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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 15/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή πέµπτη (25η) Ιουνίου 2013 και ώρα  12:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η 

Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 12023/19.06.2013 πρόσκληση 

τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μαρία Σαράντη, 3. ∆ήµητσας 

∆ηµήτριος, 4, Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, τακτικά µέλη Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Θωµάς Καπλάνης, 3.Πλιάκος 

Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε.. 

 

Αριθµός θέµατος: έκτακτο  Χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου «Αστικές 

Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 242  του Ν. 4072/2012 
Αριθµός Απόφασης: 141 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, µετά την αποδοχή των 

µελών της Επιτροπής, λόγω του κατεπείγοντας να συζητηθεί ως έκτακτο και ανέφερε τα εξής:  

Όπως γνωρίζετε στις 17-02-2012 υπογράφηκε η σύµβαση για την κατασκευή  του 

έργου του θέµατος.  

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι (24) είκοσι τέσσερις 

ηµερολογιακοί µήνες. Χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων, είναι ενταγµένο στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 και 

συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.  

Το έργο συµπεριλαµβάνεται στο τεχνικό πρόγραµµα για το έτος 2011 στον Κ.Α. 

30.15, το 2012 στον Κ.Α. 30.10 και το 2013 στον Κ.Α.  30.5 
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Ο ανάδοχος µε το υπ’ αριθ. Φ6στ/12067/20-06-2013 έγγραφό του υπέβαλε αίτηµα 

χορήγησης προκαταβολής ποσού 178.000,00 € (µικρότερου του 10% της σύµβασης χωρίς 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα ήταν 1.783.168,73 * 10% = 178.316,87 €), σύµφωνα µε 

την περίπτωση β’  της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008, την παράγραφο 3 

του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86/11.4.2012) και τις ερµηνευτικές 

Εγκυκλίους 9/26.4.2012, 10/9.5.2012 και 22/12-6-2013 του Υ.ΠΟ.ΜΕ.∆.Ι.. 

(………. 3. Στο άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12 

ως ακολούθως: «10.α. Στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων έργων στις 

διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής  σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (Α116)».β. Στις συγχρηµατοδοτούµενες 

συµβάσεις δηµοσίων έργων που έχουν προκηρυχτεί έως τις 15.3.2012 χωρίς πρόβλεψη 

χορήγησης προκαταβολής στην διακήρυξη, δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο 

προκαταβολή κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Ν. 

3669/2008, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού 

ποσού της σύµβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ),…) 

Επιπρόσθετα στην εγκύκλιο 10 αρ. πρωτ. ∆17α/05/73/ΦΝ433.α στις 9-5-2-12 του 

Υ.ΠΟ.ΜΕ.∆.Ι. όπου εκτός των άλλων αναφέρεται (…. Σε κάθε περίπτωση η χορηγούµενη 

προκαταβολή, εκτός του γενικού ανώτατου ορίου του 10% του ολικού ποσού της αρχικής 

σύµβασης, δεν πρέπει να ξεπερνά και το ειδικό ανώτατο όριο του 5% του ίδιου ποσού, πλην 

των περιπτώσεων έργων που αναφέρονται στο δεύτερο εδαφίου παρ 3α του άρθρου 51 του Ν. 

3669/2008 και ύστερα από σχετική απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής……) 

 

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Ο.Ε.. να αποφασίσει σχετικά µε την χορήγηση 

προκαταβολής για το παραπάνω έργο. 

Τα µέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής 
Επιτροπής και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 10% επί του ολικού ποσού της 

σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. δηλ. 1.783.168,73 * 10% στον Ανάδοχο του 

έργου «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 

άρθρου 242  του Ν. 4072/2012. 

 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  141/ 2013 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  25η Ιουνίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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