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ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ:  8/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ηελ Πύιν (έδξα ηνπ Γήκνπ Πύινπ - Νέζηνξνο), θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ), πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Πιαηείαο Νέζηνξνο, ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο 
Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 09:00, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα 
από ηελ αξηζκ. 993 θαη από 24.01.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. 
Καξβέια Παλαγηώηε / Γεκάξρνπ Πύινπ – Νέζηνξνο, πνπ επηδόζεθε ρσξηζηά ζηνπο θ.θ. 
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο – Μέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζηνπο θ.θ. Δπηθεθαιείο ησλ 
Γεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λόκνπ 3852/2010 
όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 
4623/2019 Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019 θαη ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 
ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
Καξβέιαο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο), Υαξακαξάο Θεόδσξνο (Αληηπξόεδξνο), Βνπγηνύθαο 

Θεόδσξνο, Υξνλόπνπινο Αλαζηάζηνο, ππξνπνύινπ Δπζηαζία, Λεπηάθε – Αξβαλίηε 
Πειαγία, (Μέιε). 

   
ΑΠΟΝΣΔ  

Καλάθεο Ζιίαο, θαζώο θαη ν λόκηκνο αλαπιεξσηή ηνπ, έζησ θαη αλ λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.  
 
     Γελ παξίζηαληαη κε δηθαίσκα ιόγνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο 2εο Διάζζνλνο Μεηνςεθίαο ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βξεηηάθνο Γεκήηξηνο, θαζώο θαη ε Δπηθεθαιήο ηεο 3εο Διάζζνλνο 
Μεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Απνζηνινπνύινπ νθία.  
 

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 
ΠΑΡΟΝΣΔ: Πύινπ Ζιίαο Γνπξλάο. ΑΠΟΝΣΔ: Γηαιιειήο Νηθόιανο. 

 
     Παξίζηαηαη σο Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ν 
Αλαζηαζόπνπινο Γεώξγηνο, ηαθηηθόο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ. 
 
     Ο θ. Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αθνύ δηαπίζησζε όηη πθίζηαηαη λόκηκε 
απαξηία θαζόηη, επί ζπλόινπ: επηά (7), βξίζθνληαη παξόληεο: έμη (6) θαη απόληεο: έλαο 
(1), όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΘΔΜΑΣΟ 
Πξνζρώξεζε ζηνπο όξνπο θαη ζπκθωλίεο ηεο ύκβαζεο ηνπ δεζκεπκέλνπ 

ινγαξηαζκνύ (escrow account) ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Πξάζηλνπ Σακείνπ ΄΄ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 2019΄΄ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ΄΄Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Υώξαο΄΄ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ  
ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ ΓΤΟ (2) ΚΑΗ ΑΠΟ  

28/01/2020 ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 
ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

ΓΖΜΟΤ ΠΤΛΟΤ - ΝΔΣΟΡΟ 

ΑΔΑ: 6ΘΠ2Ω1Β-44Δ



    
     Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ην 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ήηνη: «Πξνζρώξεζε ζηνπο όξνπο θαη 
ζπκθωλίεο ηεο ύκβαζεο ηνπ δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνύ (escrow account) ζην 
πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ΄΄ΓΡΑΔΗ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 2019΄΄ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ΄΄Δλεξγεηαθή 
Αλαβάζκηζε Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Υώξαο΄΄» θαη έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζέκαηνο θαη δήηεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 
άξζξνπ 75 «Λεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο» ηνπ 
λόκνπ 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
– Πξόγξακκα ΄΄Καιιηθξάηεο΄΄» όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 
77 ηνπ λόκνπ 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018, ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο λα ζπδεηεζεί 
εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο θαηεπείγνλ. 
    Σν ζέκα απηό απνθαζίζηεθε κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θξίζεθε σο θαηεπείγνλ, ζπδεηήζεθε πξν ηεο 
ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ειήθζε απόθαζε γη’ απηό κε ηελ ίδηα 
πιεηνςεθία, ήηνη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ. 
 
     πλερίδνληαο ν θ. Πξόεδξνο είπε όηη, έρνπκε ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 900/23-01-2020 
εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο – Γόκεζεο & Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο γηα 
ιήςε απόθαζεο πξνζρώξεζεο ζηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο ύκβαζεο ηνπ δεζκεπκέλνπ 
ινγαξηαζκνύ (escrow account) ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Πξάζηλνπ Σακείνπ ΄΄ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 2019΄΄ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ΄΄Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Υώξαο΄΄. 
     Σν Πξάζηλν Σακείν πξνρώξεζε ζε ζύζηαζε δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνύ ζην Σακείν 
Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ κε ηνπ Γήκνπο γηα ηα έξγα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πιαίζην ηνπ 
Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΄΄ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 2019΄΄, ζην 
ζπγθεθξηκέλν Πξόγξακκα έρεη εληαρζεί ηνπ έξγν ηνπ Γήκνπ ΄΄Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 
Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Υώξαο΄΄.  
 
     Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απαηηείηαη από ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ καο, κεηαμύ 
ησλ άιισλ θαη ε ιήςε απόθαζεο γηα ηα εμήο: 
1)Να πξνζρσξήζεη ζηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο ύκβαζεο ηνπ δεζκεπκέλνπ 
ινγαξηαζκνύ (escrow account). 
2)Να εμνπζηνδνηήζεη ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο 
δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνύ (escrow account) ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ 
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ΄΄ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ΄΄  έηνπο 
2019. 
3)Να νξίζεη ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ρεηξηζηή θαη κεζεγγπνύρν ηνπ πξντόληνο 
ηνπ σο άλσ δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνύ θαη λα ρνξεγεζεί ζε απηό αλέθθιεηε εληνιή θαη 
εμνπζηνδόηεζε λα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζηελ από ηελ παξνύζα 
ζύκβαζε.  
 

Παξαθαιώ όπωο απνθαζίζνπκε ζρεηηθά 
 
     Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έιαβε ππόςε ηεο 
ηα αλσηέξσ θαη ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 75 ηνπ λόκνπ 
3852/2010 Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα θαηόπηλ ησλ 
αληηθαηαζηάζεώλ ηνπο από ηνπο λόκνπο 4555/2018 Φ.Δ.Κ. 133/Α/19-07-2018 θαη 4623/2019 
Φ.Δ.Κ. 134/Α/09-08-2019. 
  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α     
 

 

ΑΔΑ: 6ΘΠ2Ω1Β-44Δ



 

1)Να πξνζρσξήζεη ζηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο ύκβαζεο ηνπ δεζκεπκέλνπ 
ινγαξηαζκνύ (escrow account). 
2)Δμνπζηνδνηεί ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ θ. Καξβέια Παλαγηώηε ηνπ Θενδώξνπ 
Γήκαξρν Πύινπ – Νέζηνξνο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνύ 
(escrow account) ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 
΄΄ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ΄΄  έηνπο 2019. 
3)Οξίδεη ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ρεηξηζηή θαη κεζεγγπνύρν ηνπ πξντόληνο ηνπ 
σο άλσ αλαθεξόκελνπ δεζκεπκέλνπ ινγαξηαζκνύ θαη ρνξεγεί ζε απηό αλέθθιεηε εληνιή θαη 
εμνπζηνδόηεζε λα πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζηελ από ηελ παξνύζα 
ζύκβαζε.  
 

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΖ ΠΖΡΔ ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΗΘΜΟ  8/2020 
 
 
 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΣΑ ΜΔΛΖ     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  

      (Αθνινπζνύλ Τπνγξαθέο) 
 
 
 

                                                   Πύινο   28/01/2020  
                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                

 

                                                                                            ΚΑΡΒΔΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
                                                                                               ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΑΔΑ: 6ΘΠ2Ω1Β-44Δ
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