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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθ. 21/09-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 
Αριθµ. Απόφ. 354/2016      ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την αντιµετώπιση 

των µε αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/12037/5.9.2016 
και ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016 εγγράφων του 

Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών 
– Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης περί 
συνεχιζόµενου ελέγχου του ∆ήµου Θέρµης 

σχετικά µε τη συµµόρφωσή του προς την από 
27/10/2011 απόφαση του ∆ικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-
601/2010» 

 

Στη Θέρµη και στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης σήµερα την 9η-9-2016 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνεδρίασε εκτάκτως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης, 
στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, µετά από την υπ’ αριθ. πρωτ. 30508/08-09-2016 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο 
και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» για να συζητηθεί το παρακάτω 

θέµα: 

 
1. Λήψη απόφασης για την αντιµετώπιση των µε αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/12037/5.9.2016 

και ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016 εγγράφων του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος 
Επιθεωρητών – Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης περί συνεχιζόµενου ελέγχου του ∆ήµου 
Θέρµης σχετικά µε τη συµµόρφωσή του προς την από 27/10/2011 απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/2010 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
23 δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος ∆.Σ.) 1 Ακριτίδου Μαρία 

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Αγοραστούδη Ευγενία 
3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Κοντοπίδης Γεώργιος 
5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Σφονδύλας ∆ηµήτριος  

7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Τιτέλης Κωνσταντίνος 
8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα  

9 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 
 10 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Λαγός Νικόλαος 

11 Καρκατζίνος Νικόλαος    
12 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    
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13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   
14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος   
16 Μουστάκας Βασίλειος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Πονερίδης Παναγιώτης    
19 Πράτανος Απόστολος     

20 Σαµαράς Σωκράτης   
21 Σαραφιανός Χρήστος    

22 Τσολάκης Απόστολος   
23 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την 
τήρηση των πρακτικών του Συµβουλίου. 
 
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 
∆ήµου Θέρµης, κ. Κωνσταντίνος Κούγιας, και η Προϊσταµένη του Τµήµατος Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών και Σχεδίου Πόλης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης, κ. Ελένη 
Μεντεσίδου. 
 
Η Πρόεδρος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω των κατωτέρω σοβαρών 
έκτακτων περιστάσεων, προκειµένου να συζητηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ως κατεπείγον, το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και να ληφθεί η σχετική 
απόφαση. 

Η Πρόεδρος ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι µε το υπ’ αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016 
έγγραφο του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. 
∆ηµ. Κασσαβέτη ζητήθηκαν από τον ∆ήµο Θέρµης έγγραφα και στοιχεία, όπως αναφέρει το 
έγγραφο, « … στο πλαίσιο του συνεχιζόµενου ελέγχου» του ∆ήµου µε βάση τη µε αριθ. πρωτ. 
ΣΕΕ∆∆/Φ2Θ/3/3235/14703/15.9.2014 εντολή, η οποία δόθηκε µε βάση το µε αριθ. πρωτ. 
33271/5.9.2014 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
αναφορικά µε τη µη ολοκλήρωση της συµµόρφωσης προς την από 27.10.2011 καταδικαστική 
απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση C-601/2010. Στο εν λόγω έγγραφο του κ. ∆ηµ. Κασσαβέτη 
δεν γινόταν µνεία κανενός από τα µεταγενέστερα της «εντολής ελέγχου» έγγραφα, από τα 
οποία προκύπτει ότι η συµµόρφωση της Θέρµης ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ως ολοκληρωµένη 
προσηκόντως, µε παρεπόµενη συνέπεια να µην υφίσταται πλέον «συνεχιζόµενος έλεγχος» ως 
προς αυτήν. 

Με το µε αριθ. πρωτ. 28665/30.8.2016 έγγραφο ο ∆ήµος Θέρµης απάντησε προς τον Ειδικό 
Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆ ότι, αν και διαθέτει όλες τις απαντήσεις και τα στοιχεία που αναζητεί, και 
τίποτε αρνητικό δεν προκύπτει από αυτά για τον ∆ήµο Θέρµης, ο ∆ήµος θεωρεί ότι η χορήγησή 
τους, καθ’ ην στιγµή οι αρµόδιες ελληνικές Αρχές έχουν υποστηρίξει τεκµηριωµένα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η συµµόρφωσή του προς την από 27.10.2011 απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/2010 έχει ολοκληρωθεί και 
αναµένουν την κρίση της Επιτρόπου, θα βλάψει την εθνική υπόθεση της συµµόρφωσης, επειδή 
δεν θα ήταν συµφέρον γι’ αυτήν το ΣΕΕ∆∆ και ο ∆ήµος Θέρµης ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας 
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (πλην όποιου την εκπροσωπεί αρµοδίως στην ΕΕ), να θεωρούν ότι 
ο έλεγχος της συµµόρφωσης του ∆ήµου Θέρµης είναι ακόµη εκκρεµής. 

Με το µε αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/12037/5.9.2016 απαντητικό έγγραφό του ο Ειδικός Γραµµατέας 
ΣΕΕ∆∆, προσπέρασε αναπάντητη την άνω αιτιολογία, χαρακτήρισε αδικαιολόγητη «άρνηση» τη 
µη χορήγηση των στοιχείων και έταξε στο ∆ήµο προθεσµία µέχρι την Παρασκευή 9.9.2016 για την 
παροχή αυτών, επισηµαίνοντας µε έµφαση ότι η µη χορήγηση των πληροφοριών ή στοιχείων ως 
και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς και η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών 
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στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση του έργου του ΣΕΕ∆∆ συνιστά αυτοτελές 
πειθαρχικό παράπτωµα. 

Ωστόσο, την Πέµπτη 8.9.2016 έφθασε στον ∆ήµο Θέρµης το µε αριθ. πρωτ. 5806/7.9.2016 
έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Π. Κουρουµπλή 
(απευθυνόµενο στον Ειδικό Γραµµατέα ΣΕΕ∆∆ και κοινοποιούµενο (µεταξύ άλλων) και στους 
εµπλεκόµενους ∆ήµους), µε το οποίο ο Υπουργός επισηµαίνει προς τους αποδέκτες ότι, λόγω 
της ολοκλήρωσης της συµµόρφωσης, δεν υπάρχει αντικείµενο συνεχιζόµενου ελέγχου ως προς 
τον ∆ήµο Θέρµης µε βάση τη µε αριθ. πρωτ. 33271/5.9.2014 εντολή του, και ο έλεγχος 
θεωρείται περατωθείς. 

Μετά τα παραπάνω, συγκλήθηκε κατεπειγόντως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου να 
αποφασίσει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπιστούν τα προαναφερόµενα έγγραφα 
του Ειδικού Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆ µε αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/12037/5.9.2016 και 
ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016, συνεκτιµώντας το περιεχόµενό τους, το περιεχόµενο του µε αριθ. 
πρωτ. 5806/7.9.2016 εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, σε συνδυασµό µε το δηµόσιο συµφέρον. 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί θέµα ως 
κατεπείγον από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα το 
Συµβούλιο να αποφανθεί για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν. 3852/2010, έλαβε υπόψη τις προθεσµίες που έταξε ο Ειδικός Γραµµατέας του ΣΕΕ∆∆ 
και την ανυποχώρητη επιτακτικότητά του, καθώς και το «διακύβευµα» στην περίπτωση της 
άµεσης χορήγησης ή µη των αιτούµενων στοιχείων και µετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα 

 
Κρίνει το ανωτέρω θέµα ως κατεπείγον για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 
 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος εισηγούµενη το µοναδικό της ηµερησίας διατάξεως θέµα, έδωσε τον 
λόγο στον ∆ήµαρχο, ο οποίος αναφέρθηκε συνοπτικά στη σύνθετη και δύσκολη αυτή υπόθεση 
που απασχολεί από το 2011 τον Καλλικρατικό ∆ήµο Θέρµης, και που «κληρονοµήθηκε» από 
τον πρώην ∆ήµο Βασιλικών. Περιέγραψε τη µεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει η ∆ιοίκηση, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και οι Υπηρεσίες του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τους νοµικούς παραστάτες, 
η οποία κατέληξε στην οριστική τελική αποκατάσταση της νοµιµότητας στη σύµβαση της 
µελέτης µε τίτλο «Ι. Μελέτη ΓΠΣ Καποδιστριακού ∆ήµου Βασιλικών και ΙΙ. Μελετών 
Κτηµατογράφησης – Πολεοδόµησης - Πράξης Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατος 
Βασιλικών όπως καθορίζονται από το ισχύον ΓΠΣ και β) Κτηµατογράφησης Πολεοδόµησης-
Πράξης Εφαρµογής περιοχών οριοθετηµένων µε απόφαση Νοµάρχη στους οικισµούς Λακκιάς, 
Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου 
Βασιλικών», ώστε να αναγνωρισθεί και αρµοδίως η συµµόρφωση της χώρας προς το εθνικό και 
ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Ο ∆ήµαρχος, αναφερόµενος στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στη 
στάση του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
(ΣΕΕ∆∆), και τα σχετικά έγγραφα που ο ίδιος υπέγραψε και απέστειλε στον ∆ήµο Θέρµης, 
επικαλούµενος «συνεχιζόµενο έλεγχο» και ζητώντας συµπληρωµατικά στοιχεία που δεν έχουν 
καµία σχέση µε τη διαδικασία συµµόρφωσης του ∆ήµου στην από 27.10.2011 απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/2010, παρουσίασε στα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου σειρά εγγράφων και πορισµάτων ελεγκτικών µηχανισµών και 
εποπτευουσών Αρχών, από το περιεχόµενο των οποίων προκύπτει η αναµφισβήτητη 
ολοκλήρωση όλων των ενεργειών του ∆ήµου µας για την επίτευξη της συµµόρφωσης 

και για την αναγνώρισή της από τα αρµόδια όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας στο 
εσωτερικό, η οποία διενεργεί και τη διαδικασία για την αναγνώρισή της και από την ΕΕ . 
Τα έγγραφα αυτά είναι: 
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1. Το µε αριθ. πρωτ. 26751/6.4.2015 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, µε θέµα «Συµµόρφωση της χώρας µας στην απόφαση C-
601/10 του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) – 6ο ενηµερωτικό έγγραφό µας», 
από το οποίο προκύπτει, µετά από αναλυτική παρουσίαση στοιχείων, ότι «ο ∆ήµος 
Θέρµης έχει συµµορφωθεί πλήρως». 

2. Το µε αριθ. πρωτ. 11829/7.4.2015 της Γενικής ∆ιευθύντριας του Υπουργείου Εσωτερικών & 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης προς την Ειδική Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

3. Το µε αριθ. πρωτ. 13640/22.4.2015 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, από το οποίο 
προκύπτει ότι «µε το 11829/7.4.2015 έγγραφό µας ενηµερώσαµε το Υπουργείο 
Εξωτερικών σχετικά µε την πλήρη συµµόρφωση του ∆ήµου Θέρµης, προκειµένου να 
ενηµερώσει στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». 

4. Η µε αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 435/28.4.2015 συµπληρωµατική αναφορά του Σώµατος 
Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τον κ. Εισαγγελέα ∆ιαφθοράς 
Θεσσαλονίκης, από την οποία προκύπτει ότι «από τη συνδυαστική επισκόπηση του 
περιεχοµένου των ανωτέρω εγγράφων καθώς και όσων άλλων συγκεντρώθηκαν 
συνάγεται ότι ο ∆ήµος Θέρµης, δια των αρµοδίων οργάνων του, προέβη σε όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες για την αποκατάσταση της νοµιµότητας στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης συµµόρφωσης της χώρας στην απόφαση υπ’ αριθµ. C-601/2010/27-10-2011 
του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

5. Το µε αριθ. πρωτ. Εµπ. 66/15.7.2016 έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµοσίων 
Έργων προς τη Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τον Γ.Γ. Καταπολέµησης 
της ∆ιαφθοράς. 

6. Το µε αριθ. πρωτ. ΓΕ∆∆ Φ.1491.13/13979/18.7.2016 έγγραφο της Γενικής Επιθεωρήτριας 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆, µε το οποίο αναπέµφθηκε η 
Έκθεση Ελέγχου ΣΕΕ∆∆ 121/Θ/2016 µε την ακροτελεύτια συµπερασµατική επισήµανση 
ότι «… ο ∆ήµος Θέρµης δια της ανάκλησης των επίµαχων αποφάσεών του προέβη σε 
όλες εκείνες τις νόµιµες ενέργειες για τη συµµόρφωσή του προς την απόφαση του ∆ΕΕ.». 

7. Το µε αριθ. πρωτ. 4809/19.7.2016 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών προς την Ειδική 
Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Στα άνω έγγραφα πρέπει να θεωρηθούν προστιθέµενα και ορισµένα που δεν διαθέτει ο ∆ήµος, 
όπως τα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών προς τη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας 
στην ΕΕ, εκείνης προς την ΕΕ κ.ά. 

Μετά από την αναλυτική αναφορά του ∆ηµάρχου στο περιεχόµενο των παραπάνω εγγράφων, 
που όλα καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο ∆ήµος Θέρµης έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία 
συµµόρφωσης, υπενθύµισε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µεταγενέστερη της συµµόρφωσης µε 
αριθ. 121/Θ/2016 Έκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου του ΣΕΕ∆∆, που χαρακτηρίζεται ως 
«ενδιάµεση έκθεση» από το διαβιβαστικό έγγραφο αυτής µε αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ1/ΕΜΠ/639/ 
20.5.2016. Επίσης επισήµανε ότι δεν είναι γνωστός ο τρόπος µε τον οποίο διακινήθηκε αυτή 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερώτηµα το οποίο τίθεται και στο προαναφερθέν µε αριθ. πρωτ. 
4809/19.7.2016 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών προς την Ειδική Νοµική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών, µε την επισήµανση ότι η διακίνηση της Έκθεσης έγινε χωρίς να 
τηρηθεί η επίσηµη διαδικασία, δηλαδή πριν από την αξιολόγηση της Έκθεσης από τον Γενικό 
Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο ∆ήµαρχος συµπλήρωσε ότι στην «ενδιάµεση» αυτή έκθεση 
βασίστηκαν τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζήτησαν περαιτέρω ενέργειες από τον 
∆ήµο Θέρµης, αποστέλλοντας την από 28.6.2016 επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών & 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία διαβιβάστηκε στον ∆ήµο Θέρµης, όχι από τον ίδιο τον 
Υπουργό, αλλά από τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆. Ο ∆ήµαρχος είπε ότι µε αφορµή αυτή 
την εξωθεσµική διαδικασία προέκυψαν τα προαναφερθέντα έγγραφα της Γενικής 
Επιθεωρήτριας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του Σώµατος Επιθεωρητών ∆ηµοσίων Έργων και του 
Υπουργού Εσωτερικών, που αναφέρονται παραπάνω µε α/α 6, 7 και 8. 
 
Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος υπενθύµισε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µε αριθ. 283/2016 απόφασή 
του µε την οποία αυτό αποφάσισε οµόφωνα τα ακόλουθα: 
 
«Α. Αποδέχεται την ενέργεια του ∆ηµάρχου να απαντήσει άµεσα στο µε αριθ. πρωτ. 

ΣΕΕ∆∆/Φ.1/ΕΜΠ/639/20.5.2016 έγγραφο του ΣΕΕ∆∆, και εγκρίνει το περιεχόµενο του µε 
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αριθ. πρωτ. 20217/13.6.2016 εγγράφου µε το οποίο δόθηκε η σχετική απάντηση, καθώς 
και την κοινοποίησή του σε όλους τους αποδέκτες του. 

Β. Αποδέχεται το περιεχόµενο του από 16.6.2016 Γνωµοδοτικού σηµειώµατος του νοµικού 
συµβούλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτη Χασάπη και συµφωνεί µε τη γνώµη του 

Γ. ∆εν θα «συµµορφωθεί» ο ∆ήµος Θέρµης στις προτάσεις της µε αριθ. 121/Θ/20.5.2016 
ενδιάµεσης έκθεσης επιθεώρησης–ελέγχου, επειδή µε τις άνω αναλυτικές αιτιολογικές 
σκέψεις η προς αυτήν συµµόρφωση: 
α. είναι αδύνατη λόγω αντίφασης των προτάσεων µε το σκεπτικό στο οποίο 

στηρίζονται, 
β. είναι παράνοµη, επειδή (αν αρθεί η αντίφαση ή παραβιασθεί το σκεπτικό της για να 

υλοποιηθούν οι προτάσεις) οι πράξεις που θα εκδοθούν αφ’ ενός θα βλάψουν 
(πιθανότατα θα ανατρέψουν) την επιτευχθείσα συµµόρφωση προς την απόφαση 
του ∆ΕΕ και αφ’ ετέρου δεν θα έχουν νόµιµη βάση κατά το εθνικό δίκαιο, και 

γ. ο ∆ήµος Θέρµης έχει ολοκληρώσει την υποχρέωση συµµόρφωσης στην απόφαση 
του ∆ΕΕ έχοντας εκδώσει και εκτελέσει τις µέχρι τώρα Πράξεις του. 

∆. Ζητά από τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆ η τυχόν εκδοθησόµενη Οριστική Έκθεση 
Ελέγχου να διαπιστώνει τη συµµόρφωση του ∆ήµου Θέρµης στην απόφαση του ∆ΕΕ, 
άλλως ζητά την ανάκληση της µε αριθ. 121/Θ/20.5.2016 ενδιάµεσης έκθεσης 

Ε. Να αποστείλει την παρούσα Απόφαση προς τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆ και προς 
το Περιφερειακό Γραφείο του ΣΕΕ∆∆ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε όλους τους 
παραλήπτες του µε αριθ. πρωτ. 20217/13.6.2016 εγγράφου του ∆ηµάρχου.». 

 
Επίσης ο ∆ήµαρχος αναφέρθηκε στα µε αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016 και 
ΣΕΕ∆∆/Φ3/12037/5/.9.2016 έγγραφα του Ειδικού Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆ κ. ∆. Κασσαβέτη, 
καθώς και στο µε αριθ. πρωτ. 28665/30.8.2015 έγγραφο µε το οποίο ο ∆ήµος απάντησε στο 
πρώτο από αυτά ότι αν και διαθέτει όλα τα στοιχεία που ζητούνται και τίποτε αρνητικό δεν 
προκύπτει από αυτά για τον ∆ήµο Θέρµης, θεωρεί ότι η χορήγησή τους θα έβλαπτε την εθνική 
υπόθεση, επειδή δεν θα ήταν συµφέρον γι’ αυτήν ο ∆ήµος Θέρµης και οποιοσδήποτε άλλος 
φορέας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας να θεωρεί ότι ο έλεγχος της συµµόρφωσης του ∆ήµου 
Θέρµης είναι ακόµη εκκρεµής. 
 
Τελειώνοντας ο ∆ήµαρχος ανέγνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το µε αριθ. πρωτ. 5806/7.9.2016 
έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και εισηγήθηκε προς τα 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν τα ακόλουθα: 
 
Α. Ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποδέχεται και εγκρίνει το περιεχόµενο και την αποστολή του µε 

αριθ. πρωτ. 28665/30.8.2016 εγγράφου του ∆ήµου που απευθύνεται προς τον Ειδικό 
Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆ και κοινοποιείται προς το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης (Γραφείο Υπουργού και Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Αποκέντρωσης και 
Τ.Α.), προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (Γραφείο 
Υπουργού δια του Γ.Γ. για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς), προς τη Γενική Επιθεωρήτρια 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και προς το ΣΕΕ∆∆ (Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης). Από το 
έγγραφο αυτό προκύπτει ότι ο ∆ήµος Θέρµης, στο πλαίσιο διεξαγωγής του ελέγχου, παρέσχε 
πρόθυµα, σε όλη τη διετία που αυτός διήρκεσε, στοιχεία απαντώντας αµέσως σε αντίστοιχα 
έγγραφα του ΣΕΕ∆∆ (Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης) και συµπληρώνοντας τον φάκελο 
µε έγγραφα, τα οποία αφορούσαν σε ενέργειες που λάµβαναν χώρα εν τω µεταξύ, 
προκειµένου να διαθέτουν οι επιθεωρητές-ελεγκτές το σύνολο των στοιχείων που θα ήταν 
απαραίτητα για την πλήρη και εµπεριστατωµένη διενέργεια του ελέγχου. 

 
Β. Να απαντήσει ο ∆ήµαρχος στον Ειδικό Γραµµατέα Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, στο πνεύµα της µε αριθ. 283/2016 απόφασής του εφιστώντας πάλι την 
προσοχή του στην απειλούµενη δηµόσια βλάβη και στο ότι (διαφορετικά) έχει καθήκον να 
γνωστοποιήσει σαφώς στο ∆ήµο την αρµοδιότητά του να διεξάγει «συνεχιζόµενο έλεγχο» 
όσον αφορά στο ∆ήµο Θέρµης, λαµβάνοντας υπόψη τουλάχιστον όλα τα 
προαναφερθέντα έγγραφα που πιστοποιούν τη συµµόρφωση του ∆ήµου Θέρµης προς 
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την από 27.10.2011 απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση 
C-601/2010, καθώς και το περιεχόµενο των εγγράφων του Υπουργού Εσωτερικών & 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε αριθ. πρωτ. 4809/19.7.2016 και του πρόσφατου 
(παραληφθέντος στις 8.9.2016) 5806/7.9.2016, και να συµπεριλάβει ρητώς ο ∆ήµαρχος 
στην απάντησή του ότι: 
1. Ο ∆ήµος Θέρµης έχει συµµορφωθεί προς την από 27.10.2011 απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/2010, όπως προκύπτει 
από τα παρακάτω γνωστά σ’ αυτόν δηµόσια έγγραφα, τα οποία πάντως δεν 
µνηµονεύονται ούτε στο απαντώµενο ούτε και στο προηγούµενο έγγραφό του µε αριθ. 
πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016: 
- Το µε αριθ. πρωτ. 26751/6.4.2015 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
- Το µε αριθ. πρωτ. 11829/7.4.2015 της Γενικής ∆ιευθύντριας του Υπουργείου 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης προς την Ειδική Νοµική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εξωτερικών 

- Το µε αριθ. πρωτ. 13640/22.4.2015 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών 
- Τη µε αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 435/28.4.2015 συµπληρωµατική αναφορά του 

Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τον κ. 
Εισαγγελέα ∆ιαφθοράς Θεσσαλονίκης 

- Το µε αριθ. πρωτ. Εµπ. 66/15.7.2016 έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων προς τη Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τον 
Γ.Γ. Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς 

- Το µε αριθ. πρωτ. ΓΕ∆∆ Φ.1491.13/13979/18.7.2016 έγγραφο της Γενικής 
Επιθεωρήτριας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ∆, και 

- Το µε αριθ. πρωτ. 4809/19.7.2016 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών προς 
την Ειδική Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

2. Η επιθεώρηση-έλεγχος που ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών µε το µε αριθ. 
πρωτ. 33271/5.9.2014 έγγραφο, ως προς τον ∆ήµο Θέρµης έχει λήξει όπως προκύπτει, 
πέραν των παραπάνω εγγράφων, και από το επιβεβαιωτικό µε αριθ. πρωτ. 
5806/7.9.2016 έγγραφο που απηύθυνε ο Υπουργός Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης προς τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆. 

3. Για τη θεµελίωση υποχρέωσης του ∆ήµου Θέρµης να αποστείλει τα στοιχεία που 
ζητούνται µε τα µε αριθ. πρωτ. µε αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016 και 
ΣΕΕ∆∆/Φ3/12037/5/.9.2016 έγγραφά του, επικαλούµενος τον «συνεχιζόµενο» έλεγχο, 
θα έπρεπε ο διενεργούµενος έλεγχος να είναι «συνεχιζόµενος» ως προς τον ∆ήµο 
Θέρµης, ώστε να υφίσταται η σχετική αρµοδιότητα. Όµως τούτη η αρµοδιότητα έχει 
λήξει έπειτα από τα προαναφερόµενα ανωτέρω, στις παραγράφους (1) και (2), 
έγγραφα. 

 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον δήµαρχο να κοινοποιήσει την ανωτέρω απάντηση του ∆ήµου και προς 

τους ακόλουθους αποδέκτες: 
- τον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
- τη Γενική ∆ιευθύντρια Αποκέντρωσης & Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
- τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (δια του 

Γενικού Γραµµατέα για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς), 
- τη Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
- τον κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, και 
- το Περιφερειακό Γραφείο του ΣΕΕ∆∆ (Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης). 

 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Το µε αριθ. πρωτ. 5806/7.9.2016 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής 

Ανασυγκρότησης, 
2. Τα µε αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016 και ΣΕΕ∆∆/Φ3/12037/5/.9.2016 έγγραφα 

του Ειδικού Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆, κ. ∆. Κασσαβέτη, 
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3. Το µε αριθ. πρωτ. 28665/30.8.2016 έγγραφο του ∆ήµου Θέρµης, και 
4. Την εισήγηση του ∆ηµάρχου, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα 
 
Α. Αποδέχεται και εγκρίνει το περιεχόµενο και την αποστολή του µε αριθ. πρωτ. 

28665/30.8.2016 εγγράφου του ∆ήµου που απευθύνεται προς τον Ειδικό Γραµµατέα του 
ΣΕΕ∆∆ και κοινοποιείται προς το Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
(Γραφείο Υπουργού και Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας Αποκέντρωσης και Τ.Α.), προς το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων (Γραφείο Υπουργού δια 
του Γ.Γ. για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς), προς τη Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και προς το ΣΕΕ∆∆ (Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης). Από το έγγραφο αυτό 
προκύπτει ότι ο ∆ήµος Θέρµης, στο πλαίσιο διεξαγωγής του ελέγχου, παρέσχε πρόθυµα, σε 
όλη τη διετία που αυτός διήρκεσε, στοιχεία απαντώντας αµέσως σε αντίστοιχα έγγραφα του 
ΣΕΕ∆∆ (Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης) και συµπληρώνοντας τον φάκελο µε έγγραφα, 
τα οποία αφορούσαν σε ενέργειες που λάµβαναν χώρα εν τω µεταξύ, προκειµένου να 
διαθέτουν οι επιθεωρητές-ελεγκτές το σύνολο των στοιχείων που θα ήταν απαραίτητα για την 
πλήρη και εµπεριστατωµένη διενέργεια του ελέγχου. 

 
Β. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο να απαντήσει στον Ειδικό Γραµµατέα Επιθεωρητών-Ελεγκτών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο πνεύµα της µε αριθ. 283/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, εφιστώντας πάλι την προσοχή του στην απειλούµενη δηµόσια βλάβη και στο 
ότι (διαφορετικά) έχει καθήκον να γνωστοποιήσει σαφώς στον ∆ήµο την αρµοδιότητά του 
να διεξάγει «συνεχιζόµενο έλεγχο» όσον αφορά στο ∆ήµο Θέρµης, λαµβάνοντας υπόψη 
τουλάχιστον όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα που πιστοποιούν τη συµµόρφωση του 
∆ήµου Θέρµης προς την από 27.10.2011 απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην υπόθεση C-601/2010, καθώς και το περιεχόµενο των εγγράφων του 
Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε αριθ. πρωτ. 4809/19.7.2016 
και του πρόσφατου (παραληφθέντος στις 8.9.2016) 5806/7.9.2016, και να συµπεριλάβει 
ρητώς στην απάντησή του ότι: 
1. Ο ∆ήµος Θέρµης έχει συµµορφωθεί προς την από 27.10.2011 απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/2010, όπως προκύπτει 
από τα παρακάτω γνωστά σ’ αυτόν δηµόσια έγγραφα, τα οποία πάντως δεν 
µνηµονεύονται ούτε στο απαντώµενο ούτε και στο προηγούµενο έγγραφό του µε αριθ. 
πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016: 
- Το µε αριθ. πρωτ. 26751/6.4.2015 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
- Το µε αριθ. πρωτ. 11829/7.4.2015 της Γενικής ∆ιευθύντριας του Υπουργείου 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης προς την Ειδική Νοµική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εξωτερικών 

- Το µε αριθ. πρωτ. 13640/22.4.2015 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών 
- Τη µε αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 435/28.4.2015 συµπληρωµατική αναφορά του 

Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τον κ. 
Εισαγγελέα ∆ιαφθοράς Θεσσαλονίκης 

- Το µε αριθ. πρωτ. Εµπ. 66/15.7.2016 έγγραφο του Σώµατος Επιθεωρητών 
∆ηµοσίων Έργων προς τη Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τον 
Γ.Γ. Καταπολέµησης της ∆ιαφθοράς 

- Το µε αριθ. πρωτ. ΓΕ∆∆ Φ.1491.13/13979/18.7.2016 έγγραφο της Γενικής 
Επιθεωρήτριας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προς τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ∆, και 

- Το µε αριθ. πρωτ. 4809/19.7.2016 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών προς 
την Ειδική Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

2. Η επιθεώρηση-έλεγχος που ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών µε το µε αριθ. 
πρωτ. 33271/5.9.2014 έγγραφο, ως προς τον ∆ήµο Θέρµης έχει λήξει όπως προκύπτει, 
πέραν των παραπάνω εγγράφων, και από το επιβεβαιωτικό µε αριθ. πρωτ. 
5806/7.9.2016 έγγραφο που απηύθυνε ο Υπουργός Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης προς τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΕ∆∆. 
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3. Για τη θεµελίωση υποχρέωσης του ∆ήµου Θέρµης να αποστείλει τα στοιχεία που 
ζητούνται µε τα µε αριθ. πρωτ. µε αριθ. πρωτ. ΣΕΕ∆∆/Φ3/11602/23.8.2016 και 
ΣΕΕ∆∆/Φ3/12037/5/.9.2016 έγγραφά του, επικαλούµενος τον «συνεχιζόµενο» έλεγχο, 
θα έπρεπε ο διενεργούµενος έλεγχος να είναι «συνεχιζόµενος» ως προς τον ∆ήµο 
Θέρµης, ώστε να υφίσταται η σχετική αρµοδιότητα. Όµως τούτη η αρµοδιότητα έχει 
λήξει έπειτα από τα προαναφερόµενα ανωτέρω, στις παραγράφους (1) και (2), 
έγγραφα. 

 
Γ. Εξουσιοδοτεί τον δήµαρχο να κοινοποιήσει την απάντηση του ∆ήµου και προς τους 

ακόλουθους αποδέκτες: 
- τον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
- τη Γενική ∆ιευθύντρια Αποκέντρωσης & Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
- τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (δια του 

Γενικού Γραµµατέα για την Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς), 
- τη Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
- τον κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, και 
- το Περιφερειακό Γραφείο του ΣΕΕ∆∆ στη Θεσσαλονίκη. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 354/2016. 

 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 
 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

 
          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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