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Από το αριθ.1/8-1-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 7

Περίληψη
Τροποποίηση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow
account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας)
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων - Β’ φάση»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.264/4-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
18. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
19. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Γιαννώτα Θεοδώρα
20. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
4. Γκιρτζίκη Αλεξία
21. Μποζ Ραμαδάν
5. Γουναρίδης Στυλιανός
22. Μυλωνάς Γεώργιος
6. Δημούδη Χρυσούλα
23. Παπαδόπουλος Κυριάκος
7. Ηλιάδης Θωμάς
24. Παρτσαλίδου Δέσποινα
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
25. Πυρνάρη Ειρήνη
9. Ιγιαννίδης Στέφανος
26. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
10. Καμαρίδης Ιπποκράτης
27. Σδρέβανος Μαρίνος
11. Καρά Αχμέτ
28. Ταρενίδης Παναγιώτης
12. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
29. Τσεγγελίδης Ιωάννης
13. Κολλάρος Γεώργιος
30. Τσέπελης Εμμανουήλ
14. Κυριακίδης Αλέξανδρος
31. Φανουράκης Εμμανουήλ
15. Λομβαρδέας Μιχαήλ
32. Χαριτωνίδου Ειρήνη
16. Λύρατζης Πασχάλης
33. Χασάν Ογλού Φερτούν
17. Μούρκας Χρήστος
34. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Κιρατζή Ερκάν
3. Μιχαλοπούλου Αλίκη
4. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

5. Τσαρεκτσή Τζενάν
6. Τσιακίρογλου Σωτήριος
7. Χασάν Ογλού Ορχάν

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.110/3-1-2019 εισήγηση
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθμό 306/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου, για την
προσχώρηση του Δήμου Ξάνθης στη σύμβαση καταπιστευτικού λογαριασμού με το ΤΠ&Δ 2.Το με αριθμ.
πρωτ. (0)136347_18/10-12-2018, έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, με το οποίο μας
κοινοποιήθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 της σύμβασης δεσμευμένου καταπιστευτικού
λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτικού προγράμματος του, ΤΠ&Δ, «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας)
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων - Β’ φάση»
Παρακαλώ για τη λήψη απόφασης α) για την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης δεσμευμένου
λογαριασμού στο άρθρο 4 παρ.1, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: «Η διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω
καταπιστευτικού λογαριασμού συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι ανέρχεται σε δέκα –
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οκτώ μήνες από την υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι έξι μήνες με απόφαση του Διοικητικού
Συμβούλιου του ΤΠ&Δ. 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 τη λήξη του
προγράμματος εξακολουθούν να απασχολούνται ωφελούμενοι, η διάρκεια της παρούσας δύναται να
παρατείνεται πέραν των έξι μηνών και μέχρι ένα μήνα από την αποχώρηση του τελευταίου ωφελούμενου»
και β) για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης, προκειμένου να υπογράψει την τροποποιητική
σύμβαση.».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την τροποποίηση της Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού στο άρθρο 4 παρ.1, το οποίο
διαμορφώνεται ως εξής: «Η διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω καταπιστευτικού λογαριασμού
συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι ανέρχεται σε δέκα – οκτώ μήνες από την
υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι έξι μήνες με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του
ΤΠ&Δ. 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 τη λήξη του
προγράμματος εξακολουθούν να απασχολούνται ωφελούμενοι, η διάρκεια της παρούσας δύναται να
παρατείνεται πέραν των έξι μηνών και μέχρι ένα μήνα από την αποχώρηση του τελευταίου
ωφελούμενου».
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας του τον νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης.
………………………………………………………………………………………………………………....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου

