ 3108/28-9-2016 Τ. β), για την υλοποίηση
της πράξης υπ΄αριθμ. 6.12730/5.10982/6-10-2016 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους
(θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β’
ΦΑΣΗ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
Η σύμβαση θα αφορά μόνο σε όσους από τους κατωτέρω 34 Δήμους δεν έχουν
εκκαθαρισμένες οφειλές προς το Τ.Π. & Δανείων.
 Τη
σύσταση του σχετικού δεσμευμένου-καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow
account), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης , με μεταφορά του ποσού από τον
Κωδικό ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ του
προϋπολογισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 Την παρακράτηση ποσού από το Τ.Π. και Δανείων , για το λειτουργικό του κόστος (σε
ποσοστό 0,15%) επί του ποσού της επιχορήγησης προς τον εκάστοτε δικαιούχο ΟΤΑ, από τα
διερχόμενα έσοδα του (ΚΑΠ)
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ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ήδη με την παρούσα οι Δικαιούχοι αποδέχονται να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης, 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.
 Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συμφωνίας Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν
ότι το προϊόν θα κατατεθεί 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 συστήνει τον υπ’ αριθμ. …………………………
ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (εφεξής καλούμενο «Λογαριασμός»), τον οποίο θα πιστώσει
αρχικά με το ποσό των 3.813.252,80 €, (τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων
διακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών), που αφορά στην Β’ φάση του προγράμματος.
 Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Οργανισμοί Τοπικής αυτοδιοίκησης και τυχόν
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών που έχουν ενταχθεί στην εν λόγω πράξη με τίτλο
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής
ανεργίας).
 Η Πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
σε 34 Δήμους Β’ φάση, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε
συνδυασμό με την με αρ. Πρωτ. 6.12730/5.10982/6-10-2016 Απόφαση Ένταξης και τη Δημόσια
Πρόσκληση Νο 10 /2016 του Ο.Α.Ε.Δ., αφορά τους παρακάτω 34 Δήμους και απευθύνεται σε
12.656 ωφελουμένους, οι οποίοι θα καλύψουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης
για οκτώ (8) μήνες, ενώ μία (1) μέρα την εβδομάδα θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης
 Οι Δικαιούχοι της Β’ φάσης και το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στον καθένα,
το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού
κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο δικαιούχο, περιγράφονται κατωτέρω :

A/A

ΔΗΜΟΙ

1
2

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΙΛΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Σ

3
4

ΠΥΡΓΟΥ

5

ΛΑΓΚΑΔΑ

6

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

7
8

ΞΑΝΘΗΣ
ΚΥΜΗΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕ
ΝΟΙ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Σ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

438
483

2.639.388,00 €
2.910.558,00 €

131.969,40 €
145.527,90 €

ΑΤΤΙΚΗΣ

267

1.608.942,00 €

80.447,10 €

336

2.024.736,00 €

101.236,80 €

229

1.379.954,00 €

68.997,70 €

508

3.061.208,00 €

153.060,40 €

505

3.043.130,00 €

152.156,50 €

127

765.302,00 €

38.265,10 €

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ
ΑΜΘ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
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9

ΗΛΙΔΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

199

1.199.174,00 €

59.958,70 €

10

ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

166

1.000.316,00 €

50.015,80 €

11

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

202

1.217.252,00 €

60.862,60 €

12

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

449

2.705.674,00 €

135.283,70 €

13

ΔΕΛΤΑ

189

1.138.914,00 €

56.945,70 €

14

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Σ

143

861.718,00 €

43.085,90 €

147

885.822,00 €

44.291,10 €

159

958.134,00 €

47.906,70 €

168
371

1.012.368,00 €
2.235.646,00 €

50.618,40 €
111.782,30 €

1670

10.063.420,00 €

503.171,00 €

125

753.250,00 €

37.662,50 €

9.659.678,00 €

482.983,90 €

137

825.562,00 €

41.278,10 €

105

632.730,00 €

31.636,50 €

476

2.868.376,00 €

143.418,80 €

447

2.693.622,00 €

134.681,10 €

615

3.705.990,00 €

185.299,50 €

109

656.834,00 €

32.841,70 €

182

1.096.732,00 €

54.836,60 €

291

1.753.566,00 €

87.678,30 €

698
196
418

4.206.148,00 €
1.181.096,00 €
2.518.868,00 €

210.307,40 €
59.054,80 €
125.943,40 €

310

1.868.060,00 €

93.403,00 €

188

1.132.888,00 €

56.644,40 €

15
16

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

17
18

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ

19

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΗΣ

20

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

21

ΠΑΤΡΕΩΝ

22

ΝΑΟΥΣΑΣ

23

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

24

ΚΟΖΑΝΗΣ

25

ΛΑΜΙΕΩΝ

26

ΝΙΚΑΙΑΣΑΓ.ΡΕΝΤΗ

27

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

28

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

29

ΚΙΛΚΙΣ

30
31
32

ΧΑΡΝΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ

33

ΒΕΡΟΙΑΣ

34

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΜΘ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΜΘ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ
ΑΜΘ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σ

1.603

12.656,00

76.265.056,00

3.813.252,80 €

ΑΔΑ: 7ΓΕΨΩ9Ο-Ε9Ο
 Οι Δικαιούχοι προσχωρούν στους όρους της ειδικής σύμβασης δια της υπογραφής
σχετικής δήλωσης προσχώρησης.
 Με την προσχώρηση των δικαιούχων στον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό
(escrow account) δημιουργείται σε αυτόν λογαριασμός (μερίδα) του δικαιούχου μέσω του οποίου
θα εκταμιεύονται οι πληρωμές προς τους παρόχους / προμηθευτές του δικαιούχου για λογαριασμό
του δικαιούχου.
 Η επιχορήγηση αφορά τα απαιτούμενα υλικά (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού
εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στον εκάστοτε χώρο εργασίας) για την υλοποίηση έργων ή
εργασιών μικρής κλίμακας, οι οποίες κατά κανόνα έχουν το χαρακτηρισμό του επείγοντος ή
αποτελούν περιοδικές εργασίες τακτικής συντήρησης, οι οποίες υποδεικνύονται από τους
δικαιούχους .
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται :
α) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας (συντήρησης
δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, συνδέσεις, τηλεφωνικές γραμμές κ.λ.π. )
β) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες συντήρησης εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών
οδών (επούλωσης λάκκων, συντήρηση κρασπεδορείθρων, συντήρησης διαγράμμισης κ.λ.π.)
γ) εργασίες άμεσης επέμβασης μετά από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ.
αποκατάσταση συνεπειών θεομηνιών, λειτουργία εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση της
προσφυγικής κρίσης κ.λ.π.)
γ) μικρά κοινωφελή δημοτικά έργα, έργα συντήρησης παραδοσιακών κτιρίων, έργα
πρασίνου
 Τα έργα ή οι εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
δικαιούχου.
 Η ολοκλήρωση των έργων / εργασιών για την εκτέλεση των οποίων επιχορηγείται το
κόστος των απαιτούμενων υλικών καθώς και η αποπληρωμή των ποσών προς τους προμηθευτές /
παρόχους πιστοποιείται αρμοδίως από τους δικαιούχους.
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
3.1. Ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι παρέχουν ήδη με την παρούσα 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.
3.2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης της επιχορήγησης
στον Καταθέτη, ήτοι :
 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αποδεικτικό δημοσίευσης αυτής και το
έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία θα
περιλαμβάνει:
 τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα/ εργασίες
 τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους
 την κοστολόγηση αυτών (προϋπολογισμός δαπάνης)
 το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός και ειδικότητες) και το μισθολογικό
κόστος αυτού, ανά έργο, όπως έχει προσδιορισθεί από την Πράξη Ένταξης.
 συναίνεση αυτών ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος
των επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ.Π. και Δανείων
από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων ή των εργασιών ή μη
αποπληρωμής των δικαιούχων προμηθευτών.
 Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων τρέχοντος έτους θεωρημένο από το αρμόδιο
όργανο και τυχόν αναμορφώσεις αυτού, στον οποίο να αναγράφεται το ποσό της επιχορήγησης
από το Τ.Π. και Δανείων καθώς και η απόφαση έγκρισής τους.
 Tα δικαιολογητικά πληρωμής του κόστους των υλικών (συμβάσεις ανάθεσης των
προμηθειών, δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο , πρακτικό παραλαβής της προμήθειας κ.λ.π.) δεν θα
προσκομίζονται στις Υπηρεσίες του Μεσεγγυούχου αλλά θα τηρούνται και θα διατίθενται με
ευθύνη του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του δικαιούχου, για την διενέργεια κάθε
νόμιμου ελέγχου.
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3.3. Μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες του
Καταθέτη (Διεύθυνση Δανείων Τ.Ν & Π.Α, ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) δίνεται εντολή
στο Μεσεγγυούχο (Διεύθυνση Ειδικών Παρ/κων) αποδέσμευσης / εκταμίευσης από το
λογαριασμό του δικαιούχου συγκεκριμένου ποσού υπέρ εκάστου παρόχου / προμηθευτή του
δικαιούχου και για λογαριασμό του και μέχρι το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης ανά δικαιούχο.
3.4 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων / εργασιών, η οποία βεβαιώνεται από το
δικαιούχο ή διαπιστώνεται από τον Καταθέτη κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από μηχανικούς
του ή συνεργαζόμενους με αυτό, ή μη αποπληρωμής των δικαιούχων /προμηθευτών, η οποία
βεβαιώνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του δικαιούχου, ο δικαιούχος υποχρεούται να
επιστρέψει το ποσό (όλο ή μέρος) ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως παρακρατείται από τις
Υπηρεσίες του Καταθέτη από τα διερχόμενα έσοδα του δικαιούχου.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Η διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow
account) συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι ανέρχεται σε δεκαοχτώ μήνες, από
την υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι έξι μήνες με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων.
4.2. Τυχόν έξοδα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από το Ταμείο ή
έξοδα προς τρίτους βαρύνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε δικαιούχο ΟΤΑ και θα παρακρατούνται
από τις Υπηρεσίες του Καταθέτη από τα διερχόμενα έσοδα του.
4.3. 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.
4.4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου, το παρόν συμφωνητικό λύεται
αυτοδικαίως και το τυχόν υπολειπόμενο δεσμευμένο προϊόν θα αποδεσμεύεται άνευ άλλου τινός
και θα μεταφέρεται στον Κωδικό ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ του προϋπολογισμού του Καταθέτη.
ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.1. Ο Μεσεγγυούχος δεν δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τους
Δικαιούχους, παρά μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση.
5.2. Ο Μεσεγγυούχος δεν φέρει καμία ευθύνη, εκτός εάν αποδεικνύεται βαρειά αμέλεια ή
δόλος, για πράξεις ή παραλείψεις που τυχόν συμβούν κατά την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, τα δε λοιπά συμβαλλόμενα μέρη τον απαλλάσσουν και αναγνωρίζουν ότι λειτουργεί
καλή τη πίστη για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος.
5.3. 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 .
5.4. Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή
τους θα γίνει αποκλειστικά εγγράφως.
5.5. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι
αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν 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

Ημερομηνία υπογραφής
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

A/A

1

ΔΗΜΟΙ

ΛΑΓΚΑΔΑ

3

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ

4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5

ΔΕΛΤΑ

6
7

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ

8

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

10

ΝΑΟΥΣΑΣ

11

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

12

ΚΟΖΑΝΗΣ

13

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

14

ΚΙΛΚΙΣ

15

ΒΕΡΟΙΑΣ

16

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ /ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΜΘ
ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΜΘ
ΑΜΘ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΜΘ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και :
Πίνακα με τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα/εργασίες καθώς και πίνακα ωφελουμένων
ανά ειδικότητα και αριθμό, όπως έχουν εγκριθεί
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με :
 έγκριση της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» Β’
Φάση,
 εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Βοργιαζίδη Κων/νου να υπογράψει την σύμβαση
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
 ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου
του προϊόντος του δεσμευμένου λογαριασμού και χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και
εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην σύμβαση δεσμευμένου
λογαριασμού.
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 συναίνεση του Ο.Τ.Α. ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το
κόστος των επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ. Π. και
Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων ή των εργασιών ή μη
αποπληρωμής των δικαιούχων προμηθευτών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/
Α

ΕΝΤΑΓΜΕΝ
Ο ΕΡΓΟ

1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2

ΦΥΛΑΞΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ
ΕΩΝ

3

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

4

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ
Α

5

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΡΓΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΥΛΙΚΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η/Υ & ΛΟΙΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΛΙΚΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΥΛΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΥΛΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ(κόλλες,
τσιμέντα,πλακάκια
κ.λ.π.)
ΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ €

81

486.000,00

14

84.000,00

3

18.000,00

19

114.000,00

5.000,00

38

228.000,00

241.145,00

155

930.000,0

4.600,00
1200

300,00
1.650,00
1.650,00
3.000,00
67.245,00

10.500,00

16.600,00
33.500,00

26.000,00

9.900,00

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC

40.000,00

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

10.000,00

ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ

10.000,00

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥ
ΜΕΝΩΝ

ΜΙΣΘΟΛ
ΟΓΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΩΦΕΛΟΥ
ΜΕΝΩΝ €
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Οι ειδικότητες των 155 ωφελουμένων που εγκρίθηκαν για την υλοποίηση των ανωτέρω
δράσεων είναι:

ΚΛΑΔ
ΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜ ΚΛΑΔ
ΕΝΩΝ
ΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜ
ΕΝΩΝ

ΔΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΟΗΘΟΙ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΒΟΗΘΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

7 ΠΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σ

ΔΕ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ
ΤΙΣΤΩΝ

7 ΠΕ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ
- ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ

2

2 ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

11 ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

2

1 ΠΕ/ΤΕ
1 ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3
1

8 ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝ
ΟΜΩΝ

1

ΔΕ
ΔΕ

3
1 ΠΕ
1 ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2
1
2

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ
ΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝ
ΙΤΕΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ
ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

7 ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚ
ΟΜΩΝ

3

ΔΕ

ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ
ΣΚΕΠΑΤΖΗΔΩ
Ν

2 ΤΕ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡ
ΙΚΗΣ

1

1 ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

3 ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

1 ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ
ΩΝ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο)
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ
ΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

2 ΤΕ

ΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

1

ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

3 ΤΕ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥ
ΤΩΝ

1

ΠΕ
ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩ
Ν
ΓΕΩΛΟΓΩΝ

1 ΤΕ
1 ΤΕ

ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

1
1

ΠΕ
ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1 ΤΕ
2 ΤΕ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥ
ΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1
1

ΔΕ
ΔΕ

ΔΕ
ΔΕ

ΔΕ
ΔΕ

ΔΕ

ΑΔΑ: 7ΓΕΨΩ9Ο-Ε9Ο
ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3 ΤΕ

ΠΕ

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

1 ΤΕ

ΠΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓ
ΩΝ

1 ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ
ΩΝ

ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1 ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠ
ΕΥΤΩΝ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΟΣ

1 ΥΕ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩ
Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ

ΠΕ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Σ

4
2

2
1

1 ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Σ

23

1 ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2

2 ΥΕ
77

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3

10
78

Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 10-12-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 3593/1-11-2016 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.
3.- Το από 10-11-2016 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4414/2016, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα
Καλλικράτης), του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 και της υπ’ αριθ. 6.1714/5.1504 ΚΥΑ.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την προσχώρηση του Δήμου Βέροιας στους όρους και συμφωνίες της
σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των
συμμετεχόντων» Β΄ Φάση, η οποία έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(escrow account)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34
Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των
συμμετεχόντων)»
Β’ ΦΑΣΗ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.

ΑΔΑ: 7ΓΕΨΩ9Ο-Ε9Ο
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την
, στα γραφεία του Καταστήματος Θεσσαλονίκης του
Τ.Π. και Δανείων (Ερμού & Καρόλου Ντηλ 35), οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
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
τ……
……………………………
……………………………………………….. , δυνάμει της υπ’ αριθμ 3592/29.9.2016 απόφασης
του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΗΒΚ469ΗΗ7-Ε0Γ) αυτού, καλούμενο εφεξής «Καταθέτης» και
«Μεσεγγυούχος» και
Β. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, καλούμενοι εφεξής «δικαιούχοι», ήτοι :
17. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Λαγκαδά», που
εδρεύει στο Λαγκαδά και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Γιάννη Καραγιάννη,
18. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νεάπολης –
Συκεών», που εδρεύει στις Συκιές και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη,
19. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ξάνθης», που
εδρεύει στην Ξάνθη και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο,
20. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καστοριάς», που
εδρεύει στην Καστοριά και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ανέστη Αγγελή,
21. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δέλτα», που
εδρεύει στη Σίνδο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ευρύμιο Φωτόπουλο,
22. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αλεξάνδρειας»,
που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Παναγιώτη Κιρίνη,
23. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Δράμας», που
εδρεύει στη Δράμα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Χριστόδουλο Μανουσάκο,
24. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Θεσσαλονίκης»,
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ιωάννη Μπουτάρη,
25. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Γρεβενών», που
εδρεύει στα Γρεβενά και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Γιώργο Δασταμάνη,
26. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Νάουσας», που
εδρεύει στη Νάουσα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Νίκο Κουτσογιάννη,
27. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ορεστιάδας»,
που εδρεύει στην Ορεστιάδα και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη,
28. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κοζάνης», που
εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ελευθέριο Ιωαννίδη,
29. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Χαλκηδόνας»,
που εδρεύει στα Κουφάλια και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Ιωάννη Τσουκνίδα,
30. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κιλκίς», που
εδρεύει στο Κιλκίς και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Δημήτρη Σισμανίδη,
31. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βέροιας», που
εδρεύει στη Βέροια και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Κων/νο Βοργιαζίδη,
32. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Φλώρινας», που
εδρεύει στη Φλώρινα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Γιάννη Βοσκόπουλο,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα άρθρα που ακολουθούν :
έχοντας λάβει υπόψη:
9. Το άρθρο 61 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α.’/09-08-2016) «Ενίσχυση Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρ/κων και
Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης»
10. Την με αρ. 2/75333/ΔΠΔΑ/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, (ΦΕΚ 3108/28-9-2016 Τ. β), στην οποία καθορίζεται το
συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για το έτος 2016, το ποσοστό χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α., ο
τρόπος πληρωμής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω
διάταξης.
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11. Την με αρ. 3589/2/25-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. & Δανείων για
τον καθορισμό πλαισίου εισήγησης για την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης
12. Το Π.Δ 95/1996 «Οργανισμός του Τ.Π. και Δανείων» (Φ.Ε.Κ. 76Α)
13. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3965 το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση
πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους,
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011), την υπ΄ αριθ. 34/13-1-2012 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ΄αρ. 3427/22-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π.
και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που
εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Β’/ 24-1-2012) και την υπ΄ αριθ.
2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και
Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.
14. Το άρθρο 325 παρ. 2 α,β του ν. 4072/2012 και την υπ΄αριθμ. 2/35349/8-5-2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας
λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων (Β’ 1547) ,
15. Την με αρ 3593/01-11-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρ/κων και
Δανείων με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (Escrow
Account)» στο πλαίσιο του προγράμματος ««Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) Β’ Φάση»,
16. Την ανάγκη επίτευξης της μέγιστης δυνατής διευκόλυνσης για την απορρόφηση της
επιχορήγησης από τους δικαιούχους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού,
Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό
διαχειριστικό οργανισμό (Ν.Π.Δ.Δ.) , ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου και Κοινωνικού συμφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
9. Με την υπ΄αρ. πρωτ. 6.12730/5.10982/6-10-2016 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
η πράξη με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
(θύλακες ανεργίας)», συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020», δυνάμει της υποπαραγράφου ΙΔ1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-52013), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Η εν λόγω πράξη αφορά στον Β’ φάση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στους 34
Δήμους θύλακες ανεργίας και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας
πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης
που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία
και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν
στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
11. Πρόκειται για νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης διάρκειας που
απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και υλοποιούνται σύμφωνα με την 6.1714/5.1504
ΚΥΑ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 424/22-2-2016), όπως ισχύει κάθε φορά.
12. Το Τ.Π. και Δανείων, δυνάμει του άρθρου 61 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α. /9-8-2016),
δύναται να επιχορηγεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τυχόν Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου αυτών που συμμετέχουν, ως επιβλέποντες φορείς, στα προγράμματα με τίτλο
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες
ανεργίας)».
13. Η ανωτέρω χρηματοδότηση προέρχεται από έσοδα του Τ.Π.Δ. και δεν δύναται να υπερβαίνει
το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων που
απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο
συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.
14. Η ως άνω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του
κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων και εργασιών
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μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας
στο χώρο εργασίας), στους οποίες θα απασχολούνται οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων αυτών.
15. Με την 2/75333/ΔΠΔΑ/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 3108/28-9-2016 Τ. β), μετά από την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, καθορίστηκε :
 το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, το οποίο ανέρχεται σε 7.500.000 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.
 το ποσοστό χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α, το οποίο δεν δύναται να
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων
που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο
συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ αυτού.
 ο τρόπος πληρωμής της επιχορήγησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 61 του Ν. 4414/2016.
16. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων με την υπ΄αριθμ. 3593/01-11-2016 απόφασή
του ενέκρινε τα παρακάτω, ήτοι :
 Τους όρους της παρούσας σύμβασης για τη σύσταση , άτοκου δεσμευμένου λογαριασμού
(escrow account) στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4414/2016 και της υπ΄αριθμ.
2/75333/ΔΠΔΑ/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, (ΦΕΚ 3108/28-9-2016 Τ. β), για την υλοποίηση της πράξης
υπ΄αριθμ. 6.12730/5.10982/6-10-2016 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του
Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής
ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β’ ΦΑΣΗ, ενταγμένο
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Η σύμβαση θα αφορά μόνο σε όσους από τους κατωτέρω 34 Δήμους δεν έχουν εκκαθαρισμένες
οφειλές προς το Τ.Π. & Δανείων.
 Τη σύσταση του σχετικού δεσμευμένου-καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account),
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης , με μεταφορά του ποσού από τον Κωδικό ΚΑΕ
2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ του προϋπολογισμού του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
 Την παρακράτηση ποσού από το Τ.Π. και Δανείων , για το λειτουργικό του κόστος (σε ποσοστό
0,15%) επί του ποσού της επιχορήγησης προς τον εκάστοτε δικαιούχο ΟΤΑ, από τα διερχόμενα
έσοδα του (ΚΑΠ)
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ήδη με την παρούσα οι Δικαιούχοι αποδέχονται να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης, 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.
 Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συμφωνίας Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν ότι το
προϊόν θα κατατεθεί 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 συστήνει τον υπ’ αριθμ. ………………………… ειδικό
δεσμευμένο λογαριασμό (εφεξής καλούμενο «Λογαριασμός»), τον οποίο θα πιστώσει αρχικά με
το ποσό των 3.813.252,80 €, (τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων διακοσίων
πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών), που αφορά στην Β’ φάση του προγράμματος.
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 Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Οργανισμοί Τοπικής αυτοδιοίκησης και τυχόν Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών που έχουν ενταχθεί στην εν λόγω πράξη με τίτλο «Προώθηση
της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας).
 Η Πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34
Δήμους Β’ φάση, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε
συνδυασμό με την με αρ. Πρωτ. 6.12730/5.10982/6-10-2016 Απόφαση Ένταξης και τη Δημόσια
Πρόσκληση Νο 10 /2016 του Ο.Α.Ε.Δ., αφορά τους παρακάτω 34 Δήμους και απευθύνεται σε
12.656 ωφελουμένους, οι οποίοι θα καλύψουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης
για οκτώ (8) μήνες, ενώ μία (1) μέρα την εβδομάδα θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης
 Οι Δικαιούχοι της Β’ φάσης και το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στον καθένα, το
οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού
κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο δικαιούχο, περιγράφονται κατωτέρω :

ΩΦΕΛΟΥΜΕ
ΝΟΙ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

A/A

ΔΗΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1
2
3

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΙΛΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

438
483
267

2.639.388,00 €
2.910.558,00 €
1.608.942,00 €

131.969,40 €
145.527,90 €
80.447,10 €

4

ΠΥΡΓΟΥ

336

2.024.736,00 €

101.236,80 €

5

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΜΘ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

229

1.379.954,00 €

68.997,70 €

508

3.061.208,00 €

153.060,40 €

505

3.043.130,00 €

152.156,50 €

127

765.302,00 €

38.265,10 €

199

1.199.174,00 €

59.958,70 €

ΑΤΤΙΚΗΣ

166

1.000.316,00 €

50.015,80 €

202

1.217.252,00 €

60.862,60 €

449

2.705.674,00 €

135.283,70 €

189

1.138.914,00 €

56.945,70 €

143
147

861.718,00 €
885.822,00 €

43.085,90 €
44.291,10 €

159

958.134,00 €

47.906,70 €

168
371

1.012.368,00 €
2.235.646,00 €

50.618,40 €
111.782,30 €

1670

10.063.420,00 €

503.171,00 €

125

753.250,00 €

37.662,50 €

6
7
8

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ
ΚΥΜΗΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

9

ΗΛΙΔΑΣ

10

ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ

11

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΔΕΛΤΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΜΘ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ
ΑΜΘ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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21

ΠΑΤΡΕΩΝ

22

ΝΑΟΥΣΑΣ

23

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

24

ΚΟΖΑΝΗΣ

25

ΛΑΜΙΕΩΝ

26

ΝΙΚΑΙΑΣΑΓ.ΡΕΝΤΗ

27

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

28

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

29

ΚΙΛΚΙΣ

30
31
32

ΧΑΡΝΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΑΙΓΑΛΕΩ

33

ΒΕΡΟΙΑΣ

34

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΜΘ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.603

9.659.678,00 €

482.983,90 €

137

825.562,00 €

41.278,10 €

105

632.730,00 €

31.636,50 €

476

2.868.376,00 €

143.418,80 €

447

2.693.622,00 €

134.681,10 €

615

3.705.990,00 €

185.299,50 €

109

656.834,00 €

32.841,70 €

182

1.096.732,00 €

54.836,60 €

291

1.753.566,00 €

87.678,30 €

698
196
418

4.206.148,00 €
1.181.096,00 €
2.518.868,00 €

210.307,40 €
59.054,80 €
125.943,40 €

310

1.868.060,00 €

93.403,00 €

188

1.132.888,00 €

56.644,40 €

12.656,00

76.265.056,00

3.813.252,80 €

 Οι Δικαιούχοι προσχωρούν στους όρους της ειδικής σύμβασης δια της υπογραφής σχετικής
δήλωσης προσχώρησης.
 Με την προσχώρηση των δικαιούχων στον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow
account) δημιουργείται σε αυτόν λογαριασμός (μερίδα) του δικαιούχου μέσω του οποίου θα
εκταμιεύονται οι πληρωμές προς τους παρόχους / προμηθευτές του δικαιούχου για λογαριασμό
του δικαιούχου.
 Η επιχορήγηση αφορά τα απαιτούμενα υλικά (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού
εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στον εκάστοτε χώρο εργασίας) για την υλοποίηση έργων ή
εργασιών μικρής κλίμακας, οι οποίες κατά κανόνα έχουν το χαρακτηρισμό του επείγοντος ή
αποτελούν περιοδικές εργασίες τακτικής συντήρησης, οι οποίες υποδεικνύονται από τους
δικαιούχους .
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται :
α) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας (συντήρησης δικτύων
ύδρευσης, αποχέτευσης, συνδέσεις, τηλεφωνικές γραμμές κ.λ.π. )
β) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες συντήρησης εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών οδών
(επούλωσης λάκκων, συντήρηση κρασπεδορείθρων, συντήρησης διαγράμμισης κ.λ.π.)
γ) εργασίες άμεσης επέμβασης μετά από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. αποκατάσταση
συνεπειών θεομηνιών, λειτουργία εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης
κ.λ.π.)
γ) μικρά κοινωφελή δημοτικά έργα, έργα συντήρησης παραδοσιακών κτιρίων, έργα πρασίνου
 Τα έργα ή οι εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δικαιούχου.
 Η ολοκλήρωση των έργων / εργασιών για την εκτέλεση των οποίων επιχορηγείται το κόστος
των απαιτούμενων υλικών καθώς και η αποπληρωμή των ποσών προς τους προμηθευτές /
παρόχους πιστοποιείται αρμοδίως από τους δικαιούχους.
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 7ΓΕΨΩ9Ο-Ε9Ο
3.1. Ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι παρέχουν ήδη με την παρούσα 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.
3.2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης της επιχορήγησης στον
Καταθέτη, ήτοι :
 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αποδεικτικό δημοσίευσης αυτής και το έγγραφο με το
οποίο κοινοποιείται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία θα περιλαμβάνει:
 τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα/ εργασίες
 τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους
 την κοστολόγηση αυτών (προϋπολογισμός δαπάνης)
 το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός και ειδικότητες) και το μισθολογικό κόστος
αυτού, ανά έργο, όπως έχει προσδιορισθεί από την Πράξη Ένταξης.
 συναίνεση αυτών ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος των
επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ.Π. και Δανείων από
την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων ή των εργασιών ή μη αποπληρωμής
των δικαιούχων προμηθευτών.
 Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων τρέχοντος έτους θεωρημένο από το αρμόδιο όργανο και
τυχόν αναμορφώσεις αυτού, στον οποίο να αναγράφεται το ποσό της επιχορήγησης από το Τ.Π.
και Δανείων καθώς και η απόφαση έγκρισής τους.
 Tα δικαιολογητικά πληρωμής του κόστους των υλικών (συμβάσεις ανάθεσης των προμηθειών,
δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο , πρακτικό παραλαβής της προμήθειας κ.λ.π.) δεν θα
προσκομίζονται στις Υπηρεσίες του Μεσεγγυούχου αλλά θα τηρούνται και θα διατίθενται με
ευθύνη του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του δικαιούχου, για την διενέργεια κάθε
νόμιμου ελέγχου.
3.3. Μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες του Καταθέτη
(Διεύθυνση Δανείων Τ.Ν & Π.Α, ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) δίνεται εντολή στο
Μεσεγγυούχο (Διεύθυνση Ειδικών Παρ/κων) αποδέσμευσης / εκταμίευσης από το λογαριασμό
του δικαιούχου συγκεκριμένου ποσού υπέρ εκάστου παρόχου / προμηθευτή του δικαιούχου και
για λογαριασμό του και μέχρι το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης ανά δικαιούχο.
3.4 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων / εργασιών, η οποία βεβαιώνεται από το δικαιούχο
ή διαπιστώνεται από τον Καταθέτη κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από μηχανικούς του ή
συνεργαζόμενους με αυτό, ή μη αποπληρωμής των δικαιούχων /προμηθευτών, η οποία
βεβαιώνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του δικαιούχου, ο δικαιούχος υποχρεούται να
επιστρέψει το ποσό (όλο ή μέρος) ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως παρακρατείται από τις
Υπηρεσίες του Καταθέτη από τα διερχόμενα έσοδα του δικαιούχου.
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1. Η διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account)
συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι ανέρχεται σε δεκαοχτώ μήνες, από την
υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι έξι μήνες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Τ.Π. και Δανείων.
4.2. Τυχόν έξοδα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από το Ταμείο ή έξοδα
προς τρίτους βαρύνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε δικαιούχο ΟΤΑ και θα παρακρατούνται από
τις Υπηρεσίες του Καταθέτη από τα διερχόμενα έσοδα του.
4.3. 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.
4.4. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου, το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και
το τυχόν υπολειπόμενο δεσμευμένο προϊόν θα αποδεσμεύεται άνευ άλλου τινός και θα
μεταφέρεται στον Κωδικό ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
του προϋπολογισμού του Καταθέτη.
ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΔΑ: 7ΓΕΨΩ9Ο-Ε9Ο
5.1. Ο Μεσεγγυούχος δεν δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τους
Δικαιούχους, παρά μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση.
5.2. Ο Μεσεγγυούχος δεν φέρει καμία ευθύνη, εκτός εάν αποδεικνύεται βαρειά αμέλεια ή δόλος,
για πράξεις ή παραλείψεις που τυχόν συμβούν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα δε
λοιπά συμβαλλόμενα μέρη τον απαλλάσσουν και αναγνωρίζουν ότι λειτουργεί καλή τη πίστη για
την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος.
5.3. 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 .
5.4. Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα
γίνει αποκλειστικά εγγράφως.
5.5. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι αποκλειστική
αρμοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Η παρούσα συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται, όπως ακολουθεί.
(Ακολουθούν υπογραφές)
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
παραπάνω σύμβασης
Γ) Ορίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του
προϊόντος του δεσμευμένου λογαριασμού και χορηγεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και
εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της παραπάνω
σύμβασης.
Δ) Συναινεί ώστε ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ίσο με το κόστος των
επιχορηγούμενων υλικών, να εκχωρηθεί προς εξασφάλιση της απαίτησης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων ή
των εργασιών ή μη αποπληρωμής των δικαιούχων προμηθευτών

ΑΔΑ: 7ΓΕΨΩ9Ο-Ε9Ο
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 751 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Γ.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Ι.
Μ.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Η.
Α.
Γ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Ι.
Ι.
Ν.
Ε.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου
Μοτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 27-12-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

