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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 132/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 10557/20-5-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε 
το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-
2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Λήψη απόφασης περί παράτασης του συµβατικού χρόνου της σύµβασης σύστασης ειδικού δεσµευµένου 
λογαριασµού (ESCROW ACCOUNT),του προγράµµατος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΒΑΚ» µε το 
οποίο χρηµατοδοτήθηκε ο ∆ήµος Εορδαίας από το Πράσινου Ταµείο «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.  Ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, για το οποίο όλα 
τα µέλη συµφώνησαν να συζητηθεί. Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στoν Αντιδήµαρχο Νικ. Φουρκιωτη, ο 
οποίος έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 10085/17-5-2021 εισήγηση του Αυτ/λους Τµ. Προγραµµατισµού  
στην οποία αναφέρονται  τα εξής: 
 “ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης περί παράτασης του συµβατικού χρόνου της σύµβασης σύστασης ειδικού 
δεσµευµένου λογαριασµού (ESCROW ACCOUNT),του προγράµµατος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-
ΣΒΑΚ» µε το οποίο χρηµατοδοτήθηκε ο ∆ήµος Εορδαίας από το Πράσινου Ταµείο «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» 
Ιστορικό 

 Με ην υπ' αρ:114.6.2016 (Α∆Α:7Τ3546Ψ844-Π∆Ο) Απόφαση το Πράσινο Ταµείο αποφάσισε την ένταξη 
150 ∆ήµων ως δικαιούχων χρηµατοδότησης συνολικού προϋπολογισµού 8.991 000 €, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα» του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016». 

Ακολούθως, µε την υπ' αρ. 114.9.2016 (Α∆Α:667146Ψ844-ΗΚ0) Απόφαση του αποφασίσθηκε η 
σύσταση ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού -escrow account- για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτικού 
Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και 
συγκεκριµένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3, συνολικού ποσού δύο εκατοµµυρίων πενήντα εννέα χιλιάδων 
και επτακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (2.059.703,85 €) µε δικαιούχους του δήµους του 
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παραρτήµατος I. Η σχετική σύµβαση  είχε διάρκεια έως 31/10/2017 
 Στη συνέχεια, µε την υπ' αριθµ. 363/2016 (Α∆Α:ΩΞΠΖΩΡ6-ΨΙΝ) Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου αποφασίσθηκε η προσχώρηση στους όρους και συµφωνίες της από 30.12.2016 σύµβασης 
δεσµευµένου λογαριασµού -escrow account-στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου 
Ταµείου. Η σχετική σύµβαση είχε διάρκεια έως 31/10/2017.  

Επιπλέον, µε την ίδια απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
ενώ το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ορίστηκε χειριστής και µεσεγγυούχος τους προϊόντος του ως 
άνω δεσµευµένου λογαριασµού και χορηγήθηκε σ αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση, να προβαίνει 
στις ενέργειες που είχαν συµφωνηθεί στην από 30-12-2016 σύµβαση δεσµευµένου λογαριασµού .  

Με την υπ' αριθµ. 127.4.4/2017 (Α∆Α: 70Ξ946Ψ844-1ΚΟ) Απόφαση του Πράσινου Ταµείου 
αποφασίσθηκε  παράταση του συµβατικού χρόνου του ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού, στο πλαίσιο του 
χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου µε τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα», µέχρι την 
28/02/2019 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύµβασης. 

Με την υπ' αριθµ. 5/2018 (Α∆Α: Ω4ΥΙΩΡ6-ΒΤ4) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας, 
αποφασίσθηκε τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 363/2016 Α.∆.Σ., ως προς την παράταση του συµβατικού 
χρόνου της σύµβασης σύστασης ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού του προγράµµατος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» µέχρι τις 29.02.2019. 

Με την υπ' αριθµ. 150/2019 (ΜΑ: 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4) Απόφαση του Πράσινου Ταµείου, αποφασίσθηκε η 
παράταση του συµβατικού χρόνου του ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού, στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού 
προγράµµατος του Πράσινου µε τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 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 

Με την υπ’αριθµ. 204/.9/2021 (Α∆Α:68∆Λ46Ψ844-ΡΙΗ), απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Πράσινου Ταµείου και την αντίστοιχη υπ’αριθµ. 3730/-6/25-02-2021 (Α∆Α:9Α31469ΗΗ7-Κ∆Τ) αντίστοιχη 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π. και ∆ανείων αποφασίσθηκε η εκ νέου τροποποίηση του 
άρθρου 4 της από 30-12-2016 σχετικής σύµβασης για την παράταση του συµβατικού χρόνου του ειδικού 
δεσµευµένου λογαριασµού, στο πλαίσιο του  χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου, µε τίτλο 
«ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 
«Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα» µέχρι 28-02-2023. 

To από 27-04-2021 σχετικό e-mail του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, περί λήψης νέας 
απόφασης αρµοδίου συλλογικού οργάνου για την ως άνω παράταση και εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου για 
την υπογραφή της παράτασης της Σύµβασης του προγράµµατος και του συµβατικού χρόνου της σύστασης 
ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού .  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθµ. 363/2016, 5/2018 και 254/2019 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Εορδαίας. 

Εισηγητικό  
Σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν, εισηγούµαστε την λήψη απόφασης:  

Α) περί παράτασης του συµβατικού χρόνου της σύστασης ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού (ESCROW 
ACCOUNT), στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου µε τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική 
Βιώσιµη Κινητικότητα», µέχρι την  28-02-2023. 
Β) περί εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της παράτασης της Σύµβασης  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθµ. 363/2016 ,5/2018 και 254/2019 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Εορδαίας.» 
                                                                     
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   
                               

Αριθµ. Απόφ. 132/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
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1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’αριθµ 10085/17-5-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµ. Προγραµµατισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Την παράταση του συµβατικού χρόνου της σύστασης ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού (ESCROW 
ACCOUNT), στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου µε τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική 
Βιώσιµη Κινητικότητα», µέχρι την  28-02-2023. 
Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παράτασης της Σύµβασης  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  132/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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