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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 23-2-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 24 / 2022
Περίληψη: Έγκριση προσχώρησης Δήμου Σκύρου - Σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού
μεταξύ Δήμου Σκύρου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την επιχορήγηση μελετών
ωρίμανσης έργων Δήμου Σκύρου

Στη Σκύρο, σήμερα 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
συνεδρίαση
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ 4 και 96 του ν 3463/06, σε συνδυασμό με την ανάγκη
προσαρμογής των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, και ύστερα από την
με αριθμό πρωτ. 811 από 18-2-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Πρόεδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
17 μελών συμμετείχαν 12 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
2.
Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3.
Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
4.
Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
5.
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
6.
Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
7.
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
8.
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
9.
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
10.
Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
11.
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
12.
Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ

Πρόεδρος
Μέλος
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 5 1.
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
2.
Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
3.
Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
4.
Μπαλωτή –Μπαρμπούτη Παναγιώτα
5.
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου

Μέλος
«
«
«
«

Στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς ο κ. Δήμαρχος
Η κ. Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται
στην συνεδρίαση ύστερα από το με αρ πρωτ (0)12714_22 από 10-2-2022 έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο ανακοινώνεται στον Δήμο Σκύρου η έγκριση
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τροποποίησης απόφασης του Τ.Π.κ.Δ για την αντικατάσταση εγκεκριμένων μελετών του
προγράμματος «επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ».
Συγκεκριμένα η κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι:
Με την 91 από 25-6-2018 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Σκύρου είχε ζητήσει την
ένταξη στο πιο πάνω πρόγραμμα προκειμένου για την επιχορήγηση των μελετών: α) Σχεδιασμός,
αξιολόγηση και προτάσεις δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτηρίων του Δήμου
Σκύρου με προϋπολογισμό 24.800,00, β) Επικαιροποίηση μελετών Ύδρευσης Ατσίτσας- Πεύκου και
βελτίωση υδατοδεξαμενών Δήμου Σκύρου με προϋπολογισμό 21.233,34 €, γ) Σχεδιασμός,
αξιολόγηση και προτάσεις για την δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Σκύρου, με
προϋπολογισμό 24.800,00 €
και δ) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση
των έργων που αφορούν οι μελέτες/υπηρεσίες του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών
ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» του Τ.Π.&Δ. με προϋπολογισμό 14.166,66 € (σύνολο 85.000,00€)
Το πρόγραμμα αυτό δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα με ευθύνη του Δήμου Σκύρου για τον λόγο
αυτό ο Δήμος μας απέστειλε το με αρ πρωτ 3845/12-7-2021 έγγραφο με το οποίο ζητείτο
ενημέρωση σχετικά με το εάν ο Δήμος Σκύρου μπορεί να επανέλθει με νεότερη απόφαση δημοτικού
συμβουλίου προκειμένου να αντικαταστήσει τις αρχικά αναφερόμενες μελέτες με νεότερες ή νεότερη
στο ίδιο ύψος επιχορήγησης (85.000,00€) .
Μετά από σχετική ενημέρωση μας από το Τ.Π.κ.Δ το δημοτικό συμβούλιο επανήλθε στο θέμα
και με την 48 από 18-7-2021 απόφασή του, ανακάλεσε εν μέρει την 91/2018 όμοια απόφαση μόνον
ως προς το σκέλος των αναφερόμενων μελετών και αιτήθηκε την αντικατάστασή τους με νέα μελέτη
με τίτλο «Ολοκληρωμένη μελέτη αντιστήριξης παραλιακού δρόμου περιοχής Γυρίσματα Σκύρου»
Στην προκειμένη περίπτωση με το με αρ πρωτ (0)12714_22 από 10-2-2022 έγγραφο του
Τ.Π.κ.Δ ανακοινώνεται στον Δήμο Σκύρου αφενός η έγκριση αιτηθείσας της τροποποίησης και
αφετέρου αποστέλλεται με επισύναψη η ειδική σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow
account) και η δήλωση προσχώρηση σας σε αυτή.
Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού, όπως
εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, το κόστος του Ταμείου για την
παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο δε συνδέεται με τη συνήθη
και τρέχουσα δραστηριότητα του καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτού.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η αποστολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων:
α. Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, του αποδεικτικού δημοσίευσης αυτής και του
εγγράφου με το οποίο κοινοποιείται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία θα περιλαμβάνει:
* 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 «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Α'
Φάση.
* Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την δήλωση προσχώρησης.
* 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 συμφωνούνται με τη σύμβαση δεσμευμένου
λογαριασμού.
* Συναίνεση του Δήμου 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, στα οποία αφορούν οι
επιχορηγούμενες μελέτες.
β. Της δήλωσης προσχώρησης, νόμιμα υπογεγραμμένης.
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Κατόπιν τούτων η κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ δημοτικοί
σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α/ Αποδέχονται και εγκρίνουν την προσχώρηση του Δήμου Σκύρου στους όρους και συμφωνίες
της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων
των Ο.Τ.Α.» Α' Φάση, για την πιο κάτω μελέτη με ενδεικτικό προϋπολογισμό και επιδιωκόμενη πηγή
χρηματοδότησης ως κατωτέρω:
Τίτλος μελέτης
Ολοκληρωμένη μελέτη αντιστήριξης παραλιακού
δρόμου περιοχής Γυρίσματα Σκύρου

Ενδεικτικό κόστος Επιδιωκόμενη
πηγή
μελέτης
χρηματοδότησης
85,000,00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας

Β/ εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο Σκύρου κ. Μαυρίκο Κ. Νικόλαο για την υπογραφή της δήλωσης
προσχώρησης.
Γ/ Ορίζουν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του
δεσμευμένου λογαριασμού χορηγώντας σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει
στις ενέργειες που συμφωνούνται με τη σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.
Δ/ Συναινούν στο ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος των
επιχορηγούμενων μελετών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης του έργου, στο
οποίο αφορά η επιχορηγούμενη μελέτη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 24 / 2022
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος
Ξανθούλη Μαρία

