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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 35/20-12-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

 
 

Αριθ.αποφ. 409/2018 

Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Μεγαρέων , στην 
τροποποιούμενη Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού 

(escrow account) στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής 
ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των 

συμμετεχόντων» Β΄ Φάση, η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ 
του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

κατ’ εφαρμογή και εξουσιοδότηση  του Δημοτικού 
Συμβουλίου προς τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την   υπ’ 

αριθμ. 264/2016 απόφαση του Σώματος 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 20 Δεκεμβρίου 
2018 ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 24273/14-12-2018. 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 20 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος  Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Σταμούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Βογιατζή Εμμανουέλα 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος  Παπανίκος Δημήτριος 
Δήμας Ιωάννης  Μαρινάκης Ιωάννης 

Κορώσης Σπυρίδων  Πιλίλης Σωτήριος 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Ζάλης Αθανάσιος 
Καράμπελας Κων/νος  Βαρελάς Κλεάνθης 

Ρήγα Ελένη  Δρένης Αθανάσιος 
Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος 

Φυλακτός Κων/νος  Μπερδελής Γεώργιος 

Καστάνη Αικατερίνη  Γρίβα Παναγιώτα 
Κολάτας Ιωάννης  Χοροζάνης Αντώνιος 

Πολυχρόνης Ιερόθεος   
Σωτηρίου Γεώργιος  -------- 

Δρυμούσης Κων/νος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος του Κων.  Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

Παπαλευθέρης Ελευθέριος.  -------- 

Μαργέτης Παναγιώτης  Λιώτας Δημοσθ.  - Πρόεδρος 
Μιχάλαρος Ιωάννης  Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου  
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 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
     Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ.  Σταμούλης Γρηγόριος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Αρχομένης της συνεδριάσεως η κα Πρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 
εκτός ημερησίας Δ/ξεως θέματος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος 
ως κατεπείγοντος ομοφώνως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 
Ν.3852/2010  και θέτει την από 18 Δεκεμβρίου 2018 εισήγηση  του κ. Δημάρχου 
με θέμα: «Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Μεγαρέων, στην 
τροποποιούμενη Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής 
ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» Β΄ 
Φάση, η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ’ εφαρμογή και εξουσιοδότηση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την   υπ’ αριθμ. 
264/2016 απόφαση του Σώματος», η οποία έχει ως εξής:  

 
        «Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 264/2016 απόφασή του , ενέκρινε 
την προσχώρηση του Δήμου Μεγαρέων , στους όρους και συμφωνίες της 
Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων , στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση 
της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες 
Ανεργίας) Β΄ Φάση και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο για την υπογραφή της. 
         Με το υπ’ αριθμ. (0)134668_18/10-12-2018 έγγραφό του το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 24363/17-12-2018), μας 
ενημέρωσε ότι με την υπ’ αριθμ. 3667/29-11-2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του (ΑΔΑ: 6ΙΩΗ469ΗΗ7-ΥΝΗ) , εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 
1 του άρθρου 4 της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) 
με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 
(Θύλακες Ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» Β΄ 
Φάση, που αφορά στην διάρκεια αυτής , αφ’ ότου ίσχυσε η αρχική σύμβαση. 
Έχοντας υπόψη :  
 Την υπ’ αριθμ. 6.1714/5.1504 Κοινή Υπουργική απόφαση για την «Προώθηση 

της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-20120» (ΦΕΚ 424τ.Β΄ /22-2-2016) , όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 68208/5.7245 όμοια (ΦΕΚ 1669τ.Β΄ /10-6-2016) 

 Το άρθρο 61 του Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149τ.Α΄ ) και της υπ’ αριθμ. 
2/75333/ΔΠ/ΔΑ/22-9-2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 3108τ.Β΄/28-9-2016) , για 
την εφαρμογή του ως άνω άρθρου , αναφορικά με την δυνατότητα να επιχορηγεί 
, το ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων , τους Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. που 
συστήθηκαν από τους Ο.Τ.Α. και μετέχουν 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 οποία 
απασχολούνται οι ωφελούμενοι των ανωτέρω προγραμμάτων κοινωφελούς 
εργασίας. 

 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 75080/30-9-2016 Δημόσια Πρόσκληση Νο 10/2016 
– Ορθή Επανάληψη : 3-10-2016 , Σε εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του 
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ΟΑΕΔ , «για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία 
κατάρτισης του Πίνακα κατάταξης ανέργων, για την προώθηση της 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους 
(Επιβλέποντες Φορείς) Θύλακες υψηλής ανεργίας , συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης των συμμετεχόντων , για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης» 

 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 11141/2-9-2016 Ένταξη της Πράξης «Προώθηση 
της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Θύλακες 
Ανεργίας – Β΄ Φάση , συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των 
συμμετεχόντων – Α΄ Κύκλος» με Κωδικό ΟΠΣ 5001549 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2010» 

 Την υπ’ αριθμ 3593/01-11-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , με την οποία ενέκρινε τη σύσταση, στο 
δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α,β του ν. 4072/2012 και της υπ΄αριθμ. 
2/35349/8-5-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, άτοκου 
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) δι’ ειδικής σύμβασης που θα 
υπογραφεί μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των 
ενταγμένων Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στο ως άνω Πρόγραμμα.  

 Την υπ’ αριθμ. 264/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση 
σύμβασης  Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων , στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες 
Ανεργίας) Β΄ Φάση  

 Την υπ’ αριθμ. 3649/17-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΦ2Ν469ΗΗ7-Κ26) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων , με την οποία 
εγκρίθηκε η παράταση κατά έξι (6) μήνες του συμβατικού χρόνου της από 14-11-
2016 σύμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (Θύλακες Ανεργίας) Β΄ Φάση», 
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας , 
Ανάπτυξης και Τουρισμού 

 Την υπ’ αριθ. 3667/29-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «περί τροποποίησης όρου σύμβασης 
σύστασης καταπιστευτικού – δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 
(Θύλακες Ανεργίας) Β΄ Φάση, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020» του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού 
 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για : 
1. Την έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Μεγαρέων, στην 

τροποποιούμενη Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής 
ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» Β΄ 
Φάση, ως προς την διάρκεια της, με την προσθήκη δεύτερου και τρίτου 
εδαφίου στην πρώτη παράγραφό , ως εξής : 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

«4.1. Η διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω καταπιστευτικού λογαριασμού 
(escrow account) συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι ανέρχεται σε 
δεκαοχτώ μήνες, από την υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι έξι μήνες 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. Ο όρος αυτός ισχύει με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα θα έχει 
λήξει εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και θα έχουν αποχωρήσει όλοι 
οι  ωφελούμενοι. Αν με την λήξη του προγράμματος εξακολουθούν να 
απασχολούνται ωφελούμενοι , η διάρκεια της παρούσας δύναται να 
παρατείνεται πέραν των έξι (6) μηνών και μέχρι ένα (1) μήνα από την 
αποχώρηση του τελευταίου ωφελούμενου» 
……………………………………………………………………………………… 
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της τροποποιούμενης 
σύμβασης 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει , την σχετική δήλωση 
προσχώρησης  στην τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 της Σύμβασης 
σύστασης καταπιστευτικού – δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 
(Θύλακες Ανεργίας) Β΄ Φάση, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020» 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εισήγηση και 

συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις και επειδή έκρινε απαραίτητο να προβεί στην 

έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Μεγαρέων, στην τροποποιηούμενη 
Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account)  

 Αφού είδε την υπ’ αριθ. 3667/29-11-2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και  τις Δ/ξεις του άρθρου 65 
του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣΙ 
 

 Α) Εγκρίνει, την προσχώρηση του Δήμου Μεγαρέων, στην τροποποιούμενη 
Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης των συμμετεχόντων» Β΄ Φάση, ως προς την διάρκεια της, με την 
προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου στην πρώτη παράγραφό , ως εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

«4.1. Η διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω καταπιστευτικού λογαριασμού 
(escrow account) συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι 
ανέρχεται σε δεκαοχτώ μήνες, από την υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί 
μέχρι έξι μήνες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο όρος αυτός ισχύει με την προϋπόθεση ότι 
το πρόγραμμα θα έχει λήξει εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και 
θα έχουν αποχωρήσει όλοι οι  ωφελούμενοι. Αν με την λήξη του 
προγράμματος εξακολουθούν να απασχολούνται ωφελούμενοι , η 
διάρκεια της παρούσας δύναται να παρατείνεται πέραν των έξι (6) μηνών 
και μέχρι ένα (1) μήνα από την αποχώρηση του τελευταίου 
ωφελούμενου» 
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……………………………………………………………………………………… 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της τροποποιούμενης 
σύμβασης όπως αυτή είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 264/2016 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου και είχε υπογραφεί από το κ. Δήμαρχο κατά 
εξουσιοδότηση του Σώματος. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ.  Δημάρχο να υπογράψει , την σχετική δήλωση 

προσχώρησης  στην τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 της Σύμβασης 
σύστασης καταπιστευτικού – δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 
(Θύλακες Ανεργίας) Β΄ Φάση, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-
2020» 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 409/2018 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Φυλακτός Κων/νος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη 

 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθέριος 
 Καράμπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Ρήγα Ιωάννα  

   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


