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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 9ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 9/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: Αποδοσή  ένηαξηρ μελεηών ηος Γήμος Σποιζηνίαρ-Μεθάνων Ν.Αηηικήρ ζηο 
ππόγπαμμα «Δπισοπήγηζη μελεηών ωπίμανζηρ και εκηέλεζηρ έπγων ηων  Ο.Σ.Α»  (Α΄ 
Γπάζη ) και ςπογπαθή δήλωζηρ πποζσώπηζηρ 
 

 
ήκεξα ηελ 4ε Μαΐνπ  2020 εκέξα Γεπηέξα θαη  από θαη 18:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε 
κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 
ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 
πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ», θαηφπηλ ηεο ππ’αξηζκ.1613/30-4-20 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 
δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ21, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παπόνηερ      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  
,8.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,9.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 
11.)Αλδξένπ Υξπζνύια,12.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο. 13.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,14.) 
Θενδσξνπνύινπ νθία,15.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,16.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.)  νύριαο 
σηήξηνο,18.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο, 19.)Μέιινο Ησάλλεο (απνρώξεζε ζην 2ν ζέκα), 20.) 
ακπάλεο Γεκήηξηνο,21) Αζαλαζίνπ άββαο 
 
 

 
Απόνηερ 
Οπδείο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παπόνηερ  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο (παξώλ από 2ν ζέκα), 4.)Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο 
(παξώλ από 2ν ζέκα) 
Απόνηερ 
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1.)  Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 2.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,3.)Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 
 
Σα ειεθηξνληθά πξαθηηθά ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο 
Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
 
  Απιθμόρ Θέμαηορ: 7ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 86/2020 
 
ΘΔΜΑ: Αποδοσή  ένηαξηρ μελεηών ηος Γήμος Σποιζηνίαρ-Μεθάνων Ν.Αηηικήρ ζηο 
ππόγπαμμα «Δπισοπήγηζη μελεηών ωπίμανζηρ και εκηέλεζηρ έπγων ηων  Ο.Σ.Α»  (Α΄ 
Γπάζη ) και ςπογπαθή δήλωζηρ πποζσώπηζηρ 
 
 

Ο Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν  ν νπνίνο  έζεζε ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ 
δηαβηβάδνληαο ειεθηξνληθά ζηνπο παξόληεο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηα θάησζη 
 
«Ο Γήκνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξηζκφ 173/2019 απφθαζήο ηνπ (ΑΓΑ: 

ΧΞΤΠΧΖΛ-ΓΡΜ), ππέβαιε ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε κειεηψλ 

σξίκαλζεο έξγσλ ησλ ΟΣΑ» ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ & Γαλείσλ ηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε: 

 Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγνχ ζχλδεζεο Ληκλνδεμακελήο Καξαηδά κε λέα 

δεμακελή άξδεπζεο, πξνυπνινγηζκνχ 24.000,00 € 

 Μειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο νηθηζκνχ Γξπφπεο, 

πξνυπνινγηζκνχ 24.000,00 € 

 ρεδηαζκφο δξάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκνηηθψλ θηηξίσλ, πξνυπνινγηζκνχ 

24.000,00 € 

 Μειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο δξάζεο αληηθαηάζηαζεο δεκνηηθνχ 

νδνθσηηζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ 13.000,00 € 

 

Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠΚΓ) καο γλσζηνπνίεζε φηη θαηά ηελ κε αξηζκφ 

3709/13-4-2020 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελέθξηλε ηελ έληαμε ησλ σο άλσ 

κειεηψλ ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε κειεηψλ σξίκαλζεο έξγσλ 

ησλ ΟΣΑ». 

 

Σν ΣΠΚΓ καο γλσζηνπνηεί ηνπο φξνπο ηεο εηδηθήο ζχκβαζεο δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ 

(escrow account), κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πιεξψλνληαη νη σο άλσ κειέηεο, θαη θαιεί ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ πξνζρψξεζε ηνπ Γήκνπ ζηε ζχκβαζε απηή. 

 

Οη φξνη ηεο εηδηθήο ζχκβαζεο δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ (escrow account) «Δπηρνξήγεζε 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε ζθνπφ 

ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο ζε απηνχο», έρνπλ σο εμήο: 

 

ΤΜΒΑΗ ΓΔΜΔΤΜΔΝΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

(escrow account) 
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 «Δπηρνξήγεζε Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ 

σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ζε 

απηνχο». 

 
Α. Σο νομικό ππόζωπο δημοζίος δικαίος με ηην επωνςμία «Σαμείο 
Παπακαηαθηκών & Γανείων», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, Αθαδεκίαο 40 θαη 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, απφ ηνλ Πξφεδξν 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θ. Κσλζηαληίλν Βαξιακίηε ηνπ Γεσξγίνπ, 
θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Αθαδεκίαο 40, έρνληα ην ππ΄αξηζ. ΓΑΣ 
Υ694105/14.04.2004, εθδνζέλ απφ ην Α.Σ. Μειηζζίσλ, δπλάκεη ηεο κε αξηζκ 
3642/22-03-2018 απφθαζεο ηνπ Γ.. (ΑΓΑ:6ΛΔ469ΖΖ7-ΟΑ8) απηνχ, 
θαινχκελν εθεμήο «Καηαθέηηρ» και «Μεζεγγςούσορ» και 

 

Β. Οι Οπγανιζμοί Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ θαινχκελνη εθεμήο 

«δικαιούσοι», ήηνη:     

φινη νη Γήκνη ηεο Υψξαο κε κφληκν πιεζπζκφ θάησ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, 
θαζψο θαη νη νξεηλνί Γήκνη, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 
3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) θαη είλαη άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο  (2011) ηεο 
ΔΛΣΑΣ:  
 

A/A ΓΗΜΟΙ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 

1 ΓΖΜΟ ΓΑΤΓΟΤ ΚΡΖΣΖ 

2 ΓΖΜΟ ΑΓΑΘΟΝΖΗΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

3 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

4 ΓΖΜΟ ΑΝΑΦΖ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

5 ΓΖΜΟ ΗΚΗΝΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

6 ΓΖΜΟ ΦΑΡΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

7 ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΖ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

8 ΓΖΜΟ ΜΔΓΗΣΖ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

9 ΓΖΜΟ ΦΟΛΔΓΑΝΓΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

10 ΓΖΜΟ ΣΖΛΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

11 ΓΖΜΟ ΛΔΗΦΧΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

12 ΓΖΜΟ ΟΗΝΟΤΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

13 ΓΖΜΟ ΚΗΜΧΛΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

14 ΓΖΜΟ ΝΗΤΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

15 ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

16 ΓΖΜΟ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

17 ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ  ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

18 ΓΖΜΟ ΑΓΚΗΣΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 

19 ΓΖΜΟ ΑΝΣΗΠΑΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

20 ΓΖΜΟ ΑΣΤΠΑΛΑΗΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

21 ΓΖΜΟ ΔΡΗΦΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

22 ΓΖΜΟ ΚΤΘΝΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

23 ΓΖΜΟ ΦΟΤΡΝΧΝ ΚΟΡΔΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

24 ΓΖΜΟ ΠΡΔΠΧΝ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

25 ΓΖΜΟ ΦΑΚΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

26 ΓΖΜΟ ΤΓΡΑ ΑΣΣΗΚΖ 

27 ΓΖΜΟ ΑΜΟΡΓΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

28 ΓΖΜΟ ΗΖΣΧΝ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 
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29 ΓΖΜΟ ΠΑΞΧΝ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

30 ΓΖΜΟ ΑΝΧΓΔΗΧΝ ΚΡΖΣΖ 

31 ΓΖΜΟ ΟΡΟΠΔΓΗΟΤ ΛΑΗΘΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

32 ΓΖΜΟ ΚΔΑ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

33 ΓΖΜΟ ΤΜΖ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

34 ΓΖΜΟ ΗΦΝΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

35 ΓΖΜΟ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

36 ΓΖΜΟ ΑΛΟΝΝΖΟΤ ΘΔΑΛΗΑ 

37 ΓΖΜΟ ΑΜΟΘΡΑΚΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ- ΘΡΑΚΖ 

38 ΓΖΜΟ ΚΤΡΟΤ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

39 ΓΖΜΟ ΠΑΣΜΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

40 ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

41 ΓΖΜΟ ΑΡΓΗΘΔΑ ΘΔΑΛΗΑ 

42 ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ 

43 ΓΖΜΟ ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ- ΘΡΑΚΖ  

44 ΓΖΜΟ ΠΟΡΟΤ ΑΣΣΗΚΖ 

45 ΓΖΜΟ ΠΔΣΧΝ ΑΣΣΗΚΖ 

46 ΓΖΜΟ ΚΤΘΖΡΧΝ ΑΣΣΗΚΖ 

47 ΓΖΜΟ ΛΗΜΝΖ ΠΛΑΣΖΡΑ ΘΔΑΛΗΑ 

48 ΓΖΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΘΔΑΛΗΑ 

49 ΓΖΜΟ ΜΖΛΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

50 ΓΖΜΟ ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΔΛΗΝΟΤ ΚΡΖΣΖ 

51 ΓΖΜΟ ΒΗΑΝΝΟΤ ΚΡΖΣΖ 

52 ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΧΝ ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ 

53 ΓΖΜΟ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 

54 ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ ΘΔΑΛΗΑ 

55 ΓΖΜΟ ΓΔΚΑΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

56 ΓΖΜΟ ΑΜΑΡΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

57 ΓΖΜΟ ΚΗΑΘΟΤ ΘΔΑΛΗΑ 

58 
ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ 
ΣΕΟΤΜΔΡΚΧΝ 

ΖΠΔΗΡΟΤ 

59 ΓΖΜΟ ΜΔΣΟΒΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ 

60 ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

61 ΓΖΜΟ ΚΟΝΗΣΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

62 ΓΖΜΟ ΝΔΜΔΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

63 ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΝΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

64 ΓΖΜΟ ΑΓΡΑΦΧΝ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 

65 ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ ΑΣΣΗΚΖ 

66 ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ 

67 ΓΖΜΟ ΦΗΛΗΑΣΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ 

68 ΓΖΜΟ ΚΑΣΧ ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ- ΘΡΑΚΖ 

69 ΓΖΜΟ ΛΔΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

70 ΓΖΜΟ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

71 
ΓΖΜΟ ΓΗΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΥΧΒΑ-
ΑΝΣΗΚΤΡΑ   

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

72 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

73 ΓΖΜΟ ΝΟΣΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

74 ΓΖΜΟ ΗΚΑΡΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

75 ΓΖΜΟ ΣΖΝΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

76 ΓΖΜΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

77 ΓΖΜΟ ΕΑΥΑΡΧ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

78 ΓΖΜΟ ΠΧΓΧΝΗΟΤ ΖΠΔΗΡΟΤ 
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79 ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΠΟΛΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

80 ΓΖΜΟ ΑΝΓΡΟΤ ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 

81 ΓΖΜΟ ΓΧΓΧΝΖ ΖΠΔΗΡΟΤ 

82 ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ  

 

Θα ζπκθσλήζνπλ θαη ζα απνδερηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο κε ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζπλεκκέλεο ζηελ παξνχζα Γήισζε Πξνζρψξεζεο 
(δηθαηνχρνπ Ο.Σ.Α.), ε νπνία ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
Έρνληαο ππφςε: 
1. Σ

ν άξζξν 73 ηνπ λ. 4445/2016 (ΦΔΚ 236/1 η. Α΄/ 19-12-2016), κε ην νπνίν 
ζεζπίζηεθε ε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ «κε ζθνπφ 
ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ή 
έξγσλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο ζε απηνχο», νη πφξνη ηεο νπνίαο 
πξνέξρνληαη απφ έζνδα ηνπ Σ.Π. & Γαλείσλ, 

2. Σ
ελ κε αξηζκφ 3610/3/14/27-4-2017 (ΑΓΑ:7Φ3Ν469ΖΖ7-ΖΚ3) απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
«Πξφηαζε έθδνζεο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
πξνυπνζέζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ θαζίζηαληαη δηθαηνχρνη επηρνξήγεζεο 
νη Ο.Σ.Α απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε ζθνπφ ηελ 
εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ή 
έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ζε απηνχο,  

3. Σ
ελ κε αξηζ. 2/35374/ΓΠΓΑ/2-6-2017,ΦΔΚ 2049/η. Β/14-6-2017 ΚΤΑ ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ & ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ  
πξνυπνζέζεσλ θαη ξχζκηζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ επηρνξήγεζεο ησλ 
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε 
έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο ζ΄απηνχο ζε εθαξκνγή 
ηνπ αξ. 73 ηνπ λ. 4445/2016», 

4. Σ
ελ ππ΄αξηζ. 3616/5/27-6-2017 (ΑΓΑ: 6Γ0Δ469ΖΖ7-7Χ7) απφθαζε ηνπ 
Γ.. ηνπ Σ. Π. & Γαλείσλ « Έγθξηζε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο» κεηαμχ 
ηνπ Σ. Π. & Γαλείσλ θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  « 
Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο  (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) 
Α.Δ.» γηα ην πξφγξακκα επηρνξήγεζεο ησλ Γήκσλ απφ Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ 
σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο 
θαζψο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο, 

5. Σ
ελ απφ 12-7-2017 ππνγξαθείζα πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Σ. 
Π. & Γαλείσλ θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή 
Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο  (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ.», 

6. Σ
ελ ππ΄αξηζ. 3619/11/27-07-2017 (ΑΓΑ:  600Ρ469ΖΖ7-4ΧΧ)  απφθαζε 
ηνπ Γ.. ηνπ ΣΠΓ κε  ηελ νπνία εγθξίζεθε : α) ν Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ 
ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δπηρνξήγεζε κειεηψλ σξίκαλζεο θαη 
εθηέιεζεο έξγσλ ησλ Ο.Σ.Α.», β) ε Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ 
έληαμεο ζην Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα, γ) ην Τπφδεηγκα Αίηεζεο 
Υξεκαηνδφηεζεο, θαη δ) ην Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ, πνπ έρνπλ 
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ζπζηαζεί απφ ηελ «Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.», Σερληθφ χκβνπιν ηνπ Σ. Π. θαη 
Γαλείσλ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ΄αξ. 2/35374/ΓΠΓΑ/2-6-2017 Κνηλήο 
Απφθαζεο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, εθδνζείζαο 
θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4445/2016,  

7. Σ
ν Π.Γ. 95/1996 «Οξγαληζκφο ηνπ Σ. Π. & Γαλείσλ», 

8. Σν άξζξν 325 παξ. 2 α,β ηνπ λ. 4072/2012 (ΦΔΚ 86Α) θαζψο θαη ηελ κε 
αξηζκφ 2/35349/8-5-2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
«Καζνξηζκφο ζθνπψλ, φξσλ θαη ινηπψλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 
ινγαξηαζκψλ εηδηθνχ ζθνπνχ (escrow account) ζην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Β΄1547),  

9. Σ
ελ κε αξ 3600/3/29-12-2016 (ΑΓΑ:ΧΟΦΖ469ΖΖ7-6ΦΓ) απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Παξ/θσλ θαη Γαλείσλ κε ζέκα 
«Έγθξηζε χζηαζεο Δηδηθνχ Καηαπηζηεπηηθνχ  Λνγαξηαζκνχ (Escrow 
Account)» γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ 
ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, ζε απηνχο, 

10. Σ
νλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ ηεο επηρνξήγεζεο ησλ δηθαηνχρσλ 
κέζσ ηνπ εηδηθνχ θαηαπηζηεπηηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε 
κειεηψλ, γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθπφλεζε έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ 
γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ θαη νη ππνρξεψζεσλ 
ηνπ Σ. Π. & Γαλείσλ απφ ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ, 
φπσο εμεηδηθεχνληαη κε ηελ ππ΄αξηζ. 3642/22-03-2018 απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηνχ, θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ Σακείνπ γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο , ην νπνίν δε 
ζπλδέεηαη κε ηε ζπλήζε θαη ηξέρνπζα δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαζψο θαη ν 
ηξφπνο θαηαβνιήο απηνχ. 

 

πκθσλνχλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

1. Με ηε 2/35374/ΓΠΓΑ/2017 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 2049/14-6-2017 Σ. β), 
κεηά απφ ηελ  3610/3/14/27-4-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Σ.Π. θαη Γαλείσλ, θαζνξίζηεθε :  

- ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 
7.500.000,00 ΔΤΡΧ. Σν πνζφ απηφ έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2016 θαη 
πξνέξρεηαη απφ έζνδα ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ 

- ε ζχζηαζε θαη πίζησζε ηνπ άηνθνπ δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ (escrow 
account)   33410008  κε κεηαθνξά ηνπ πνζνχ ησλ 7.500.000,00 € απφ 
ηνλ Κσδηθφ ΚΑΔ 2499/ΛΟΗΠΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΗΦΟΡΔ 
ΤΝΓΡΟΜΔ.  

Ζ επηρνξήγεζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ σξίκαλζε θαη εθηέιεζε 
έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. 

 Ζ επηρνξήγεζε θαιχπηεη ηε δαπάλε  ησλ δηθαηνχρσλ Γήκσλ : 
 γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο ή κειεηψλ, 
 γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αθνξά ε κειέηε, πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ 
σξίκαλζεο απηνχ. 
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2. Γπλάκεη ηεο σο άλσ ΚΤΑ θαη ηεο απφ 12-07-2017 Πξνγξακκαηηθήο 
χκβαζεο πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ηνπ  Σ.Π. θαη Γαλείσλ θαη ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. 
Α.Δ.,  ε δεχηεξε απνθηά θαζήθνληα Σερληθνχ πκβνχινπ ηνπ Σ.Π.& Γαλείσλ 
γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ γηα 
έληαμε κειέηεο ή κειεηψλ ζην πξφγξακκα επηρνξήγεζεο, ζηε κεραλνγξαθηθή 
επεμεξγαζία ηνπο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ε νπνία 
πεξηιακβάλεη:  

α) χληαμε Καλνληζηηθνχ Πιαηζίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπηρνξήγεζεο θαη 
νδεγνχ εθαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεη : 

 ηελ εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο κειέηεο ή κειεηψλ ζην 
πξφγξακκα  

 ηα ζηάδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 ηελ απνηχπσζε δηαδηθαζηψλ κε ηα Σερληθά Γειηία θαζψο θαη ηε 
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ παξαθνινχζεζεο ηεο δξάζεο. 

β) Αλάπηπμε Δληαίνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ αξρή 
έσο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
γ) Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ σο θαησηέξσ 3.1.2. 
δ) Γηελέξγεηα επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη κε 
επηρνξεγνχκελεο κειέηεο, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο θαη ππνβνιή 
ζρεηηθήο έθζεζεο απφ ηελ ΔΔΣΑ.  
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Με ηελ ζχκβαζε νη Γηθαηνχρνη απνδέρνληαη λα νξηζζεί ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ρεηξηζηήο θαη κεζεγγπνχρνο δηα ηεο αξκφδηαο 
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεζκεπκέλσλ ινγαξηαζκψλ Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ 
Παξαθαηαζεθψλ (Γ4), ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ ηε 
Γηεχζπλζε Γαλείσλ Σ.Ν.& Π.Α. ΝΟΜ. ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥ/ΔΧΝ  (Γ7) , ην 
νπνίν ζα θαιείηαη ράξηλ ζπληνκίαο «πξντφλ» θαη ρνξεγνχλ ζε απηφ ηελ 
αλέθθιεηε εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζα 
ζπκθσλεζνχλ εηδηθφηεξα ζηελ ζχκβαζε απηή πνπ ζπληάζζεηαη γηα ην ζθνπφ 
απηφ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ήηνη ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ (θαηαζέηεο θαη κεζεγγπνχρνο) θαη ησλ δηθαηνχρσλ. 

 Π
ξνο εμππεξέηεζε ηεο παξαπάλσ ζπκθσλίαο Καηαζέηεο θαη νη Γηθαηνχρνη 
ζπκθσλνχλ φηη ην πξντφλ θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ δεζκεπκέλν ινγαξηαζκφ 
(escrow account) ηνπ Μεζεγγπνχρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 325 παξ. 2 α, β ηνπ λ. 4072/2012 θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 
2/35349/8.5.2012 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο 
ζθνπψλ, φξσλ θαη ινηπψλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ινγαξηαζκψλ εηδηθνχ 
ζθνπνχ (escrow account) ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ» (Β’ 
1547)», ην νπνίν δελ ζα δχλαηαη λα αλαιεθζεί ή λα κεηαθεξζεί 
κνλνκεξψο απφ ηνλ Καηαζέηε, παξά κφλν ζα απνδεζκεχεηαη θαη ζα 
εθηακηεχεηαη πξνο έλα έθαζην ηνλ Γηθαηνχρσλ ζχκθσλα κε ηελ 
δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο.  

 Γ
ηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Καηαζέηεο έρεη ζπζηήζεη ηνλ κε αξηζκφ 33410008 
εηδηθφ δεζκεπκέλν ινγαξηαζκφ (εθεμήο θαινχκελν «Λνγαξηαζκφο»), ηνλ 
νπνίν έρεη πηζηψζεη κε ην πνζφ ησλ επηά εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ 
ρηιηάδσλ επξψ (7.500.000,00€). 

   Οη Γηθαηνχρνη πξνζρσξνχλ ζηνπο φξνπο ηεο εηδηθήο 
ζχκβαζεο, δηα ηεο ππνγξαθήο ζρεηηθήο δήισζεο πξνζρψξεζεο κεηά 
απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ ζηελ νπνία 
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πεξηιακβάλεηαη εηδηθή ξήηξα απνδνρήο εθρψξεζεο εζφδσλ απφ ηνπο 
ΚΑΠ εθ κέξνπο ηνπο πξνο ην Σ. Π. & Γαλείσλ, γηα ηελ  πεξίπησζε κε 
νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ζηα νπνία αθνξά ε επηρνξεγνχκελε κειέηε,   

  Με ηελ πξνζρψξεζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηνλ αλνηρηφ 
θαηαπηζηεπηηθφ ινγαξηαζκφ (escrow account) δεκηνπξγείηαη ζε απηφλ 
ινγαξηαζκφο (κεξίδα) ηνπ δηθαηνχρνπ Γήκνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 
εθηακηεχνληαη νη πιεξσκέο πξνο ηνπο κειεηεηέο.  

Η επισοπήγηζη ανά Γήμο δεν μποπεί να ξεπεπνά ηο ποζό ηων 85.000,00 
εςπώ. 

Η επισοπήγηζη για ηο κόζηορ ςπηπεζιών ωπίμανζηρ ηος έπγος, ζηο 
οποίο αθοπά η μελέηη, δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηο 20% ηος κόζηοςρ ηηρ 
μελέηηρ. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΔΜΔΤΗ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 
 
3.1. Ο Καηαζέηεο θαη νη Γηθαηνχρνη πνπ πξνζρσξνχλ ζηελ παξνχζα παξέρνπλ 
ήδε κε απηή ηηο  εηδηθέο αθφινπζεο εληνιέο θαη εμνπζηνδνηήζεηο πξνο ηνλ 
Μεζεγγπνχρν γηα ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 
εηδηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζπκθσλνχληαη σο αλέθθιεηεο 
ιφγσ ηεο θχζεσο θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπο. 
 
3.1.1 Γιαδικαζία ςποβολήρ ππόηαζηρ για επισοπήγηζη : 
Γηα ηελ επηρνξήγεζε κειεηψλ ηεξείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία :  
α. Σν Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ εμέδσζε πξφζθιεζε ηε κε αξηζ. 
104773/9-8-2017  πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 2 ηεο παξνχζαο, γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα έληαμε κειέηεο ή 
κειεηψλ ζην πξφγξακκα επηρνξήγεζεο. Με ηελ πξφζθιεζε θαζνξίζζεθαλ ν 
ρξφλνο ππνβνιήο ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (απφ 1/9/2017 έσο 
31/10/2018) θαζψο θαη ινηπέο  ιεπηνκέξεηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα Κ.Τ.Α. 
β. Ο δηθαηνχρνο θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ πξφηαζε γηα επηρνξήγεζε κειέηεο ή κειεηψλ κε ζθνπφ ηελ 
σξίκαλζε θαη εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο ή έξγσλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην 
ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα. 
γ. Ζ αλσηέξσ πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθφ δειηίν ηεο κειέηεο θαη ηνπ 
έξγνπ, ζην νπνίν αθνξά ε κειέηε, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

 Σίηιν ηεο Μειέηεο, ζχληνκε πεξηγξαθή, ηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηεο κειέηεο, ηελ πεξηιεπηηθή ηεθκεξίσζή ηεο, ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ 
θαη ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπ, επαξθψο αηηηνινγεκέλε, γηα ηελ εμππεξέηεζε 
αλαγθψλ ππνδνκήο ή γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο.  

 Σελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο.  

 Λνηπά ζηνηρεία σξηκφηεηαο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 
κειέηε.  

 ηνηρεία γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα : 

 αα. ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ ην ΔΠΑ, 
απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ δήκνπ , απφ δαλεηζκφ ή απφ άιιεο πεγέο.  

ββ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ 
ίδηνπο πφξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ ή άιιεο πεγέο εθηφο ΔΠΑ, ζα 
πξνζδηνξηζηνχλ επαθξηβψο απφ ην Γήκν, κε  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 
ηνπ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
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Δπηηξνπήο απηνχ, ηφζν ην χςνο ησλ πφξσλ απηψλ αλά πεγή 
ρξεκαηνδφηεζεο, φζν θαη ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο εθηακίεπζήο ηνπο. 

γγ.  Απνθιείεηαη ε δηπιή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηδίαο δαπάλεο απφ άιια 
Δπηρεηξεζηαθά   Πξνγξάκκαηα, ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ή θαη εζληθνχο 
πφξνπο. 

 

3.1.2. Γιαδικαζία αξιολόγηζηρ ηων πποηάζεων 
Κάζε πξφηαζε Γήκνπ θαη ην αληίζηνηρν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ, ππνβάιιεηαη 
ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη δηαβηβάδεηαη απφ απηφ ζηελ 
Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., ε νπνία ηελ αμηνινγεί θαη ζηε ζπλέρεηα ζπληάζζεη ζρεηηθή 
έθζεζε επί απηήο, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε ζε απηήλ 
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ην Σ.Π. & Γαλείσλ κπνξεί λα 
δεηήζεη ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ην Γηθαηνχρν. 

3.1.3. Γιαδικαζία έγκπιζηρ ηων πποηάζεων 

Ζ πξφηαζε εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ, αθνχ ιεθζεί ππφςε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη 
εηδηθφηεξα : 
α. ε έθζεζε  ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.  
β. ε εμαζθάιηζε  / χπαξμε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ζρεδηαδφκελν έξγν 
γ. ε κέζσ απηνχ εμππεξέηεζε αλαγθψλ ππνδνκήο ή γεληθφηεξνπ 

ζπκθέξνληνο 
δ. ε έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αθνξά ε κειέηε, απφ ην 

δηθαηνχρν, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 
ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαη ηε 
κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. 

3.1.4. Πποζσώπηζη ηος δικαιούσος ζηη ζύμβαζη δεζμεςμένος 
λογαπιαζμού 

Οη Γηθαηνχρνη πξνζρσξνχλ ζηνπο φξνπο ηεο εηδηθήο ζχκβαζεο, κεηά απφ 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη εηδηθή 
ξήηξα απνδνρήο εθρψξεζεο εζφδσλ απφ ηνπο ΚΑΠ εθ κέξνπο ηνπο πξνο ην Σ. 
Π. & Γαλείσλ, γηα ηελ  πεξίπησζε κε νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ζηα νπνία 
αθνξά ε επηρνξεγνχκελε κειέηε, δηα ηεο ππνγξαθήο ζρεηηθήο δήισζεο 
πξνζρψξεζεο. 

3.1.5. Γιαδικαζία εκηαμίεςζηρ ηηρ επισοπήγηζηρ 
1.   Ζ εθηακίεπζε ηνπ πξντφληνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε έσο ηξεηο δφζεηο σο 
εμήο: 
 Ο δηθαηνχρνο ηεο επηρνξήγεζεο ππνβάιιεη πξνο ην Σ. Π. & Γαλείσλ αίηεκα 
εθηακίεπζεο   ελψ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά : α) ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο 
κειέηεο, β) πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο παξαδνηέσλ, γ) πηλάθην 
ακνηβήο κειεηεηή,  δ) ηηκνιφγην θαη ε) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
γηα ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο, δε ζα πξνζθνκίδνληαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Σ. Π. 
& Γαλείσλ αιιά ζα ηεξνχληαη θαη ζα δηαηίζεληαη, κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ 
ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, γηα ηε δηελέξγεηα θάζε λφκηκνπ 
ειέγρνπ. 
 2.  Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ (αίηεκα εθηακίεπζεο, 
θσηνηππία απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαιαβή ηεο κειέηεο 
θαζψο θαη θσηνηππία ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ κειεηεηή), ην αίηεκα εθηακίεπζεο 
δηαβηβάδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Γ4 (Μεζεγγπνχρνο) γηα ηελ απνδέζκεπζε ηνπ 
αλάινγνπ πνζνχ πξνο ην κειεηεηή κέρξη ην αλψηαην χςνο ηεο επηρνξήγεζεο 
αλά δηθαηνχρν.  
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3.   Οη δαπάλεο γηα ηηο ππεξεζίεο σξίκαλζεο ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αθνξά ε 
κειέηε, ζα πιεξψλνληαη ζην ηέινο κεηά ηελ παξαιαβή θαη πηζηνπνίεζε ησλ ελ 
ιφγσ ππεξεζηψλ  απφ ην δηθαηνχρν. 
4.   Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 
Μειέηεο, ν Γηθαηνχρνο ΟΣΑ ππνβάιιεη ζην Σ. Π. & Γαλείσλ « Έθζεζε 
Οινθιήξσζεο Μειέηεο» ζπλνδεπφκελε απφ ηελ αλαγθαία ηεθκεξίσζε, 
πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν. ηελ 
Έθζεζε Οινθιήξσζεο Μειέηεο, ν Γηθαηνχρνο επηζπλάπηεη ηελ απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηεο Μειέηεο θαη ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία ηνπ Γηθαηνχρνπ Γήκνπ.  
5.  Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 
ππεξεζηψλ σξίκαλζεο, ν Γηθαηνχρνο Ο.Σ.Α. ππνβάιιεη ζην Σ. Π. & Γαλείσλ 
«Έθζεζε Οινθιήξσζεο δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο», ζπλνδεπφκελε απφ ηελ 
αλαγθαία ηεθκεξίσζε, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ην θπζηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ αληηθείκελν. ηελ «Έθζεζε Οινθιήξσζεο δηαδηθαζηψλ 
σξίκαλζεο», ν Γηθαηνχρνο επηζπλάπηεη ηελ  απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαιαβήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ έγθξηζή ηεο  απφ ηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία ηνπ Γηθαηνχρνπ Γήκνπ. 
6.  Ο Γηθαηνχρνο ηεξεί θαη ελεκεξψλεη δηαξθψο ην Σ. Π. & Γαλείσλ θαη ηελ 
Δ.Δ.Σ.Α.Α. κε φια ηα ζηνηρεία πξνφδνπ πινπνίεζεο ηεο επηρνξεγνχκελεο 
κειέηεο θαη ππνβάιιεη ζην ΣΠΓ θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ  

Ζ δηαδηθαζία αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 
ζην νπνίν αθνξά ε ήδε επηρνξεγνχκελε κειέηε κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ κε 
βάζε ηελ Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Έξγνπ ζην ΔΠΑ 2014-2020 ή απφ ηδίνπο 
πφξνπο ή άιινπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο αλαιεθζείζεο λνκηθέο 
δεζκεχζεηο. χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ «Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν αθνξά ε 
επηρνξεγνχκελε κειέηε, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 
ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαη ηε 
κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε επηρνξήγεζε ζα 
παξαθξαηείηαη απφ ηνπο ΚΑΠ ηεο επφκελεο ρξνληάο. 

 Σν Σ. Π. & Γαλείσλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. παξαθνινπζεί ηα έξγα 
πνπ εληάρζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην ΔΠΑ ή απφ άιινπο πφξνπο θαζ΄φιε 
ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπο θαη αθνξά ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

- Έληαμε ηνπ έξγνπ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

- Σελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

- Σε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ 

- Σελ ππνγξαθή λνκηθήο δέζκεπζεο – ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν 

- Σελ πξνζσξηλή βεβαίσζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ν Γηθαηνχρνο Ο.Σ.Α. ππνβάιιεη 
ζην Σ. Π. & Γαλείσλ «Έθζεζε Οινθιήξσζεο Έξγνπ» ζπλνδεπφκελε απφ ηελ 
αλαγθαία ηεθκεξίσζε, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ην θπζηθφ θαη 
νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαη επηζπλάπηεη ηε Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ Έξγνπ 
απφ ηελ αξκφδηα Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ δηθαηνχρνπ Γήκνπ.  

Ο Γηθαηνχρνο ηεξεί θαη ελεκεξψλεη δηαξθψο ην Σ. Π. & Γαλείσλ θαη ηελ 
Δ.Δ.Σ.Α.Α. κε φια ηα ζηνηρεία πξνφδνπ πινπνίεζεο ηεο επηρνξεγνχκελεο 
κειέηεο θαη ππνβάιιεη ζην Σ. Π. & Γαλείσλ θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα 
δεηεζεί.   
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ΑΡΘΡΟ 5: ΡΗΣΡΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΗ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΝ 
ΚΑΣΑΘΔΣΗ 
Ζ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζην νπνίν αθνξά ε επηρνξεγνχκελε κειέηε, ζα πξέπεη 
λα νινθιεξσζεί κέζα ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ, 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαη ηε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο κε ηε δηελέξγεηα 
επηηφπησλ επαιεζεχζεσλ σο άλσ θαη πηζηνπνίεζε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε επηρνξήγεζε ζα παξαθξαηείηαη απφ ηνπο ΚΑΠ ηνπ 
δηθαηνχρνπ Ο.Σ.Α. ηεο επφκελεο ρξνληάο  θαη γηα ην ζθνπφ απηφ εθρσξνχληαη 
ηα έζνδα απηά απφ ηνλ ΟΣΑ πξνο ην Σ. Π. & Γαλείσλ κε ηελ πξνζρψξεζή ηνπ 
ζηελ παξνχζα. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
6.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ αλσηέξσ θαηαπηζηεπηηθνχ ινγαξηαζκνχ 
(escrow account) ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ φηη 
αλέξρεηαη ζε δχν ρξφληα, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, δπλάκελε λα παξαηαζεί κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ.  
6.2. Σπρφλ έμνδα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ην 
Σακείν ή έμνδα πξνο ηξίηνπο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ εθάζηνηε δηθαηνχρν 
ΟΣΑ.  
6.3. Γηα ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ Σ.Π. θαη Γαλείσλ ζα παξαθξαηείηαη απφ ηα 
δηεξρφκελα έζνδα (ΚΑΠ) ηνπ εθάζηνηε δηθαηνχρνπ ΟΣΑ , πνζνζηφ 0,15% επί 
ηνπ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζήο ηνπ. 
6.4. ε πεξίπησζε ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ 
ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη ην ηπρφλ ππνιεηπφκελν δεζκεπκέλν πξντφλ ζα 
απνδεζκεχεηαη ακέζσο  θαη ζα κεηαθέξεηαη ζηνλ Κσδηθφ ΚΑΔ 2499/ΛΟΗΠΔ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΗΦΟΡΔ ΤΝΓΡΟΜΔ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Καηαζέηε.  
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
7.1. Ο Μεζεγγπνχρνο δελ δχλαηαη λα εθηειέζεη νπνηεζδήπνηε νδεγίεο ή 
εληνιέο απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο, νη νπνίεο δελ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε. 
7.2. Ο Μεζεγγπνχρνο δελ θέξεη θακία επζχλε, εθηφο εάλ απνδεηθλχεηαη βαξηά 
ακέιεηα ή δφινο, γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ηα δε ινηπά ζπκβαιιφκελα κέξε ηνλ απαιιάζζνπλ θαη 
αλαγλσξίδνπλ φηη ιεηηνπξγεί θαιή ηε πίζηε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ 
ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο.  
7.3. Ζ ζχκβαζε ζα αθνξά κφλν ζε φζνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 
πξφγξακκα Γήκνπο, δελ έρνπλ εθθαζαξηζκέλεο νθεηιέο πξνο ην Σ.Π. & 
Γαλείσλ.  
7.4. Ζ παξνχζα ζχκβαζε νινθιεξψλεηαη σο πξνο θάζε Γηθαηνχρν Γήκν κε 
ηελ δηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο πξνζρψξεζε εθάζηνπ εμ απηψλ ζηνπο 
εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο απηήο. 
7.5. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπλνκνινγνχληαη σο νπζηψδεηο θαη θάζε 
ηξνπνπνίεζή ηνπο ζα γίλεη απνθιεηζηηθά εγγξάθσο. 
7.6. Οη επηρνξεγνχκελνη Γήκνη νθείινπλ λα αλαξηήζνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν 
ηνπ έξγνπ φηη ε κειέηε επηρνξεγήζεθε απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ θαη λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ ζην έξγν, ήηνη ηελ επηρνξήγεζε ηεο κειέηεο απφ ην  Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.   
7.7. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Σα κέξε 
ζπκθσλνχλ φηη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα, γηα θάζε δηαθνξά πνπ αλαθέξεηαη 
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο  έρνπλ ηα Γηθαζηήξηα ησλ 
Αζελψλ. 
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Ζ παξνχζα ζπληάζζεηαη ζε δχν (2) αληίηππα θαη, αθνχ αλαγλψζζεθε θαη 
βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη, φπσο αθνινπζεί. 

                                                                        

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ   

  

 

ΔΙΗΓΟΤΜΔΘΑ 

 

1. Σελ έγθξηζε ηεο πξνζρψξεζεο ηνπ Γήκνπ ζηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο ζχκβαζεο 

δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ (escrow account) κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηρνξήγεζε κειεηψλ σξίκαλζεο θαη 

εθηέιεζεο έξγσλ ησλ Ο.Σ.Α.» Α’ Φάζε.  

2. Σνλ νξηζκφ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ σο ρεηξηζηή θαη κεζεγγπνχρνπ 

ηνπ πξντφληνο ηνπ δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ θαη ρνξήγεζε ζε απηφ αλέθθιεηεο 

εληνιήο θαη εμνπζηνδφηεζεο λα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζπκθσλνχληαη κε ηε 

ζχκβαζε δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ.  

3. Σε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ φηη πνζφ απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο ίζν κε ην 

θφζηνο ησλ επηρνξεγνχκελσλ πιηθψλ εθρσξείηαη πξνο εμαζθάιηζε ηεο  απαίηεζεο 

ηνπ Σ. Π. θαη Γαλείσλ απφ ηελ επηρνξήγεζε, ζε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ζηα νπνία αθνξά ε επηρνξεγνχκελε κειέηε. 

4. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, θ. πχξνπ Πνιιάιε, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο δήισζεο πξνζρψξεζεο». 

Ο θ. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο δήισζε:  
 
«Κε πξφεδξε,  
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο θαη ηελ έγθξηζε έληαμεο γηα 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ κειεηψλ απφ ην παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ δηαπίζησζα ηα θάησζη: 

1) Γηα ηηο πξνηάζεηο γηα έληαμε κειεηψλ πξνο ην παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ δελ 

δεηήζεθε ε γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ , νχηε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ , κα 

νχηε ελεκέξσζε ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ θαη έξρεζζε ζην Γ.. πξν ηεηειεζκέλσλ 

λα εγθξίλνπκε θαη κφλν απηά πνπ ζέιεηε εζείο. 

2) Γελ ηεθκεξηψλεηε θακία πξφηαζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ θαη 

ηελ εθηέιεζε ηνπ κειινληηθνχ έξγνπ. ( α.) δειαδή ζε ηη απνβιέπεη ν αγσγφο ηνπ 

Καξαηδά αθνχ ζήκεξα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ γηα άξδεπζε  κε 

ηηο εξγαζίεο πνπ είρα εθηειέζεη επί ζεηείαο κνπ σο Γήκαξρνο θαη ζήκεξα ν αγσγφο 

παξνρήο πξνο ηνλ θάκπν είλαη ππφ πίεζε θαη β.) ζε ηη απνβιέπεη ν εμσηεξηθφο 

αγσγφο χδξεπζεο νηθηζκνχ Γξπφπεο θαη πφζνπο θαηνίθνπο εμππεξεηεί). 

3) Μνπ αθήλεη πνιιέο απνξίεο ε θαηάηκεζε ηνπ 1νπ θαη 4νπ έξγνπ , ην πνζφ εθπφλεζεο 

ηεο κειέηεο,  αθνχ αθνξά εθπφλεζε κειέηεο πδξαπιηθνχ έξγνπ θαη εζείο ηηο «ζπάηε» 

ζε δχν κειέηεο . Γηαηί δελ βάδεηε γεληθφηεξν ηίηιν χδξεπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο θαη φρη ε δπλαηφηεηα απ επζείαο 

αλάζεζεο αθνχ ηα πνζά είλαη ζηα φξηα αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/16. Μήπσο 

ππνθξχπηεηαη θάηη πίζσ απφ φια απηά; 
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4) Βάδεηε εθπφλεζε κειέηεο ελεξγεηαθήο  αλαβάζκηζεο ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε φηη απαηηνχληαη ηαθηνπνηήζεηο δηφηη ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο.Απφ πφηε γίλεηαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζε απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξνηείλσ: 

 Σελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

 Σελ θαηάζεζε λέσλ πξνηάζεσλ γηα εθπφλεζε αλαγθαίσλ κειεηψλ αθνχ βάινπκε 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ 

 Δθπφλεζε κειεηψλ νινθιεξσκέλσλ (πρ. Τδξαπιηθψλ έξγσλ , θηηξηαθψλ έξγσλ 

θ.ι.π.)  

 Να κελ έξρνληαη ζέκαηα ζην Γ κφλν γηα ςήθηζεαθνχ πξνεγνπκέλσο δελ έρνπλ 

ζπδεηεζεί. 

 Δθπφλεζε κειεηψλ γηα έξγα πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηα 

ηξέρνληα πξνγξάκκαηα θαη φρη επρεηήξηα» 

 
  ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, 
 

Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1)Σηο εηζεγήζεηο  ησλ αλσηέξσ  
2)Σηο Γηαηάμεηο ησλ Ν. 3463/2006 θαη 3852/2010 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

Καηά πιεηνςεθία θαη ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ:  

 

1.   Σελ έγθξηζε ηεο πξνζρψξεζεο ηνπ Γήκνπ ζηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο 

ζχκβαζεο δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ (escrow account) κε ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δπηρνξήγεζε κειεηψλ 

σξίκαλζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ ησλ Ο.Σ.Α.» Α’ Φάζε.  

2. Σνλ νξηζκφ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ σο ρεηξηζηή θαη κεζεγγπνχρνπ 

ηνπ πξντφληνο ηνπ δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ θαη ρνξήγεζε ζε απηφ αλέθθιεηεο 

εληνιήο θαη εμνπζηνδφηεζεο λα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζπκθσλνχληαη κε ηε 

ζχκβαζε δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνχ.  

3. Σε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ φηη πνζφ απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο ίζν κε ην 

θφζηνο ησλ επηρνξεγνχκελσλ πιηθψλ εθρσξείηαη πξνο εμαζθάιηζε ηεο  απαίηεζεο 

ηνπ Σ. Π. θαη Γαλείσλ απφ ηελ επηρνξήγεζε, ζε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ζηα νπνία αθνξά ε επηρνξεγνχκελε κειέηε. 

4. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, θ. πχξνπ Πνιιάιε, γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο δήισζεο πξνζρψξεζεο». 

Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, Καξαγηάλλεο Γ., Παληειήο Β., Λαδάξνπ Κσλ/λνο, 

Αλδξένπ Υξ., ακπάλεο Γ., Κεξακίδαο Γ. & Αζαλαζίνπ . ςήθηζαλ αλαβνιή 

ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Καξαγηάλλε Κσλ/λνπ. 

Ο θ. Παηνπιηάο ςήθηζε όρη. 

Ο θ. Καξλέδεο δελ απάληεζε ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν. 
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