
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 21/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή (20η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 21/16.11.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία 

επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε και 

παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 19 Τσινάς Αργύριος 

2 Βορδός Χρήστος 20 Χριστιανού Αγγελική 

3 Ζούνη Στέλλα 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 22 Ξάκης Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 23 Φυλαχτός Χρήστος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Ζιούπου Άννα 

7 Δημητριάδης Χρήστος 25 Σιδέρης Νικόλαος 

8 Σαράντη Μαρία    

9 Λακρός Αλέξανδρος    

10 Λιόντας  Γεώργιος    

11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

12 Σιμώνης Ιωάννης    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Ζαβράκογλου Άγγελος    

15 Κανταράς Αναστάσιος    

16 Παπούλιος Ιωάννης    

17 Λαφαζάνης Βασίλειος    

18 Πάνος Ιωακείμ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δέας Παύλος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης. 

 

Αριθμός θέματος: 2ο  Χορήγηση προκαταβολής που αφορά στην πράξη «Αναβάθμιση 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Ορμύλιας και 

Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)» 1
ο
 

υποέργο «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 

οικισμού Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια Η/Μ 

εξοπλισμού) 

Αριθμός Απόφασης :411  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος τόνισε: «Σύμφωνα με το 

άρθρο 29 της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου του θέματος προβλέπεται η χορήγηση 

προκαταβολής στον ανάδοχο μέχρι ποσοστού 40%. Ο ανάδοχος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» κατέθεσε αίτημα χορήγησης προκαταβολής ποσού 616.000,000 € η ποσοστού 40% της 

σύμβασης. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται κατ’ αναλογία με το άρθρο 51 του Ν.3669/08  

Για τη λήψη της προκαταβολής, πρέπει από τον ανάδοχο να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που 

να καλύπτει το ποσό της προκαταβολής, αυξημένο με τους τόκους της υπολογιζόμενους για χρονικό 

ΑΔΑ: Ω6ΓΠΩΞΜ-ΟΕ2



2 

2 

 

διάστημα ίσο με το μισό της συνολικής προθεσμίας του έργου και με επιτόκιο αυτό που ορίζεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του Ν.3669/08, δηλαδή το επιτόκιο το τρέχον επιτόκιο 

των εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης διάρκειας του Δημοσίου προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 

μονάδες.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Ν.3614/07 (ΦΕΚ 267/τ΄Β/03-12-2007), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 113 του Ν. 4199/13 (ΦΕΚ 216/τ΄Β/11-10-2013) η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και 

υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 

κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο 

ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που 

θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της 

καταβαλλομένης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης. 

          Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε όλες τις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων 

συμβάσεων δημόσιων έργων στο πλαίσιο των οποίων έχει χορηγηθεί στον ανάδοχο η προβλεπόμενη 

στις διατάξεις του άρθρου 51 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων (κ.ν. 3669/2008), 

προκαταβολή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/ 2007 όπως ισχύει.    

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί και βρίσκεται 

σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο 61 της ανωτέρω κωδικοποίησης. 

Σύμφωνα με παραπάνω και δεδομένου ότι: 

1. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων δωδεκάμηνης διάρκειας του Δημοσίου είναι 4,85% και 

με την προσαύξηση προκύπτει (4,85+0,25)% = 5,10% 

2. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες και συνεπώς το μισό της 

είναι 6 μήνες 

3. Το ποσό της αιτούμενης προκαταβολής είναι 616.000,00 € 

4. Το ποσό της κατατεθείσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης είναι 

154.000,00 € 

Το ποσό που προκύπτει με την προσαύξηση των τόκων της παρ. 1 του άρθρου 51, είναι : 

616.000,00 € Χ [1 +(5,1%)Χ(12 μήνες/6 μήνες)] =  616.000,00 Χ [1+(5,1Χ0,5/100)]= 

616.000,00 Χ [(100+5,1Χ0,5)/100]= 616.000,00 Χ 1,0255 = 631.708,00 

Και   631.708,00 € >154.000,00 €  

H διαφορά μεταξύ του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής με τις προσαυξήσεις και του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης , είναι 631.708,00 € - 154.000,00 € = 477.708,00 € 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. 20517/18-2-2015 έγγραφο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την χορήγηση στον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» του 1ου 

υποέργου «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Ορμύλιας 

Δήμου Πολυγύρου(Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού) της πράξης «Αναβάθμιση 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Ορμύλιας και Γαλάτιστας Δήμου 

Πολυγύρου(Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)» προκαταβολής ποσού 616.000,00 €, με την 

παράλληλη κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής  ποσού 477.708,00 €.  

Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται κατ’ αναλογία με το άρθρο 51 του 

Ν.3669/08 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 411/2015 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 24-11-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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