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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  227/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΚΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ – Τ.Κ. 

ΚΕΡΑΣΙΑΣ» 

 

 Σήµερα Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2015 και ώρα 19.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 25.363/25-9-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 Βερικούκης Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ασκάλου Χρήστος  19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 ∆ίου Αναστάσιος 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ζδρου Αικατερίνη  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

   

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 3 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Κούκος Γεώργιος 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

                               

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 12ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων  

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 22-9-2015 εισήγηση της ∆/νσης Τ. Υ. & 

Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Σχετ.:  α)  Η Α.Π. 11275/29-4-2015 ∆ιακήρυξη του έργου 

 β)  Η Α.Π. 22528/26-8-2015 σύµβαση του έργου 

   γ) Η Α.Π. 24973/21-9-2015 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση έντοκης   

προκαταβολής  

Έχοντας υπόψη: 
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• Το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 (Κ.∆.Ε.), “Προκαταβολές”, όπως έχει 

τροποποιηθεί – συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα. 

• Το άρθρο 16.1 της αρ. 11275/29-4-2015 ∆ιακήρυξης του έργου, σύµφωνα 

µε την οποία «Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 157 παρ. 1δ του Ν. 4281/2014 και του 

αρθ. 51 του Κ∆Ε, όπως ισχύει σήµερα και στον βαθµό που δεν αντίκειται σ’ 

αυτό» 

• Το γεγονός ότι το έργο χρηµατοδοτείται από  το Πρόγραµµα «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» µε  συγχρηµατοδότηση από το 

Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  από Εθνική ∆απάνη, σύµφωνα µε την αριθµό πρωτ. 

25850/26-1-2015  απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης του ΥΠ. 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

• Την παρ. 2 της Εγκ.10 µε  Αρ.Πρωτ. ∆17α/05/73/ ΦΝ 433.α/9 -5-2012 

σύµφωνα µε την οποία «Εννοείται ότι προκαταβολή της περιπτ. α της 

παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008 σε 

συγχρηµατοδοτούµενα δηµόσια έργα χορηγείται µόνο σε περιπτώσεις 

όπου οι «πρώτες εγκαταστάσεις» των αναδόχων δεν έχουν ολοκληρωθεί ή 

όπου δεν έχει σηµειωθεί ακόµη ουσιαστική «εκκίνηση» των εργασιών που 

πρέπει, κατά την σύµβαση, να εκτελεστούν, ή όπου οι αναγκαίες µελέτες 

δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση η χορηγούµενη προκαταβολή, 

εκτός του γενικού ανωτάτου 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 

εδάφιο της παρ. 3 α του άρθρου 51 ν. 3669/2008 και ύστερα από σχετική 

απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής». 

• Την (γ) σχετική αίτηση του αναδόχου, σύµφωνα µε την οποία αιτείται 

χορήγηση έντοκης προκαταβολής, σε ποσοστό 5% του ολικού ποσού της 

σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι: 5%Χ125.506,37€=6.275,32€ 

• Το ποσό που αιτείται αντιστοιχεί σε 6.000,00€, σύµφωνα µε τον 1ο 

Λογαριασµό (σχέδιο) που συνοδεύει την παραπάνω µε (γ) σχετική αίτηση. 

Εισηγούµαστε  

Την έγκριση της χορήγησης έντοκης προκαταβολής στον ανάδοχο 

ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής 

οδοποιίας ∆ήµου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς» συνολικού ποσού 6.000,00€, για δαπάνες 
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πρώτων εγκαταστάσεων και λοιπά έξοδα εκκίνησης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 

51 παρ. 3α του Κ.∆.Ε.». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 Εγκρίνει τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής στον ανάδοχο ΚΟΥΡΟΥΤΖΑΚΗ 

ΣΤΑΥΡΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου 

Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς» συνολικού ποσού 6.000,00€, για δαπάνες πρώτων 

εγκαταστάσεων και λοιπά έξοδα εκκίνησης του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 

3α του Κ.∆.Ε. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 

Ιωσηφίδου και Χρήστος Πισλίνας δεν συµµετείχαν στον καταρτισµό και τη λήψη της 

παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 227/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  1/10/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Κατσάρα –

Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος,  Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 

- Λογιστήριο κα Μ. Καλούση 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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