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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 19
ης

/24-9-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα ΕΗΔ 1
ο
 : Έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 24/9/2015, ώρα 6:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 9566/19-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντώνη Γκουντάρα, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 

5. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 6. Μάρκου Σωτήριος 

7. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος, του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ιωάννης Σπανός και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα ΕΗΔ 1
ο
 : Έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου». 

 

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε με τη μορφή του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία 

Μπαρτζώκα, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με την με αριθμό 116/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί  Αποδοχής της υπ’ αριθμ. 

6015/2-05-2012 απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη 

Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

(Π.Α.Α. 2007-2013) και με την αριθμό 21/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Εξέταση 
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ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του εν λόγω έργου, και την αριθμό 20102/10-

10-2013 απόφαση έγκριση υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου – Δήμου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, ο Δήμος έχει προβεί στην υπογραφή της από 21-

01-2014 Σύμβαση με τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή 

του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου». 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/08 και με το άρθρο πρώτο περίπτ.2α υποπαρ.Η.6. του Ν.4093/12, που 

αντικατέστησε το β΄ εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του ν.3614/2007 (Α΄ 267), που προστέθηκε με 

την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στις 

συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν προκηρυχθεί χωρίς πρόβλεψη χορήγησης 

προκαταβολής στη διακήρυξη, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό  δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού 

ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ) και χωρίς ισόποση εγγυητική επιστολή με βάση την 

παρ.1β του άρθρου τέταρτου του Ν.4156/2013. 

 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι με την με αριθμό 130/2015 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η υποκατάσταση του 

αναδόχου του εν λόγω έργου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (Αρχικός Ανάδοχος) από την εργοληπτική 

επιχείρηση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» (Νέος Ανάδοχος). 

 

Εν συνεχεία ο νέος ανάδοχος «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» του έργου υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. 

63770/4-9-2015 έγγραφό του προς τη Δ/νουσα Υπηρεσία – το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δ. Αγιάς - αίτημα 

χορήγησης προκαταβολής, συνολικού ύψους 22.619,24 ευρώ (με το Φ.Π.Α.). Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο 

ανάδοχος με τόκο. Ειδικότερα, αιτείται την έγκριση χορήγησης προκαταβολής, ως ακολούθως: 

α) για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου, σε ποσοστό ύψους 5,00% του 

ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), ήτοι ποσού 226.192,49 € x 5,00% = 

11.309,62€, 

β) για δαπάνες προμηθειών υλικών που ενσωματώνονται του έργου, σε ποσοστό ύψους 5,00% του ολικού 

ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), ήτοι ποσού 226.192,49 € x 5,00% = 11.309,62 €. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά και 

ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που 

σύμφωνα με τις ενημερώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε  ποσοστό 4,85 ποσοστιαίες μονάδες 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι 4,85+0,25=5,10 ποσοστιαίες μονάδες.  

 

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:  

- τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008, 

- τις διατάξεις του άρθρου 242 της παρ. 3 του Ν.4072/2012, 

- τις διατάξεις του άρθρου 1 περίπτ.2α υποπαρ.Η.6. του Ν.4093/12 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 1β του Ν. 4156/2013,  

- το υπ’ αριθμ. 63770/4-9-2015 έγγραφο του νέου αναδόχου προς τη Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμήμα Έργων – 

Υποστήριξης Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων) περί έγκρισης χορήγησης 

προκαταβολής για το έργο: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. 

Μεγαλοβρύσου», 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α) Να εγκρίνετε την χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην 

περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου» , ύψους 22.619,24 ευρώ (με το Φ.Π.Α.). 

Β) Να εγκρίνετε το ποσοστό του επιτοκίου στις 5,10 ποσοστιαίες μονάδες». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες αποφασίσθηκε 

ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος, 

- τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/2008, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000002662_N0000003302_S0000016957
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076148
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000002503_S0000012176
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- τις διατάξεις του άρθρου 242 της παρ. 3 του Ν.4072/2012, 

- τις διατάξεις του άρθρου 1 περίπτ.2α υποπαρ.Η.6. του Ν.4093/12 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 1β του Ν. 4156/2013,  

- το υπ’ αριθμ. 63770/4-9-2015 έγγραφο του νέου αναδόχου προς τη Δ/νουσα Υπηρεσία (Τμήμα Έργων – 

Υποστήριξης Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων) περί έγκρισης χορήγησης 

προκαταβολής για το έργο: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. 

Μεγαλοβρύσου», 

- την υπ’ αριθμ. 116/2012 (ΑΔΑ: Β4Λ9Ω6Ι-Ω69) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 6015/2-05-2012 απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή μικρού φράγματος 

στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013)», 

- την υπ’ αριθμ. 21/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔ2Ω6Ι-7ΗΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Αγιάς, με θέμα: 

«Εξέταση ενστάσεων και έγκριση του αποτελέσματος για το διαγωνισμό του έργου: «Κατασκευή μικρού 

φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου», 

- την υπ’ αριθμ. 118/2014 (ΑΔΑ: 7ΥΛ0Ω6Ι-ΡΟΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση χορήγησης προκαταβολής συνολικού ποσού 20.770,00 ευρώ για το έργο: “Κατασκευή μικρού 

φράγματος στην περιοχή του "Προφήτη Ηλία" Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”», 

- την υπ’ αριθμ. 130/2015 (ΑΔΑ: 7ΒΔ9Ω6Ι-ΓΙ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: “Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή 

του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”», 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 118/2014 (ΑΔΑ: 7ΥΛ0Ω6Ι-ΡΟΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα: «Έγκριση χορήγησης προκαταβολής συνολικού ποσού 20.770,00 ευρώ για το έργο: “Κατασκευή 

μικρού φράγματος στην περιοχή του "Προφήτη Ηλία" Τ.Κ. Μεγαλοβρύσου”». 

 

Β. Εγκρίνει την χορήγηση προκαταβολής συνολικού ποσού 22.619,24€ στην ανάδοχο Εργοληπτική 

Επιχείρηση του έργου: «Κατασκευή μικρού φράγματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Τ.Κ. 

Μεγαλοβρύσου», με την επωνυμία: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΦΜ 043750799». 

 

Γ. Καθορίζει το ποσοστό του επιτοκίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008, ίσο με 

το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας, που σύμφωνα με τις 

ενημερώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε  ποσοστό 4,85 ποσοστιαίες μονάδες, προσαυξημένο 

κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι 4,85+0,25=5,10 ποσοστιαίες μονάδες. 

 

Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στο τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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