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Απόφαση

Δημοτικού

Συμβουλίου

περί

έγκρισης

υπογραφής της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του
Τ.Π. & Δανείων και του Δήμου μας
 Τις εντολές πληρωμής χρηματικών ενταλμάτων ετών 2017 και 2018
 Το από 06-11-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί
ολοκλήρωσης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας
Ο Δήμος μας με την υπ αρίθμ 428/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την
υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, με το Τ.Π. &
Δανείων για την συμμετοχή μας 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
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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.
Κατά την διάρκεια των ετών 2017, 2018 εκτελέστηκαν τα ενταγμένα έργα/εργασίες για
τα οποία επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας το κόστος των υλικών αξίας 121.466,96 ευρώ. Η
αποπληρωμή των προμηθευτών ποσού 117.296,71 ευρώ διενεργήθηκε εξ ολοκλήρου
από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης, ενώ η
απόδοση των κρατήσεων ποσού 4.170,25 ευρώ, πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο μας
μετά από έμβασμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στον λογαριασμό όψεως του
Δήμου.
Τέλος με το από 06-11-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ζητείται
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα βεβαιώνεται :
 η εκτέλεση των ενταγμένων έργων/εργασιών για τα οποία επιχορηγήθηκε το
κόστος των υλικών
 η αποπληρωμή των παρόχων/προμηθευτών
προκειμένου ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιχορήγησης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως λάβετε σχετική απόφαση.

Ο Δήμαρχος

Νίκος Ζενέτος
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