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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 33/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα: «Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή παράτασης σύμβασης 

δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο 

Παρακαταθηκών &  Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2018, για την εκτέλεση 

του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» προϋπολογισμού 350.000,00€ (με 

ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 210.000,00 € , όσον αφορά 

την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού μέχρι 

την 28-2-2023». 

 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 12757/18-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 1. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος   

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος 

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

  

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 50 θέμα παρουσίασε την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Γ.Τάγκας), που έχει ως εξής:  

«…..Ο Δήμος Πρέβεζας στο πλαίσιο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονας 

Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση 2017» Έτη 2017-2018 υπέβαλε αίτηση 

χρηματοδότησης στις 20-12-2017 (αρ. πρωτ. πρ. Ταμ. 2017-07054) για την εκτέλεση του 

έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ). Με την 

αριθμό 574/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η έγκριση υποβολής της ανωτέρω 

πρότασης. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με την αριθμό 141.9.1/2018 (ΑΔΑ 

Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕΟ) απόφασή του αποφάσισε την οριστική ένταξη του έργου «Ανάπλαση 

πάρκου Δημοκρατίας» με ποσό ένταξης 210.000,00€ στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2018». 

Με την υπ’ αριθμό 639/2018 (ΑΔΑ:ΨΣΠΜΩΞΧ-23Τ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

έγινε αποδοχή αποδοχή όρων και συμφωνιών σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow 

account) με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών &  Δανείων. 

Με την υπ’ αριθμ. 204.9/2021 (ΑΔΑ: 68ΔΛ46Ψ844-ΡΙΗ) απόφαση ΔΣ του 

Πράσινου Ταμείου και την υπ΄αριθμ. 3730-6/25-2-2021 (ΑΔΑ: 9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) 

αντίστοιχη απόφαση του ΔΣ του Τ.Π. και Δανείων όπου αποφασίστηκε η τροποποίηση 

του άρθρου 4 της από 31-12-2018 σχετικής σύμβασης για την παράταση του 

συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του 

χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018» μέχρι την 28-2-2023. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρ. πρωτ. 5182/09-10-2017 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική 

Αναζωογόνηση 2017» Έτη 2017-2018. 

2. Την υπ’ αριθμό 147 /2017  μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με 

τίτλο «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας», συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€. 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). 

3. Την απόφαση ένταξης με αριθμό 141.9.1/2018 του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου  

4. Την υπ’ αριθμό 639/2018 (ΑΔΑ:ΨΣΠΜΩΞΧ-23Τ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

5. Την 31-12-2018 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Πράσινο 

Ταμείο και το Ταμείο Παρακαταθηκών &  Δανείων 

6. Την υπ’ αριθμ. 204.9/2021 (ΑΔΑ: 68ΔΛ46Ψ844-ΡΙΗ) απόφαση ΔΣ του Πράσινου 

Ταμείου 

7. Την υπ΄αριθμ. 3730-6/25-2-2021 (ΑΔΑ: 9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) αντίστοιχη απόφαση του ΔΣ 

του Τ.Π. και Δανείων 

8. Το από 23-6-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τ.Π. και Δανείων με το οποίο 

ενημερωθήκαμε για την ανάγκη υπογραφής παράτασης της σύμβασης.  

 

Εισηγούμαστε : 

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης 

δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) ως την 28-2-2023. .…». 

                             

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος   καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν  σχετικά.  

 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Εξουσιοδοτεί  τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Γεωρργάκο για την υπογραφή της παράτασης της 

σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο 

Παρακαταθηκών &  Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2018, για την εκτέλεση του έργου 

«Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας»  προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ), με ποσό 

χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 210.000,00 € , όσον αφορά την παράταση του 

συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού μέχρι την 28-2-2023. 

 

 

 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  379/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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