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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 22/16-09-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 
Αριθµ. Απόφ. 364/2016 ΘΕΜΑ: «Εξέταση της µε αριθ. πρωτ. 

21851/2016 ένστασης της εταιρίας ΓΑΙΑ 
Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ-∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ 
κατά 1. Του 7ου λογαριασµού 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», β) του από 7-6-2016 
τιτλοφορούµενου ως «Σηµείωµα περί της 
εµπρόθεσµης ή µη υποβολής της 
µελέτης Κτηµατογράφησης …» της ως 
άνω µελέτης που συνοδεύει τον 
ανωτέρω 7ο λογαριασµό γ) της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 19546/7-6-2016 πράξης της 
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
Θέρµης, Τµήµα Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών & Σχεδίου Πόλης µε θέµα: 
«∆ιαβίβαση 7ου λογαριασµού της µελέτης 
….»» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 21η-9-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ αριθ. 
31458/16-9-2016 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) 
περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κηρύχτηκε 
από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 27 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Ακριτίδου Μαρία 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) 

2 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 
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4. Αγοραστούδη Ευγενία 4 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 

5.  Αναγνώστου Πασχάλης 5 Κεφαλάς Ανέστης 
6. Αποστόλου Στυλιανός 6 Χρυσοχόου Παύλος 

7.  Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

8. Βογιατζής ∆ηµήτριος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

  

9. Γκουστίλης Θεόδωρος   

10 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

11 Γκιζάρης Στέργιος   

12 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

13 Ιωσηφίδης Ιωάννης    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15 Καρκατζίνος Νικόλαος   

16 Κοντοπίδης Γεώργιος   

17 Λαγός Νικόλαος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   

20 Πονερίδης Παναγιώτης   

21 Πράτανος Απόστολος   

22 Σαµαράς Σωκράτης   

23 Σαραφιανός Χρήστος    

24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος   

25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιώαννα   

27 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 4ο. 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου 
Θέρµης, κ. Κωνσταντίνος Κούγιας. 
 
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. ∆ηµήτριος Μαµουνής, εκπρόσωπος της 
αναδόχου εταιρίας, που προσκλήθηκε µε τη µε αριθ. πρωτ. 31555/16-09-2016 πρόσκληση. 
 
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη 
µε αριθ. πρωτ. 21851/15.9.2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας-Τµήµα 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Σχεδίου Πόλης του ∆ήµου Θέρµης, που είναι η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία της µελέτης, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
«……………………………………………………………………………………. 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ–∆.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» κατά του 7ου Λογαριασµού 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»”   
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ΣΧΕΤ.: 1. H από 15.09.2016 Γνωµοδότηση νοµικού συµβούλου της δικηγορικής εταιρείας 
Αθηνών Π.Κ. Χασάπης – Ε.Τασσίνη.  
2. Η υπ’ αρ. 375/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης. 
3. Η από 23.06.2016 (αρ. πρωτ. 21851/23.06.2016) ένσταση της εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» 
 
Κατόπιν της ανωτέρω [3] σχετικής ένστασης της εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΑΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» κατά α) του 7ου Λογαριασµού 
της ως άνω µελέτης, (β) του από 07.06.2016 Σηµειώµατος περί της εµπρόθεσµης ή µη 
υποβολής της ως άνω µελέτης που συνοδεύει τον 7ο λογαριασµό και (γ) της µε αρ. πρωτ. 
οικ. 19546/07.06.2016 πράξης της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης µε θέµα 
“∆ιαβίβαση 7ου λογαριασµού της µελέτης: «Ι. Μελέτη Γ. Π. Σ. Καποδιστριακού ∆ήµου 
Βασιλικών και ΙΙ. Μελετών Κτηµατογράφησης – Πολεοδόµησης – Πράξης Εφαρµογής α) σε 
περιοχές ∆ηµ . ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ. Π. Σ. και β) 
Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµησης, Πράξης εφαρµογής περιοχών οριοθετηµένων µε 
απόφαση Νοµάρχη στους οικισµούς Λακκιάς, Μονοπήγαδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, 
Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Βασιλικών», ορίστηκε γνωµατεύων νοµικός 
σύµβουλος η δικηγορική εταιρεία Αθηνών Π.Κ. Χασάπης – Ε.Τασσίνη σύµφωνα µε τη [2] 
σχετική, της οποίας η Νοµική Συµβουλή – Γνωµοδότηση εστάλη στην Υπηρεσία µας µε το [1] 
σχετικό. 
 
ΕΠΕΙ∆Η: 
Η [1] σχετική Γνωµοδότηση νοµικού συµβούλου της δικηγορικής εταιρείας Αθηνών Π.Κ. 
Χασάπης–Ε.Τασσίνη –της οποίας τα στοιχεία τεχνοοικονοµικού περιεχοµένου επαληθεύτηκαν 
από την Υπηρεσία µας– απαντά σε όλα τα θέµατα που θίγονται στην [3] σχετική ένσταση και 
το περιεχόµενό της µας βρίσκει απόλυτα σύµφωνους αναφορικά µε τα θέµατα αρµοδιότητάς 
µας 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
την απόρριψη της ανωτέρω [3] σχετικής ένστασης της εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΑΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», για τους λόγους που 
αναφέρονται στην [1] σχετική γνωµοδότηση.». 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 15.9.2016 
Γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτη Χασάπη, που έχει ως 
ακολούθως: 
 
«Θέµα: Γνωµοδότηση για την µε αρ. 21851/23.6.2016 ένσταση της ΓΑΙΑ ΑΕ κατά του 7ου λογ. 
κλπ. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 Στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9730/30.12.2003 σύµβαση της µελέτης «Ι) Μελέτη Γ.Π.Σ. 
περιοχών Καποδιστριακού ∆ήµου Βασιλικών και ΙΙ) Μελετών Κτηµατογράφησης – 
Πολεοδόµησης – Πράξη Εφαρµογής α) σε περιοχές ∆. ∆. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από 
το ισχύον Γ.Π.Σ. και β) περιοχών οριοθετηµένων µε απόφαση Νοµάρχη των οικισµών 
Λακκιάς, Μονοπήγαδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του 
∆ήµου Βασιλικών» ο 7ος λογαριασµός έχει αρνητικό αποτέλεσµα για την ανάδοχο ΓΑΙΑ ΑΕ 
(είναι «χρεωστικός»), διότι κατά τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη την 
ισχύουσα σύµβαση, τις ισχύουσες διοικητικές πράξεις συµπεριλαµβανοµένων των τελευταίων 
που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο και έγκριση της επανυποβληθείσας εντός του 2015 
µελέτης, τα ποσά που η ανάδοχος έχει λάβει συνολικά µέχρι την έκδοση του εν λόγω 
λογαριασµού και τα ποσά που δικαιούται βάσει όλων αυτών, σε συνδυασµό µε το ότι ο 
λογαριασµός έχει υποχρεωτικώς ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα (βλ. άρθρο 12 §2 του Π∆ 
194/1979), προκύπτει αλγεβρικά ότι η ΓΑΙΑ ΑΕ οφείλει να καταβάλει στο ∆ήµο το ποσό των 
1.731.739,24 €. 
Ο εν λόγω λογαριασµός συνετάγη µε τη σχετική «εντολή πληρωµής» και µε το προβλεπόµενο 
«Σηµείωµα περί της εµπρόθεσµης ή µη υποβολής της µελέτης κτηµατογράφησης» και εκδόθηκε 

ΑΔΑ: 664ΟΩΡΣ-Ξ9Α



 

4 

 

από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε συνέχεια και της απόφασης µε αρ. 498/12-15-2014 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, λαµβάνοντας υπόψη και το αποτέλεσµα της τελεσίδικης απόφασης του 
∆ιοικ. Εφετείου Θεσσαλονίκης 836/31.5.2016, µε την οποία απορρίφθηκε η αγωγή της ΓΑΙΑ ΑΕ 
που είχε αντικείµενο να της αναγνωρισθούν (και επιδικασθούν) τα ποσά των 4ου, 5ου και 6ου 
λογαριασµών (ποσά που είχε ήδη εισπράξει δια κατασχέσεως από το ∆ήµο πριν από τη µερική 
ανάκληση εκείνων των λογαριασµών που έλαβε χώρα στο τέλος του 2014). 
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επέδωσε τον 7ο λογαριασµό στη ΓΑΙΑ ΑΕ ως εκτελεστή διοικητική  
πράξη µε το υπ’ αρ. 19546/7.6.2016 έγγραφό της, που έχει το εξής περιεχόµενο, στο οποίο 
αναφέρονται συνοπτικά και προηγούµενες πράξεις του ∆ήµου και της ιδίας, στις οποίες 
στηρίζεται από πλευράς ουσίας το περιεχόµενο του λογαριασµού: 
 
«…………………………………………………………………………………………………… 
ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση 7ου λογαριασµού της µελέτης: «Ι. Μελέτη Γ. Π. Σ. Καποδιστριακού 
∆ήµου Βασιλικών και ΙΙ. Μελετών Κτηµατογράφησης – Πολεοδόµησης – Πράξης Εφαρµογής 
α) σε περιοχές ∆ηµ . ∆ιαµ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ. Π. Σ. και β) 
Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµησης, Πράξης εφαρµογής περιοχών οριοθετηµένων µε 
απόφαση Νοµάρχη στους οικισµούς Λακκιάς, Μονοπήγαδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, 
Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Βασιλικών» 
 
ΣΧΕΤ.: (α) Η µε αριθ. 498/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης 
(β) Η µε αριθ. πρωτ. οικ. 43200/21.10.2015 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 
Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης 
(γ) Το µε αριθ. πρωτ. οικ. 38100/23.9.2015 έγγραφό µας και η συνηµµένη σ’ αυτό µε αριθ. 
πρωτ. 28527/23.9.2015 απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ∆ήµου 
Θέρµης 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω (α), (β) και (γ) σχετικών και εν όψει του γεγονότος ότι έχετε 
παραλείψει να υποβάλετε τον 7ο λογαριασµό της µελέτης του θέµατος, όπως κληθήκατε να 
κάνετε µε το παραπάνω (γ) σχετικό έγγραφό µας, σας επιδίδουµε µε τη ρητή επιφύλαξη όλων 
των δικαιωµάτων του ∆ήµου τον 7ο λογαριασµό της µελέτης συνοδευόµενο από το κατά την 
απόφαση ∆Σ 498/6/2014 και το άρθρο 11. 4 της σύµβασης «σηµείωµα» και σας καλούµε να 
καταβάλετε το ποσό της εντολής εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση του 
παρόντος. 
Κατά της 7ης πιστοποίησης και λογαριασµού χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 1 
και 3 του ν. 3316/2005, ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, εντός προθεσµίας 15 
ηµερών από την παραλαβή της. 
…………………………………………………………………………………………………….» 
 
 Η ΓΑΙΑ ΑΕ άσκησε την µε αρ. πρωτ. ∆. Θέρµης 21851/23.6.2016 ένσταση διακριτώς 
κατά του 7ου λογαριασµού, του από 7.6.2016 «σηµειώµατος και του ανωτέρω διαβιβαστικού 
εγγράφου θεωρώντας ότι έκαστο είναι αυτοτελής εκτελεστή πράξη, προβάλλοντας λόγους 
ακύρωσης διαρθρωµένους σε 7 κεφάλαια. 
 Οι δεύτερη και τρίτη «προσβαλλόµενες πράξεις» απαραδέκτως προσβλήθηκαν µε την 
ένσταση, διότι δεν είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 
 
2. ΕΠΙ ΤΟΥ Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 («∆εν προβλέπεται εκ του νόµου σύνταξη αρνητικού λογαριασµού στην υπό 
κρίση υπόθεση.») 
 
2.1 Στο παρόν κεφάλαιο η ανάδοχος ισχυρίζεται κυρίως ότι «…. Οι λογαριασµοί αφορούν 
αποκλειστικά και µόνο στην αµοιβή του µελετητή που πρέπει να πληρωθεί από τον 
εργοδότη/κύριο του έργου προς τον ανάδοχο-µελετητή και όχι αντιστρόφως», καθώς και ότι ο 
ανακεφαλαιωτικός χαρακτήρας που προβλέπει ο νόµος για τους λογαριασµούς έχει την 
έννοια ότι κατά την αφαίρεση των ποσών που έχει λάβει ο ανάδοχος µε προηγούµενους 
λογαριασµούς, «….. σε περίπτωση που ανακύψει ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στον 
ανάδοχο µελετητή µε προηγούµενο λογαριασµό και είναι µεγαλύτερο από αυτό που έπρεπε 
να καταβληθεί, τότε το υπερβάλλον ποσό δεν επιστρέφεται στον εργοδότη/κύριο του έργου, 
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αλλά συµψηφίζεται µε τους επόµενους λογαριασµούς και ο ανάδοχος δεν έχει λαµβάνειν 
ποσά ως αµοιβή έως ότου προκύψει υπόλοιπο προς καταβολή σε αυτόν.». 
Κατά την ενιστάµενη ανάδοχο «…. εκδοχή, υπό την οποία θα µπορούσε να δοθεί εντολή 
προς τον ανάδοχο µελετητή να πληρώσει συγκεκριµένα ποσά προς τον εργοδότη/κύριο του 
έργου πρέπει να αποκρουστεί ως µη νόµιµη, διότι δεν προβλέπεται από την οικεία 
νοµοθεσία.». 
 
2.2 Θεµελιώδες χαρακτηριστικό της «Πολιτείας ∆ικαίου» (βλ. Μ. Στασινόπουλου «το δίκαιον 
των διοικητικών πράξεων», σελ. 21 επ.) είναι ότι η ∆ιοίκηση καθορίζει προκαταβολικώς µε 
ποιόν τρόπο πρέπει να εφαρµοσθεί ένας γενικός κανόνας σε συγκεκριµένη ατοµική 
περίπτωση, εκδίδοντας διοικητική πράξη. ∆ηλαδή η ∆ιοίκηση δεν προβαίνει στην εφαρµογή 
του νόµου (στην εκάστοτε ατοµική περίπτωση) µε άµεσες υλικές ενέργειες αλλά οφείλει να 
βεβαιώσει προηγουµένως δια «δηλώσεως βουλήσεως» µε τη µορφή διοικητικής πράξης, ότι η 
δεδοµένη ατοµική περίπτωση κρίθηκε από αυτήν ως υπαγόµενη νόµιµα σε συγκεκριµένη 
ρύθµιση. Έτσι και σε κάθε διοικητική σύµβαση µελέτης ο εργοδότης εκπληρώνει τα καθήκοντά 
του δια των διοικητικών οργάνων του και ασκεί τα εκ της συµβατικής σχέσεως και του νόµου 
δικαιώµατά του έναντι του αντισυµβαλλοµένου του ιδιώτη, πρώτα εκδίδοντας διοικητική πράξη 
και έπειτα προβαίνοντας σε υλική ενέργεια. Εποµένως, όταν στη διοικητική σύµβαση µελέτης 
ο εργοδότης έχει χρηµατική αξίωση κατά του αναδόχου, νόµιµα την καθορίζει µε µια ή 
περισσότερες διοικητικές πράξεις προσδιορίζοντας την νοµική αιτία και 
συγκεκριµενοποιώντας λεπτοµερώς το ποσό και επίσης νόµιµα καλεί τον ανάδοχο να του το 
καταβάλει. Χωρίς την έκδοση και κοινοποίηση αυτής της απευθυντέας πράξης προς τον 
ανάδοχο µε πρόσκληση να καταβάλει την οφειλή του, η χρηµατική αξίωση του εργοδότη δεν 
αποκτά εκκαθαρισµένο, ληξιπρόθεσµο και απαιτητό χαρακτήρα ούτε ο ανάδοχος καθίσταται 
υπερήµερος συγκεκριµένης οφειλής. Η δε απεικόνιση της χρηµατικής αξίωσης του εργοδότη 
στη διοικητική πράξη µπορεί να λάβει τα µορφολογικά χαρακτηριστικά «λογαριασµού» και δη 
ανακεφαλαιωτικού, αφού αυτή η µορφή είναι η εκ φύσεως δόκιµη γενικώς αλλά και η 
προβλεπόµενη στο νόµο για τη λογιστική διαχείριση της συµβατικής σχέσης. 
 
2.3 Στην προκειµένη περίπτωση, πριν από την έκδοση της προσβαλλόµενης πράξης το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης, ως «Προϊσταµένη Αρχή» στην παρούσα σύµβαση 
έλαβε την απόφαση µε αρ. 498/15.12.2014, η οποία εµπίπτει προφανώς στις αρµοδιότητες 
«εργοδότη», µε την οποία (µεταξύ άλλων) αποφάσισε και το εξής (σηµείο 6 του 
αποφασιστικού µέρους): 
«…………… ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  οµόφωνα………………………… 
6.  Εγκρίνει το οικονοµικό αποτέλεσµα της ενταλθείσας «εκκαθάρισης» προς συµµόρφωση 
στην απόφαση του ∆ΕΕ, το οποίο εµφαίνεται στην παρ. Β.4 της εισήγησης και χορηγεί εντολή 
στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να συντάξει και εγκρίνει νοµότυπα τον σχετικό 7ο 
ανακεφαλαιωτικό λογαριασµό ενδιάµεσης «εκκαθάρισης» της αµοιβής της ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ, συνοδευόµενο από το κατά το άρθρο 11.4 της σύµβασης σηµείωµα περί του 
εµπροθέσµου ή όχι της υποβολής της µελέτης, στον οποίο να συµπεριλάβει τις τυχόν 
προκύπτουσες ποινικές ρήτρες λόγω τυχόν υπερηµερίας της αναδόχου και να της τον 
κοινοποιήσει προς πληρωµή 
…………………………………………………………………………………………………….». 
 Η παράγραφος Β4 της άνω απόφασης ∆Σ 498/14.12.2014 αναφέρει τα εξής: 
«……………………………………………………………………………………………. 
 
Β.4 Αποκατάσταση του οικονοµικού αντικειµένου στη συµβατική βάση του: 
α. Σχετικά µε τη συµβατική αµοιβή: 
Οι επίµαχες µελέτες, ως τοπογραφικές µελέτες κτηµατογράφησης, πολεοδοµικές µελέτες και 
µελέτες πράξεων εφαρµογής, αµείβονται µε τον τρόπο που προβλέπει το εδάφιο β’ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 696/1974, ήτοι κατά µονάδα εργασίας (π.χ. στρέµµα 
επιφανείας τοπογραφήσεως, υλοποίηση τριγωνοµετρικών σηµείων κλπ.) επί την οριζόµενη 
στις ειδικές διατάξεις τιµή µονάδας. 
Το άρθρο 11 της υπ’ αριθ. 9730/30.12.2003 σύµβασης ορίζει µεταξύ άλλων τα εξής για την 
αµοιβή και τον τρόπο πληρωµής: 
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Η παράγραφος 11.1 ορίζει την προεκτιµηθείσα αµοιβή και την κατανοµή της στα επί µέρους 
είδη µελετών και εργασιών της σύµβασης.  
Για τις τοπογραφικές µελέτες η προεκτιµηθείσα αµοιβή ορίσθηκε σε 708.500 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.). Για τις πολεοδοµικές µελέτες και µελέτες πράξεων εφαρµογής η προεκτιµηθείσα 
αµοιβή ορίσθηκε σε 869.000 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
Σύνολο: 1.577.500 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
Αυτές οι µελέτες, ως άµεση συµβατική υποχρέωση και ως δικαίωµα αµοιβής τους ανήκουν 
αποκλειστικά στο µέλος της αναδόχου συµπράξεως ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ.  
Η παράγραφος 11.2 του ίδιου άρθρου της σύµβασης προβλέπει το εξής:  
«11.2 Η συµβατική αµοιβή που τελικά θα καταβληθεί στους Αναδόχους καθορίζεται βάσει της 
τελικής δαπάνης της µελέτης, όπως αυτή διαµορφώνεται κατά το χρόνο έγκρισης της (παρ. 5 
& 7 άρθρο 11Ν.716/77). 
Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση των Αναδόχων, οι κάθε µορφής 
δαπάνες για την εκπόνηση της µελέτης για γενικά και επισφαλή έξοδα, οι φόροι, τα τέλη 
χαρτοσήµου και κάθε νόµιµη εισφορά που ισχύει την ηµέρα υπογραφής της παρούσας. 
Για την ανωτέρω αµοιβή που αφορά δαπάνη που βαρύνει τον Προϋπολογισµό ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων, ισχύουν οι νόµιµες κρατήσεις και απαλλαγές. 
Εάν παραστεί ανάγκη επεκτάσεως, συµπληρώσεως ή τροποποιήσεως της σύµβασης µέσα 
στο αρχικό της αντικείµενο θα ισχύουν όσα ορίζονται από το άρθρο 17 του Ν. 716/77 και το 
άρθρο 9 του Π.∆. 194/79.» 
Τέλος, η παράγραφος 11.4 του ίδιου άρθρου προβλέπει µεταξύ άλλων και το εξής: 
«Σε κάθε ένα λογαριασµό µεταξύ των άλλων πρέπει να περιλαµβάνονται, µε φροντίδα των 
Αναδόχων, πίνακας αµοιβής αιτιολογηµένος, µε αναφορά στις σχετικές διατάξεις περί 
αµοιβής, ανακεφαλαιωτική επιµέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν και πιστοποιούνται µε 
αναφορά σε αντίστοιχα στοιχεία της µελέτης ή εγκριτικές αποφάσεις µε σηµείωµα για το 
εµπρόθεσµο ή όχι της υποβολής της µελέτης και σχετική δικαιολόγηση.» 
Από τις άνω προβλέψεις, έχοντας υπόψη και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τη σύµβαση (ν. 
716/1977 κλπ.), µε τις σηµερινές περιστάσεις δεν συντρέχει νόµιµος λόγος για να εγκριθεί 
άλλο ποσό αµοιβής της συµβάσεως, ως συµβατική αµοιβή, όπως εκ παρανοήσεως 
προτείνεται στο από 25.8.2014 Τεύχος Εκκαθάρισης, πλην της τυπικής εγκρίσεως της 
πρόσθετης δαπάνης για Φ.Π.Α. επί της προεκτιµηθείσας αµοιβής, λόγω της αύξησής του από 
18% σταδιακά σε 23%, η οποία δεν είναι έγκριση δαπάνης αµοιβής, αλλά δηµοσιονοµικής 
τακτοποιήσεως. Η πρόσθετη αυτή δαπάνη για τον Φ.Π.Α. είναι ποσού 69.175,97 € και 
υπολογίζεται ως εξής: 
(1.720.420,00 € - 336.900,52 €) x (0,23-0,18) x 100 = 69.175,97 €. 
Η αιτία για την οποία δεν συντρέχει νόµιµος λόγος εγκρίσεως άλλου ποσού αµοιβής, ως 
συµβατική αµοιβή, είναι ότι, σύµφωνα µε το άνω άρθρο 11 της σύµβασης, υπό την αυτονόητη 
προϋπόθεση της µη ύπαρξης συµπληρωµατικής συµβάσεως (όπως εν προκειµένω), η ως 
άνω προεκτιµηθείσα αµοιβή ισχύει µέχρι την τελική έγκριση της µελέτης. Η συµβατική αµοιβή 
θα καθορισθεί βάσει της τελικής δαπάνης της µελέτης, όπως θα διαµορφωθεί κατά το χρόνο 
της έγκρισής της (παρ. 11.2 της σύµβασης). 
Εποµένως, η υποχρέωση συµµόρφωσης επιβάλλει την τυπική και ουσιαστική επαναφορά του 
οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης στο ύψος της «προεκτιµηθείσας αµοιβής», δηλαδή 
στο ποσό των 1.720.420 € πλέον Φ.Π.Α. (ο οποίος το 2003 ήταν 18% και σήµερα είναι 23%) 
και ειδικώς για τις άνω µελέτες στο ποσό των 1.577.500 € (πλέον Φ.Π.Α.). 
Η τυπική επαναφορά έχει επιτευχθεί µε την προαναφερθείσα απόφαση 135,171/14.1.2013 
της Προϊσταµένης της ∆/νσης Πολεοδοµίας (άνω σηµ. Α.2.στ). 
Η ουσιαστική επαναφορά επιβάλλει να χρησιµοποιείται εφ’ εξής αυτό το ποσό ως εγκεκριµένη 
συνολική αµοιβή της συµβάσεως, τόσο στην παρούσα ενδιάµεση εκκαθάριση της σύµβασης 
από την παράνοµη συµπληρωµατική, όσο και σε κάθε προσεχή λογαριασµό µέχρι την τυχόν 
έγκριση άλλου ποσού από το αρµόδιο όργανο, αν συντρέξει νόµιµος λόγος και οι 
προβλεπόµενες προϋποθέσεις. 
Επισηµαίνεται ότι αρµόδιο όργανο για την έγκριση, δηλαδή για τον καθορισµό της άνω τελικής 
αµοιβής µε εκτελεστή πράξη, είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (ή η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου) κατά τις συνδυασµένες διατάξεις του Κ.∆.Κ. και του ν. 716/1977, βάσει σχεδίου που 
µπορεί να προετοιµάσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Επίσης επισηµαίνεται ότι η αναφερόµενη στην άνω παράγραφο και οπουδήποτε αλλού στη 
σύµβαση συµβατική αµοιβή πρέπει να εννοείται ως η τελική νόµιµη αµοιβή και όχι ως η κατά 
τις παρ. 5 και 7 του ν. 716/1977 «συµβατική αµοιβή», η οποία είναι ενδιάµεση και 
προϋποθέτει άλλου είδους µελέτη, δηλαδή µελέτη εκπονούµενη σε στάδια µε διακριτό το 
στάδιο της προµελέτης και αµειβόµενη σε ποσοστό επί τοις εκατό του προϋπολογισµού 
µελετηθέντων έργων. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν στην παρούσα σύµβαση. 
 
β. Σχετικά µε τους υποβληθέντες λογαριασµούς: 
Μέχρι σήµερα έχουν υποβληθεί από την ανάδοχο σύµπραξη έξι λογαριασµοί. Από αυτούς οι 
4ος, 5ος και 6ος περιέχουν ή  αναγνωρίζουν κονδύλια αµοιβών (και Φ.Π.Α.) υπέρ της ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ για εργασίες της που αφορούν στις προαναφερθείσες εξωσυµβατικές περιοχές 
της παράνοµης συµπληρωµατικής σύµβασης. Με βάση αυτούς τους λογαριασµούς ο κ. ∆ηµ. 
Μαµουνής, ως κοινός εκπρόσωπος της σύµπραξης, άσκησε τη µε αριθ. καταθ. στο ∆ιοικητικό 
Εφετείο Θεσσαλονίκης 146/11.11.2008 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση 
∆.Εφ.Θεσ/κης 1298/2010, που έκανε δεκτή την αγωγή. Η απόφαση αυτή αναιρέθηκε από το 
Σ.τ.Ε. µε την απόφασή του 2551/2014, το οποίο την εξαφάνισε και παρέπεµψε την υπόθεση 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο για να ελέγξει τη νοµιµότητα των κονδυλίων των λογαριασµών, µε τη 
δέσµευση εκ του ουσιαστικού δεδικασµένου της απόφασης του ∆.Ε.Ε., να απορρίψει όσα 
αφορούν σε εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης. 
Για το λόγο αυτό οι τότε εγκρίσεις αυτών των τριών λογαριασµών από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία είναι πράξεις για τις οποίες κατ’ αρχήν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει αρµοδιότητα 
(εκπορευόµενη από την υποχρέωση συµµόρφωσης στην απόφαση του ∆.Ε.Ε.) να τις 
ακυρώσει. Προηγουµένως η ίδια η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα ανάκλησης των 
λογαριασµών, τόσο ένεκα της ίδιας υποχρέωσης συµµόρφωσης, όσο και εκ της υποχρέωσης 
στη γενική αρχή της νοµιµότητας (Σ.τ.Ε. Ολ. 2494/2013). Επί εκάστου των ως άνω 
λογαριασµών επισηµαίνονται τα εξής: 
 
β.1 Τον 4ο Λογαριασµό υπέβαλε η ανάδοχος στην τότε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στις 4.7.2005 
(αριθ. πρωτ. 2735/4.7.2005) και ισχυρίσθηκε ότι θεµελιώθηκε στην εγκεκριµένη από τη 
∆ιευθύνουσα συµβατική αµοιβή ύψους 3.926.310,26 € που ενέκρινε αποδεχόµενη τη σχετική 
µε αριθ. πρωτ. 2304/18.2.2005 αίτησή της (βλ. παρ. 8 σελ. 4 της άνω αγωγής της). 
Τον εν λόγω 4ο Λογαριασµό απέρριψε ο ∆ήµος πριν και µετά από την έγκρισή του από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε τις εξής νόµιµες και αναλυτικά αιτιολογηµένες πράξεις του: 
• αριθ. πρωτ. 5183/8.7.2005. 
• απόφαση ∆.Σ. 335/20.7.2005, κοινοποιηθείσα µε τις πράξεις 5628/21.7.2005 και 
7332/30.9.2005. 
• απόφαση ∆.Σ. 473/23.11.2005, κοινοποιηθείσα µε την πράξη 9254/30.11.2005. 
• απόφαση ∆.Σ. 18/4.1.2006, κοινοποιηθείσα µε τις πράξεις 9533/11.1.2006 και 
1565/28.2.2006.  
• αριθ. πρωτ. 7487/2.8.2006 (Αίτηση Θεραπείας της αναδόχου κατ’ αυτής της πράξης 
απορρίφθηκε µε την απόφαση 1659/10.5.2007 του Γ.∆. της Π.Κ. Μ-Θ). 
Οι αναλυτικές αιτιολογίες των άνω πράξεων έχουν ως κύρια βάση ότι ο 4ος Λογαριασµός 
περιλαµβάνει αµοιβές εξωσυµβατικών εργασιών και ότι η πράξη έγκρισης της συµβατικής 
αµοιβής από τη ∆.Υ. είναι ανυπόστατη ως προς τον τύπο και παράνοµη ως προς το 
περιεχόµενο. 
Ακολούθησε η εναντίον των ανωτέρω έγκριση του 4ου Λογαριασµού από την τότε 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και η διαβίβασή του στο ∆ήµο προς πληρωµή µε το έγγραφο 
29/ΠΕ/37733/28.7.2006 της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, για συνολικό 
ποσό 430.472,82 € (µε ΦΠΑ) το σύνολο του οποίου «κατανεµήθηκε» στη ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ. 
Πολλούς µήνες αργότερα ο ∆ήµος εξέδωσε τα χρηµατικά εντάλµατα υπ’αριθ. 805/2007, 
1265/2008, 1266/2008 και 1267/2008 για την πληρωµή του 4ου Λογαριασµού, τα οποία 
θεωρήθηκαν µη νόµιµα διαδοχικώς από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τις από 
15.11.2007, 5/4.3.2008 και 20/31.7.2008 έκθεση αµφιβολιών και πράξεις του, καθώς και από 
το VII Τµήµα του Ε.Σ. µε τις πράξεις του 1η/8.1.2008, 17η/10.6.2008 και 28η/4.11.2008. Οι 
αιτιολογίες της «απόρριψης» είναι όµοιες µε των παραπάνω πράξεων που εξέδωσε ο ∆ήµος 
από τις 8.7.2005 µέχρι τις 11.1.2006. 
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για την ολοκλήρωση της συµµόρφωσης του ∆ήµου στην 
απόφαση του ∆ΕΕ και στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής Ε.Ε., επιβάλλεται η 
ανάκληση της άνω από 28.7.2006 παράνοµης πράξης έγκρισης του 4ου Λογαριασµού, κατά 
το µέρος του που περιέχει αµοιβές εξωσυµβατικών εργασιών, συρρικνώνοντάς τον στις 
αµοιβές µόνο των ενδοσυµβατικών εργασιών. 
Η αρµοδιότητα ανάκλησης ανήκει στο όργανο που θα ήταν αρµόδιο για την έκδοση της 
πράξης, αν αυτή εκδίδετο στο χρόνο της ανάκλησης (βλ. Σ.τ.Ε. Ολ. 1581/2010), δηλαδή είναι 
ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης. 
Ήδη ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης µε τη µε αριθ. πρωτ. 
7860/28.11.2014 πράξη του ανακάλεσε εν µέρει την πράξη έγκρισης του 4ου Λογαριασµού, 
λαµβάνοντας υπόψη και τα προαναφερθέντα στο Κεφάλαιο Β.3, µε ουσιαστικό περιεχόµενο 
το εµφαινόµενο στο διορθωµένο 4ο Λογαριασµό που ενσωµατώθηκε στην ανακλητική πράξη. 
 
β.2 Τον 5ο Λογαριασµό υπέβαλε ανυπόγραφο η ανάδοχος προς έγκριση και πληρωµή µε την 
µε αριθ. πρωτ. 3655/5.4.2006 αίτησή της προς τον ΟΡ.ΘΕ. και τον επανυπέβαλε 
υπογεγραµµένο µε τη µε αριθ. πρωτ. 3803/29.5.2006 αίτησή της. Στο ∆ήµο Βασιλικών 
διαβιβάστηκε µε το 29/ΠΕ/56166/9.10.2006 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδ. Ν.Α.Θ. 
Ο ∆ήµος απέρριψε τον 5ο Λογαριασµό µε τις εξής πράξεις του, πριν και µετά από την έγκρισή 
του από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία: - αριθ. πρωτ. 5501/13.6.2006. 
- αριθ. πρωτ. 6167/28.6.2006  
- αριθ. πρωτ. 6946/18.7.2006  
- αριθ. πρωτ. 10954/25.10.2006. 
Η επί του 5ου Λογαριασµού πράξη έγκρισης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας φέρει ηµεροµηνία 
29.9.2006 και εντέλλεται την πληρωµή 121.251,98 € (µε Φ.Π.Α.) εκ των οποίων 94.695,84 € 
(µε Φ.Π.Α.) κατανεµήθηκαν στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ και περιλαµβάνουν αµοιβές 
εξωσυµβατικών εργασιών της συµπληρωµατικής σύµβασης. 
Η αιτιολογία απόρριψης του 5ου Λογαριασµού από το ∆ήµο είναι η πιο πάνω αναφερόµενη και 
στις πράξεις του απόρριψης του 4ου Λογαριασµού, δηλαδή ότι περιλαµβάνει αµοιβές 
εξωσυµβατικών εργασιών και βασίζεται σε παράνοµα καθορισθείσα «συµβατική αµοιβή». 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για την ολοκλήρωση της συµµόρφωσης του ∆ήµου στην 
απόφαση του ∆.Ε.Ε. και στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής Ε.Ε., επιβάλλεται η 
ανάκληση της άνω από 29.9.2006 παράνοµης πράξης έγκρισης του 5ου Λογαριασµού, κατά 
το µέρος του που περιέχει αµοιβές εξωσυµβατικών εργασιών, συρρικνώνοντάς τον στις 
αµοιβές µόνο των ενδοσυµβατικών εργασιών.  
Η αρµοδιότητα ανάκλησης ανήκει στο όργανο που θα ήταν αρµόδιο για την έκδοση της 
πράξης, αν αυτή εκδίδετο στο χρόνο της ανάκλησης (βλ. Σ.τ.Ε. Ολ. 1581/2010), δηλαδή είναι 
ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης. 
Ήδη ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης µε τη µε αριθ. πρωτ. 
οικ. 7924/28.11.2014πράξη του ανακάλεσε εν µέρει την πράξη έγκρισης του 5ου 
Λογαριασµού, λαµβάνοντας υπόψη και τα προαναφερθέντα στο Κεφάλαιο Β.3, µε ουσιαστικό 
περιεχόµενο το εµφαινόµενο στο διορθωµένο 5ο Λογαριασµό που ενσωµατώθηκε στην 
ανακλητική πράξη. 
 
β.3 Τον 6ο Λογαριασµό ενέκρινε η (τότε) ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε την εµφαινόµενη επί 
αυτού από 26.6.2008 πράξη της, εντελλόµενη την πληρωµή 1.127.501,75 € (µε τον Φ.Π.Α.), 
εκ των οποίων το σύνολο «κατανεµήθηκε» στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ. 
Ο λογαριασµός περιλαµβάνει αµοιβές εξωσυµβατικών εργασιών της συµπληρωµατικής 
σύµβασης. 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι για την ολοκλήρωση της συµµόρφωσης του ∆ήµου στην 
απόφαση του ∆.Ε.Ε. και στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής Ε.Ε., επιβάλλεται η 
ανάκληση της άνω από 26.6.2008 παράνοµης πράξης έγκρισης του 6ου Λογαριασµού, κατά 
το µέρος του που περιέχει αµοιβές εξωσυµβατικών εργασιών, συρρικνώνοντάς τον στις 
αµοιβές µόνο των ενδοσυµβατικών εργασιών. 
Η αρµοδιότητα ανάκλησης ανήκει στο όργανο που θα ήταν αρµόδιο για την έκδοση της 
πράξης, αν αυτή εκδίδετο στο χρόνο της ανάκλησης (βλ. Σ.τ.Ε. Ολ. 1581/2010), δηλαδή είναι 
ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης. 
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Ήδη ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης µε τη µε αριθ. πρωτ. 
οικ. 7925/28.11.2014 πράξη του ανακάλεσε εν µέρει την πράξη έγκρισης του 6ου 
Λογαριασµού, λαµβάνοντας υπόψη και τα προαναφερθέντα στο Κεφάλαιο Β.3, µε ουσιαστικό 
περιεχόµενο το εµφαινόµενο στο διορθωµένο 6ο Λογαριασµό που ενσωµατώθηκε στην 
ανακλητική πράξη. 
 
γ. Ανακεφαλαιωτικός λογαριασµός ενδιάµεσης «εκκαθάρισης» (7ος) 
Τα ανωτέρω ποσά διεκδίκησε ενδίκως η ανάδοχος µε την προαναφερθείσα αγωγή της, η οποία 
έγινε δεκτή µε την απόφαση ∆.Εφ. Θεσσαλονίκης 1298/2010. Με αυτήν αναγνωρίσθηκε ότι ο 
∆ήµος Βασιλικών οφείλει στον ∆ηµήτριο Μαµουνή ως εκπρόσωπο µόνον της ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ (όχι και των άλλων µελών της σύµπραξης), το ποσό των 1.652.670,40 € νοµιµοτόκως 
µε επιτόκιο υπερηµερίας το οριζόµενο στο άρθρο 4 του π.δ. 166/2003, από την εποµένη της 
παρόδου διµήνου από την έγκριση καθενός από τους 4ο, 5ο και 6ο Λογαριασµούς. 
Η απόφαση αυτή αναιρέθηκε κατά τα προαναφερθέντα µε την απόφαση Σ.τ.Ε./7λούς 
2551/2014 και η υπόθεση παραπέµφθηκε στο δικαστήριο της ουσίας για να επανεκδικασθεί. 
Προηγουµένως η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εισέπραξε από το ∆ήµο µε διαδικασία αναγκαστικής 
εκτέλεσης στις 12.5.2011 το ποσό των 440.675,74 € και στις 3.6.2011 το ποσό των 
1.699.749,30 € (σύνολο 2.140.425,04 €) για επιδικασθέν κεφάλαιο, τόκους του κεφαλαίου, 
δαπάνες και λοιπά δικαιώµατα. 
Από τα ποσά όµως των 4ου, 5ου και 6ου Λογαριασµών έχουν νόµιµη αιτία µόνο τα ποσά 
18.234,49 €, 28.769,16 € και 11.458,36 € αντιστοίχως, σύµφωνα µε τις παραπάνω τρεις 
ανακλητικές πράξεις, µετά των νοµίµων τόκων τους, από την εποµένη της παρόδου διµήνου 
από το χρόνο έγκρισης καθενός λογαριασµού µέχρι τις 12.5.2011 (άνω ηµεροµηνία 
είσπραξης). Εποµένως συντρέχει νόµιµος λόγος για τη σύνταξη και έγκριση 
«ανακεφαλαιωτικού λογαριασµού εκκαθάρισης», ως µέρος της διαδικασίας συµµόρφωσης 
στην απόφαση του ∆.Ε.Ε. και της προειδοποιητικής επιστολής της Επιτροπής Ε.Ε. Αυτός 
είναι αρµοδιότητας της νυν ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και αµέσως µετά από τη λήψη της 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  µπορεί  να γίνει  διαχωρισµένα  µεταξύ των δύο  
µελών της σύµπραξης  κατ’  αποδοχή του σχετικού αιτήµατος του ανυπαίτιου µέλους της, 
όπως πιο αναλυτικά εκτίθεται παρακάτω. 
Ήδη η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας προσδιόρισε το κατ’ αρχήν αποτέλεσµα αυτής της 
εκκαθάρισης ως εξής: 
 

Πληρωµές ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Ποσά (€) 

Άθροισµα εγκεκριµένων πληρωµών 1ου έως και 6ου λογαριασµών 345.273,84 

Οφειλόµενοι τόκοι υπερηµερίας 4ου, 5ου και 6ου λογαριασµών  
8.042,00 +12.207,76+2.686,76=  

 
22.936,52 

Πληρωµές στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ για εξόφληση 1ου, 2ου και 3ου 
λογαριασµών  125.404,50+137.327,91+24.079,42=  286.811,83 

Πληρωµή στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ (12.5.2011 & 8.6.2011)  2.140.425,04 

Ποσό καταβληθέν αχρεωστήστως  2.059.026,51 

 
Ο υπολογισµός των τόκων υπερηµερίας έγινε σύµφωνα µε το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 
(όπως έκρινε η ∆.Εφ.Θ. 1298/2010), που προβλέπει υπολογισµό των τόκων µε βάση το 
επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη 
αναχρηµατοδότησης, η οποία πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα 
του οικείου εξαµήνου («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά επτά εκατοστιαίες µονάδες 
(«περιθώριο»), ως εξής: 

Λογαριασµός Ηµεροµηνία 
έγκρισης 

Κεφάλαιο 
(€) 

Περίοδος 
τοκοφορίας(*) 

Τόκος 
υπερηµερίας (€) 

4ος 28.7.2006 18.234,49 30.9.2006-12.5.2011 8.042,00 

5ος 29.9.2006 28.769,16 1.12.2006-12.5.2011 12.207,76 

6ος 26.6.2008 11.458,36 28.8.2008-12.5.2011 2.686,76 

ΣΥΝΟΛΟ    22.936,52 
(*)  Επιτόκιο: 30.9.2006-31.12.2006: 9,83%   1.1.2007-30.6.2007: 10,58%  

     1.7.2007-31.12.2007: 11,07%   1.1.2008-30.6.2008: 11,20%  
     1.7.2008-31.12.2008: 11,07%   
     1.7.2009-12.5.2011: 8,00%  

1.1.2009-30.6.2009: 9,50%  
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Η άνω εκκαθάριση θα λάβει τη µορφή 7ου Λογαριασµού (ανακεφαλαιωτικός λογαριασµός 
ενδιάµεσης «εκκαθάρισης»), τον οποίο θα συντάξει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία λαµβάνοντας 
υπόψη την Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα εκδοθεί. 
 
δ. Γενική παρατήρηση 
Στις παραπάνω ενέργειες που αναφέρθηκαν (παρ. β και γ), οι οποίες εµπεριέχουν συνοπτικό 
έλεγχο επάρκειας των µελετών, δεν περιλαµβάνεται έλεγχος των τιµών µονάδων και 
ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών του 4ου, 5ου και 6ου λογαριασµών. Έχοντας υπόψη τον 
ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα των λογαριασµών (ν. 716/1977 άρθρο 11 παρ. 9 και π.δ. 
194/1979 άρθρο 12) και ότι εκκρεµούν εγκρίσεις των µελετών,  ο έλεγχος των ποσοτήτων και 
των τιµών θα γίνει σε προσεχή λογαριασµό. 
……………………………………………………………………………………………….» 
 
Κατά της άνω απόφασης ∆Σ 498/14.12.2014 η ΓΑΙΑ ΑΕ άσκησε την από 3.4.2015 αίτηση 
θεραπείας (αρ. πρωτ. Θέρµης 12259/2015), η οποία απορρίφθηκε µε την απόφαση 
59972+59274+55187/31.8.2015 του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης (ΓΓΑ∆Μ-Θ).  Κατόπιν αυτού η απόφαση τελεί σε ισχύ αδιαλείπτως από 
την έκδοσή της και είναι θωρακισµένη µε τεκµήριο νοµιµότητας. 
 
2.4 Μετά από την έκδοση της άνω απόφασης µε αρ. 498/15.12.2016 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία η ανάδοχος ΓΑΙΑ ΑΕ ήταν οφειλέτης προς το ∆ήµο (ως 
εργοδότη της) ανεκκαθάριστου χρηµατικού ποσού, για τη νοµική και ουσιαστική αιτία που 
αναφέρεται σ’ αυτήν, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ως αρµόδια για τη διοίκηση της σύµβασης 
βάσει της απόφασης µε αρ. 276/11-6-2012 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του Οργανισµού 
Εσωτερικής Λειτουργίας του ∆ήµου Θέρµης (ΦΕΚ Β’ 2544 & 3135/2011), εξέδωσε αρµοδίως 
την πρώτη προσβαλλόµενη πράξη της, η οποία είναι νόµιµη και απευθυντέα σύµφωνα µε όσα 
προαναφέρθηκαν (βλ. άνω παρ. 2.2), διότι µε αυτήν καθόρισε ανακεφαλαιωτικώς το ποσό της 
οφειλής της αναδόχου µε λεπτοµέρειες κατά τρόπο δεκτικό οιουδήποτε ελέγχου, 
προβαίνοντας σε ανακεφαλαιωτική επιµέτρηση των εργασιών που εκτελέστηκαν και της 
παραδόθηκαν από την ανάδοχο, αφού προηγήθηκε ο έλεγχος και η έγκρισή τους σύµφωνα 
µε τη σύµβαση µε πράξεις που τελούν σε ισχύ και επιδρούν κατά το νόµο στη σταδιακώς 
καταβλητέα αµοιβή, και υπολόγισε αφ’ ενός την ανάλογη αµοιβή σύµφωνα µε τις νόµιµες τιµές 
µονάδας και τις περί αµοιβών σχετικές διατάξεις που διέπουν τη σύµβαση και αφ’ ετέρου το 
ανακεφαλαιωτικό λογιστικό αποτέλεσµα από την αφαίρεση των ποσών που είχε λάβει ήδη 
µέχρι τότε η ανάδοχος, το οποίο ήταν αρνητικό. Την πράξη αυτή, ως απευθυντέα, η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είχε υπηρεσιακό καθήκον να κοινοποιήσει και κοινοποίησε στην 
ανάδοχο µε την τρίτη προσβαλλόµενη πράξη της, καλώντας αυτήν να της καταβάλει το 
οφειλόµενο ποσό εντός ευλόγου προθεσµίας. 
 Εποµένως οι αιτιάσεις της αναδόχου σε τούτο το κεφάλαιο περί ελλείψεως ερείσµατος 
νοµιµότητας των προσβαλλοµένων πράξεων είναι απορριπτέες ως αβάσιµες. 
 
2.5 Στο παρόν Α κεφάλαιο της ένστασης η ανάδοχος προβάλλει ως αυτοτελή λόγο 
ακυρώσεως της πρώτης προσβαλλόµενης πράξης (του 7ου λογαριασµού) και ότι δεν είχε 
προηγουµένως συνταχθεί και εγκριθεί Συγκριτικός Πίνακας. 
Στο άρθρο 18 του ν. 716/1977 ορίζονται τα εξής περί των περιπτώσεων στις οποίες 
εκδίδονται «συγκριτικοί πίνακες»: 
« Νέαι τιµαί µονάδος αµοιβών - Συγκριτικοί πίνακες 
Αρθρον 18.- 1. Εις περίπτωσιν καθ` ην, κατά την εκπόνησιν µελέτης παραστή ανάγκη 
εκτελέσεως συµπληρωµατικών εργασιών ή µελετών του άρθρου 16 του παρόντος, των 
οποίων η αµοιβή δεν προβλέπεται υπό των ισχυουσών διατάξεων περί αµοιβών, η αµοιβή 
αυτών κανονίζεται διά πρωτοκόλλου νέων τιµών µονάδος αµοιβών. 
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2. Προς έγκρισιν πάσης τροποποιήσεως της συµβάσεως αµοιβής συντάσσεται Συγκριτικός 
Πίναξ.». 
Περαιτέρω στο άρθρο 11 §7 του ίδιου νόµου ορίζονται τα εξής περί των περιπτώσεων που 
εκδίδονται πράξεις καθορισµού «συµβατικής αµοιβής»: 
«……. Η συµβατική αµοιβή του µελετητού υπολογίζεται βάσει του εγκριθησοµένου 
προϋπολογισµού του σταδίου της προµελέτης και καθορίζεται διά της εγκριτικής του σταδίου 
τούτου αποφάσεως του εργοδότου. Η τελικώς καταβληθησοµένη εις τον Μελετητήν αµοιβή, 
ήτις καθορίζεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί αµοιβών µελετητών, δεν δύναται να 
είναι ανωτέρα της κατά τα ως άνω συµβατικώς καθορισθησοµένης, ως αύτη διαµορφούται 
αναγοµένη εις τον χρόνον υποβολής της µελέτης κατόπιν αναθεωρήσεως κατά τας διατάξεις 
περί αναθεωρήσεως τιµών δηµοσίων έργων, κατά ποσοστόν µεγαλύτερον του 40%, έστω και 
εάν συµφώνως προς τας διατάξεις περί αµοιβών η αµοιβή της οποίας δικαιούται ο µελετητής, 
βάσει του τελικού προϋπολογισµού της µελέτης, είναι ανωτέρα του ως άνω ποσοστού ……» 
Τέλος στο άρθρο 12 §3 του Π∆ 194/1979 ορίζονται τα εξής για την επίδραση της ύπαρξης ή 
µη συγκριτικού πίνακα στη νοµιµότητα πληρωµής του αναδόχου: 
«Άρθρον  12.          Πληρωµαί εις τον ανάδοχον. 
………………………….3. Εις τας πιστοποιήσεις δεν περιλαµβάνονται ποσά µη 
προβλεπόµενα εις την σύµβασιν (αρχικήν ή συµπληρωµατικάς) ή εις εγκεκριµένους  
συγκριτικούς πίνακας.». 
 Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτουν τα εξής: 
α) πρωταρχική προϋπόθεση για την έκδοση συγκριτικού πίνακα (ΣΠ) του πρώτου είδους είναι 
η ανάγκη ανάθεσης συµπληρωµατικής µελέτης ή εργασίας και του δεύτερου είδους είναι η 
ανάγκη τροποποίησης «συµβατικής αµοιβής», ήδη καθορισµένης µε προηγούµενη απόφαση 
του εργοδότη. 
β) πρωταρχική προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης έγκρισης «συµβατικής αµοιβής» από 
τον εργοδότη είναι η αµοιβή να αφορά σε µελέτη αµειβόµενη βάσει του προϋπολογισµού του 
µελετηθέντος έργου, η εκπόνηση της µελέτης να προβλέπεται κατά στάδια τουλάχιστον 
«προµελέτης» πλέον του επόµενου και να έχει παραδοθεί προς έγκριση η προµελέτη. 
γ) η έλλειψη ΣΠ δεν είναι λόγος ακυρότητας λογαριασµού που βασίζεται στη σύµβαση (αρχική 
ή ήδη καταρτισµένη συµπληρωµατική). 
 Στην προκειµένη περίπτωση ο 7ος λογαριασµός βασίζεται στην αρχική σύµβαση και δεν 
υπάρχει συµπληρωµατική. Εποµένως είναι αβάσιµος ο σχετικός λόγος ακυρότητας που 
προβάλλει η ανάδοχος. Και τούτο, πέραν του ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκδοσης 
ΣΠ (είτε του ενός είτε του άλλου είδους) ούτε οι προϋποθέσεις καθορισµού «συµβατικής 
αµοιβής», διότι η επίµαχη µελέτη δεν περιέχει προϋπολογισµό και στάδιο «προµελέτης», 
όπως έχει δηλωθεί κατ’ επανάληψη στην ανάδοχο µε πολλές εκτελεστές πράξεις, µία από τις 
οποίες είναι και η άνω απόφαση ∆Σ 498/15.12.2014. 
 
 
3.  ΕΠΙ ΤΟΥ Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 («∆εν προβλέπεται η σύνταξη λογαριασµού από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία – 
Παρανοµία λόγω µη σύµπραξης διοικουµένου»). 
 Στο µικρής έκτασης παρόν κεφάλαιο η ανάδοχος επαναλαµβάνει αυτό που αναφέρει ο 
τίτλος, επικαλούµενη επιπροσθέτως µόνο νοµολογία του ΣτΕ και συγκεκριµένα τις αποφάσεις 
3201/2015, 1899/2010, 709/2008, 379, 505/2006, 1530, 2029/2004 και 2228/2002 (χωρίς 
µνεία ευρετηρίασης). 
Από αυτές τις αποφάσεις οι 379 και η 1530 δεν βρέθηκαν. Η 1899/2010 βρέθηκε µόνο στην 
ψηφιακή βάση «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» και είχε άσχετο περιεχόµενο. Οι λοιπές αναφέρονται σε 
εγκεκριµένους «Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών» (ΑΠΕ) και σε ΣΠ εργολαβικών 
συµβάσεων και περιέχουν την κρίση ότι µετά από την έγκρισή τους δεν είναι νόµιµη η 
µονοµερής και χωρίς τη συναίνεση (σύµπραξη) του αναδόχου αµφισβήτηση του 
περιεχοµένου τους από όργανο του εργοδότη. 
Αυτή η νοµολογία ούτε αντιµετωπίζει περιστάσεις ίδιες ή παρόµοιες µε τις παρούσας 
υπόθεσης ούτε συγκρούεται µε τα αναφερθέντα στην παραπάνω αντίκρουση του πρώτου 
κεφαλαίου και ιδίως µε τη µείζονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της. Εποµένως η 
ένσταση είναι αβάσιµη και απορριπτέα ως προς το παρόν κεφάλαιό της. 
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4. ΕΠΙ ΤΟΥ Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 («Παράβαση της Αρχής της χρηστής διοίκησης») 
 Σ’ αυτό το κεφάλαιο η ανάδοχος επικαλείται τη γενική αρχή της χρηστής διοίκησης, 
υπονοώντας τη συνδροµή της δικής της «αθωότητας» και της κατά τη δική της άποψη 
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης που µε καλή πίστη είχε αποκτήσει προς τη συµπεριφορά της 
∆ιοίκησης (προφανώς εννοεί την περίοδο 2005-2010 µε την τότε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την 
περίοδο 2007-2010 µε τη ∆ιοίκηση του πρώην ∆ήµου Βασιλικών), και ισχυρίζεται ότι αυτός ο 
συνδυασµός υποχρέωνε τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να αναστείλει την έκδοση του 7ου 
λογαριασµού µέχρι να κριθούν αφ’ ενός η προσφυγή της µε αρ. ΠΡ567/29.9.2015 ενώπιον του 
∆.Εφ.Θεσ. κατά της άνω απόφασης ∆Σ 498/15.12.2014 και αφ’ ετέρου οι µελλοντικές προσφυγές 
που δικαιούται να ασκήσει µετά από τις αιτήσεις θεραπείας της κατά των πράξεων της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε αρ. οικ.43200/21.10.2015, 38100/23.9.2015 και 28527/23.9.2015. 
 Κατ’ αρχάς επισηµαίνεται ότι οποιοσδήποτε ισχυρισµός της αναδόχου περί καλής πίστης 
της και ανυπαίτιας συµµετοχής της στην παρανοµία που προκάλεσε την καταδίκη της Ελλάδας 
από το ∆ΕΕ είναι απορριπτέος, διότι η ανάδοχος είχε ουσιώδη και ενσυνείδητη συµµετοχή και 
συνέργεια στην παρανοµία µε τη συµπεριφορά της που αναφέρεται και αναπτύσσεται σε 
προηγούµενες πράξεις του ∆ήµου, όπως στην άνω απόφαση ∆Σ 498/15.12.2014, στη ∆Σ 
76/6.3.2015, στη ∆Σ 415/14.10.2015, καθώς και στη µε αρ. πρωτ. 164/15.3.2016 «παραγγελία 
κίνησης ποινικής δίωξης» της Εισαγγελίας Εγκληµάτων ∆ιαφθοράς Θεσσαλονίκης. Εποµένως η 
εκ µέρους της επίκληση της αρχής της χρηστής διοίκησης στο παρόν κεφάλαιο προς ακύρωση 
των προσβαλλόµενων πράξεων είναι απορριπτέα ως αβάσιµη. 
 Περαιτέρω, το άρθρο 200 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας υπό τον τίτλο «αναστολή 
εκτέλεσης διοικητικών πράξεων» προβλέπει τα εξής: 
«Σε κάθε περίπτωση που η Προθεσµία ή η άσκηση της προσφυγής δεν συνεπάγεται κατά 
νόµο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης εκτελεστής ατοµικής διοικητικής πράξης 
και εφόσον στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχει χορηγηθεί αναστολή από την 
αρµόδια διοικητική αρχή, µπορεί, ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε την προσφυγή, 
να ανασταλεί, µε συνοπτικά αιτιολογηµένη Απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν µέρει η 
εκτέλεση της πράξης αυτής.». 
 Στην άνω διάταξη, πέραν του ότι προβλέπεται (υπό προϋποθέσεις) η αναστολή της 
εκτελεστότητας κάθε διοικητικής πράξης από δικαστική Αρχή, περιέχεται και ο γενικός 
κανόνας που διέπει τη διοικητική δράση, ότι η οίκοθεν αναστολή εκτέλεσης της πράξης από 
την αρµόδια διοικητική Αρχή ανήκει στη διακριτική της ευχέρεια. ∆ηλαδή, εφ’ όσον το αρµόδιο 
διοικητικό όργανο είναι αδέσµευτο από δικαστική απόφαση, αποφασίζει για το χρονικώς 
πρόσφορο της εκτέλεσης της πράξης του, σταθµίζοντας το δηµόσιο συµφέρον και το 
υπηρεσιακό του καθήκον, όπως διαµορφώνονται από τις ad hoc περιστάσεις, οι οποίες κατά 
την κοινή πείρα είναι ποικίλες και υπόκεινται σε διαρκή µεταβολή. Εποµένως δεν ισχύει 
γενικός κανόνας ότι η χρηστή διοίκηση κωλύει την έκδοση διοικητικών πράξεων που 
επηρεάζονται ή σχετίζονται ή εξαρτώνται από προηγούµενη πράξη προσβληθείσα από το 
θιγόµενο, αφού αυτό θα προσέδιδε αυτόµατο ανασταλτικό αποτέλεσµα σε κάθε διοικητική 
προσφυγή και θα προκαλούσε αγκύλωση της διοικητικής δράσης. Η αρχή της χρηστής 
διοίκησης ενδεχοµένως θα µπορούσε σε εξαιρετικές περιστάσεις να θεµελιώσει υποχρέωση 
οίκοθεν αναστολής, αλλά προς τούτο θα απαιτείτο οπωσδήποτε η ειδική επίκληση αυτών των 
περιστάσεων από τον θιγόµενο, συµπεριλαµβανοµένης και της µη προσφορότητος της 
ένδικης προσωρινής προστασίας που προβλέπει το κεφάλαιο του Κ∆∆ στο οποίο είναι 
ενταγµένο το άνω άρθρο 200. 
 Εν προκειµένω η ανάδοχος παραλείπει να επικαλεσθεί οποιαδήποτε συγκεκριµένη και 
πρόσφορη περίσταση για την επίκληση της αρχής της χρηστής διοίκησης και εποµένως ο 
σχετικός λόγος ακύρωσης των προσβαλλοµένων πράξεων είναι απορριπτέος ως 
απαράδεκτος λόγω της αοριστίας του. 
 Ανεξαρτήτως αυτού εν προκειµένω, ο 7ος λογαριασµός εκ του ουσιαστικού 
περιεχοµένου του εδράζεται πρωτίστως στην απόφαση ∆Σ 265/26.6.2013 περί ανάκλησης 
των παρανόµων αποφάσεων ∆Σ163 και 204/2007, καθώς και στις από Νοεµβρίου 2014 
ανακλητικές αποφάσεις των 4ου, 5ου και 6ου λογαριασµών από τη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία, για 
την εκτελεστότητα των οποίων ουδεµία αιτίαση έχει προβάλει η ανάδοχος µε την ένστασή της. 
 Αντ’ αυτών η ανάδοχος προβάλλει αιτίαση κατά της εκτελεστότητας της απόφασης ∆Σ 
498/14.12.2014. Όµως, πέραν του ότι η αναστολή της εκτελεστότητας αυτής της απόφασης 
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είναι αδιανόητη για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, διότι θα κατέλυε τη συµµόρφωση της 
χώρας στην καταδικαστική απόφαση του ∆ΕΕ µε συνέπειες την επιβολή προστίµου και τον 
καταλογισµό προσωπικών ευθυνών, η αιτίαση είναι απορριπτέα ως αλυσιτελής, πρώτον 
επειδή η έκδοση των προσβαλλόµενων πράξεων από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έγινε µε 
αρµοδιότητα αυτεπάγγελτη, που εµπίπτει στην εκ µέρους της «διοίκηση της σύµβασης», και 
δεν ιδρύθηκε µε την εν λόγω απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου παρά την προαναφερθείσα 
διατύπωση της παρ. 6 της απόφασης («…  και χορηγεί εντολή στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να 
…») και δεύτερον επειδή σε καµία περίπτωση η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα είχε αρµοδιότητα 
για λόγους χρηστής διοίκησης να θεωρήσει ανεσταλµένη την ισχύ απόφασης άλλου οργάνου 
και δη της Προϊσταµένης Αρχής, την οποία δεν είχε αναστείλει το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο 
και δεν είχε ζητήσει η ανάδοχος σύµφωνα µε το άνω άρθρο 200 Κ∆∆ από το δικαστήριο στο 
οποίο εκκρεµεί η σχετική προσφυγή της. 
 Επίσης η ανάδοχος προβάλλει αιτίαση κατά της εκτελεστότητας της προηγούµενης 
πράξης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε αρ. οικ. 43200/21.10.2015. Όµως αυτή είναι η 
πράξη ορισµού επιβλέποντος, η αναστολή της οποίας δεν θα στερούσε ερείσµατος τις 
προσβαλλόµενες πράξεις. Πέραν αυτού, τυχόν αναστολή αυτής της πράξης, όπως την εννοεί 
η ανάδοχος, ουδόλως θα υπαγορευόταν από την αρχή της χρηστής διοίκησης, διότι θα 
παρακώλυε την οµαλή λειτουργία της Υπηρεσίας επ’ αόριστον. Η αιτίαση είναι απορριπτέα ως 
αµιγώς παρελκυστική και αβάσιµη, αφού κρίνοντας από τους λόγους που έχει προβάλει η 
ανάδοχος µε την αίτηση θεραπείας της εναντίον της άνω πράξης, η µελλοντική ένδικη 
προσφυγή της θα είναι προδήλως αβάσιµη. 
 Η ανάδοχος προβάλλει αιτίαση και κατά της εκτελεστότητας των πράξεων της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε αρ. οικ. 38100/23.9.2015 και 28527/23.9.2015. Πρόκειται για τις 
πράξεις µε τις οποίες εγκρίθηκε η επανυποβληθείσα από την ανάδοχο διορθωµένη µελέτη και 
της κοινοποιήθηκε η έγκριση. Μία από τις άµεσες έννοµες συνέπειες της πράξης (έγκρισης) 
είναι η αύξηση του ποσοστού της αντίστοιχης αµοιβής της αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 
104 §2 του Π∆ 696/1974, από το 35% που δικαιούτο προηγουµένως, και η ανάλογη 
ελάττωση της οφειλής της προς τον εργοδότη λόγω του ανακεφαλαιωτικού χαρακτήρα του 
λογαριασµού. Εποµένως η συγκεκριµένη αιτίαση είναι απορριπτέα, επειδή προβάλλεται µόνο 
χάριν παρελκύσεως και χωρίς έννοµο συµφέρον. 
 Τέλος επισηµαίνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έκδοση των 
προσβαλλόµενων πράξεων και συγκεκριµένα κατά την επιλογή του ευθετότερου κατά την 
κρίση της χρόνου για την έκδοσή τους τήρησε ισορροπηµένα την αρχή της χρηστής 
διοίκησης, αφ’ ενός διότι πρόταξε τη διαδικασία διόρθωσης των ελαττωµάτων της µελέτης, του 
ελέγχου της και της έγκρισής της µε την άνω αµφίπλευρα εξοµαλυντική επίδραση στη 
διοίκηση της σύµβασης και την ευνοϊκή για την ανάδοχο έννοµη συνέπεια και αφ’ ετέρου 
περίµενε να προηγηθεί και η έκδοση της δικαστικής απόφασης επί της αγωγής της αναδόχου 
για τις χρηµατικές αξιώσεις της εκ των 4ου, 5ου και 6ου λογαριασµών (∆.Εφ.Θεσ.836/2016), το 
δεδικασµένο της οποίας έλαβε υπόψη της. 
 Εποµένως είναι απορριπτέο εν όλω και το παρόν κεφάλαιο της ένστασης. 
 
5. ΕΠΙ ΤΟΥ ∆’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 («Παράβαση του άρθρου 17 §1 του Συντάγµατος και 1 του Α΄ Πρωτοκόλλου της 
ΕΣ∆Α»). 
 Με τούτο το κεφάλαιο η ανάδοχος ζητεί να ακυρωθούν ο 7ος λογαριασµός και οι άλλες 
προσβαλλόµενες πράξεις, ισχυριζόµενη ότι, κατά παράβαση των άνω αυξηµένης τυπικής 
ισχύος διατάξεων, δεν σέβονται την περιουσία της και τα νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά 
συµφέροντά της. Επαναλαµβάνει δε αυτούσιες και αιτιάσεις που έχει περιλάβει και στο πρώτο 
κεφάλαιο της ένστασής της, καθώς και την περί καλοπιστίας της αιτίαση. 
 Για την απόρριψη των αιτιάσεων που έχουν ξαναπροβληθεί στο Α’ κεφάλαιο της 
ένστασης, παραπέµπουµε στα προαναφερθέντα προς αποφυγήν επαναλήψεων. 
 Περαιτέρω οι αιτιάσεις του παρόντος λόγου είναι αβάσιµες, διότι τα άρθρα 17 §1 του 
Συντάγµατος και 1 του Α’ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α δεν προστατεύουν τους ιδιώτες 
για να διαφυλάξουν µη νοµίµως κεκτηµένα ή προσδοκώµενα οικονοµικά συµφέροντά τους, 
πράγµα που επιδιώκει εν προκειµένω η ανάδοχος. Παράνοµες αξιώσεις δεν συγκαταλέγονται 
στο περιεχόµενο της προστατευόµενης ιδιοκτησίας ή περιουσίας. 
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6. ΕΠΙ ΤΟΥ Ε’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 («Αοριστία και σφάλµατα στα ποσά του επίµαχου λογαριασµού») 
 Στο κεφάλαιο αυτό (παρ. 2) η ανάδοχος προβάλλει ως λόγο ακυρότητας του 7ου 
λογαριασµού ότι στο µέρος αυτού που αναφέρονται τα προηγουµένως εισπραχθέντα ποσά 
(440.675,74 € στις 12.5.2011 και 1.699.749,30 € στις 3.6.2011) δεν παρατίθεται η ανάλυσή 
τους σε κεφάλαιο, τόκους, έξοδα, ΦΠΑ, λοιπούς φόρους και τέλη, καθώς και ότι δεν 
αναφέρονται ο τρόπος είσπραξης και ο λόγος του αχρεωστήτου. 
 Η λογιστική ανάλυση που αιτιάται η ανάδοχος δεν ήταν τυπικώς απαιτούµενη. 
Επιπροσθέτως δεν ήταν αναγκαία ούτε από ουσιαστική άποψη για να µπορέσει να 
κατανοήσει και να αντικρούσει τον 7ο λογαριασµό, διότι γνωρίζει ότι τα άνω ποσά εισέπραξε 
µε αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης ∆.Εφ.Θεσ. 1298/2010 ως αξιώσεις της (κύριες και 
παρεπόµενες) από την παρούσα σύµβαση έχοντας προβεί η ίδια στην ανάλυσή τους στο 
απόγραφο εκτελεστό που επέδωσε στον ∆ήµο. Η επανάληψη της ίδιας ανάλυσης στον 7ο 
λογαριασµό παρείλκε, η δε ανάδοχος δεν υπέστη βλάβη εξ αυτού. 
 Περαιτέρω ο τρόπος είσπραξης του παραπάνω ποσού δεν αποτελεί περιεχόµενο του 
λογαριασµού, ούτε προβλέπεται να αναγραφεί στον λογαριασµό. Εξάλλου γνωρίζει καλά η 
ανάδοχος ότι τα χρήµατα αυτά εισέπραξε µε εναντίον µας κατάσχεση εις χείρας τρίτων. 
 Επίσης η αναγραφή των λόγων για τους οποίους θεωρείται αχρεώστητη η πληρωµή 
του ποσού δεν αποτελεί αναγκαίο περιεχόµενο του λογαριασµού και είναι γνωστοί στην 
ανάδοχο, διότι αναφέρονται αναλυτικά τουλάχιστον στην απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε 
αριθ. 498/2014 και στην απόφαση 836/2016 του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Ο 
λογαριασµός συντάχθηκε ως συνέχεια προηγούµενων πράξεων της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας (όπως είναι οι ανακλήσεις 4ου, 5ου και 6ου λογαριασµού), και των παραπάνω δύο 
αποφάσεων. ∆εν έχει νόηµα η επανάληψη του σκεπτικού των αποφάσεων στον λογαριασµό, 
αφού αυτός έχει καθαρά λογιστικό περιεχόµενο. 
 Εποµένως ο παρών λόγος της ένστασης είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, 
αλυσιτελής, αβάσιµος και, σε κάθε περίπτωση, ως καταχρηστικώς και κακοπίστως 
προβαλλόµενος κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ. 
 Στις παραγράφους 3 και 4 τούτου του κεφαλαίου η ανάδοχος ισχυρίζεται ότι τα ποσά 
του ΦΠΑ και των εισφορών υπέρ τρίτων που εισέπραξε από τον ∆ήµο δια της άνω 
κατασχέσεως έπρεπε να εξαιρεθούν από τον 7ο λογαριασµό ως προηγούµενες πληρωµές, 
επειδή δεν ήταν εκείνη η δικαιούχος αλλά οι τρίτοι. Ο ισχυρισµός είναι απορριπτέος ως 
αβάσιµος, πρώτον επειδή δικαιούχος των εν λόγω ποσών δεν ήταν κανένας και δεύτερον 
επειδή λήπτρια των ποσών από τον ∆ήµο και δη αναγκαστικώς ήταν η ίδια. Στις δε διατάξεις 
που επικαλείται (στα άρθρα 3 και 4 του ν. 2859/2000) δεν θεµελιώνεται ο ισχυρισµός της. 
 Τέλος οι ειδικές αιτιάσεις της αναδόχου που περιλαµβάνονται στην παρ. 5 τούτου του 
κεφαλαίου είναι απορριπτέες και ως αόριστες, διότι τα ποσά που αναφέρονται στην 
παράγραφο αυτή δεν ταιριάζουν µε εκείνα που αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του 
απογράφου ως κεφάλαιο και τόκοι, ούτε και µε αυτά των 4ου, 5ου και 6ου λογαριασµών (πριν 
την ανάκλησή τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία). 
 Εποµένως είναι απορριπτέο εν όλω και το παρόν κεφάλαιο της ένστασης. 
 
7. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 («Καµία παραβίαση συµβατικής προθεσµίας µε ευθύνη του αναδόχου») 
 Σε τούτο το κεφάλαιο η ανάδοχος αρνείται την ουσιαστική βασιµότητα του «σηµειώµατος» 
που συνοδεύει τον 7ο λογαριασµό περί του εµπροθέσµου ή µη της παραδόσεως της µελέτης. 
 Στην παρ. 4 του ΣΤ’ κεφαλαίου ισχυρίζεται ότι µε το µε αριθ. πρωτ. 2596/18.5.2005 
έγγραφο υπέβαλε εµπρόθεσµα διαγράµµατα αποτύπωσης για όλους τους οικισµούς πλην 
Περιστεράς και Λιβαδίου, τα οποία υπέβαλε στη συνέχεια µε το µε αριθ. πρωτ. 
2730/30.6.2005 έγγραφό της. Όµως, όπως προκύπτει από τον φάκελο της σύµβασης, αυτά 
τα διαγράµµατα επιστράφηκαν ως απαράδεκτα από τον ∆ήµο στην ανάδοχο µέσω της 
Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 της 2ης προσβαλλόµενης πράξης της Υπηρεσίας. 
 Οι λοιπές αιτιάσεις της παραγράφου 4 (υποπαρ. 5) είναι απορριπτέες ως αβάσιµες, 
επειδή: 
α) Αλυσιτελώς ισχυρίζεται ότι το χρονικό διάστηµα των 3 µηνών για τη συλλογή των 
δηλώσεων ιδιοκτησίας δεν προσµετράται στον καθαρό χρόνο εκπόνησης της µελέτης, αφού 
δεν έχει προσµετρηθεί εις βάρος της από την Υπηρεσία. 
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β) Αλυσιτελώς ισχυρίζεται ότι σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ο χρόνος για την 
επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας και την καταγραφή τους προβλεπόταν να γίνει σε 
επτά µήνες, αφού αυτό ελήφθη υπόψη ακριβώς έτσι. 
Επίσης και οι αιτιάσεις σχετικά µε την πολεοδοµική µελέτη είναι αλυσιτελείς, διότι δεν 
καταλογίσθηκε στην ανάδοχο καθυστέρηση για την πολεοδοµική µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη 
ότι δεν της έχει δοθεί εντολή έναρξης. 
Επίσης είναι αλυσιτελείς και οι αιτιάσεις σχετικά µε τους 2 µήνες για την ανάρτηση των 
κτηµατογραφικών διαγραµµάτων στη φάση της πολεοδοµικής µελέτης και µε το διάστηµα των 
4 µηνών για τη διόρθωση των κτηµατογραφικών διαγραµµάτων µετά την επεξεργασία των 
ενστάσεων, διότι δεν καταλογίσθηκε στην ανάδοχο καθυστέρηση γι’ αυτά τα διαστήµατα. 
Το χρονικό διάστηµα των 2 µηνών που εντάσσεται στο χρονικό διάστηµα των 7 µηνών 
εκπόνησης της πολεοδοµικής µελέτης αφορά στην πολεοδοµική µελέτη, για την οποία δεν 
δόθηκε εντολή έναρξης, και όχι στη µελέτη κτηµατογράφησης στην οποία αφορά η 
καταλογισθείσα καθυστέρηση. 
Επίσης αλυσιτελώς επικαλείται η ανάδοχος το µε αριθ. πρωτ. 29/65311/ΠΕ/6.12.2007 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας της Ν.Α. Θεσσαλονίκης θεωρώντας το εντολή έναρξης 
της µελέτης κτηµατογράφησης, διότι η έναρξη της µελέτης κτηµατογράφησης καθορίζεται στο 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µε αφετηρία υπολογιζόµενη από την υπογραφή της σύµβασης. 
Επιπροσθέτως επισηµαίνεται ότι µετά την ανακλητική απόφαση ∆Σ 265/26.6.2013 θεωρείται 
ανίσχυρη κάθε εντολή εκτέλεσης συµπληρωµατικής εργασίας σε εφαρµογή της 
συµπληρωµατικής σύµβασης, όπως είναι το ανωτέρω έγγραφο. 
Οι αιτιάσεις της παρ. 4 υποπαρ. 7 είναι αβάσιµες, διότι η έναρξη των διορθώσεων της µελέτης 
κτηµατογράφησης δεν προϋποθέτει την έναρξη της µελέτης πολεοδόµησης. 
Οι αιτιάσεις της παρ. 4 υποπαρ. 8 είναι αβάσιµες, επειδή όλες οι υποβολές που αναφέρει η 
ανάδοχος είναι µη προσήκουσες (περιέχουν εξωσυµβατικές εργασίες), και άρα απορριπτέες 
για τους λόγους που της γνωστοποιήθηκαν µε προηγούµενες εκτελεστές πράξεις. Η 
ανάδοχος εκπλήρωσε για πρώτη φορά την υποχρέωσή της να επανυποβάλει προσηκόντως 
τη µελέτη κατά τρόπο που να είναι δεκτική εγκρίσεως (έστω και µε παρατηρήσεις) στις 
16.7.2015. Μέχρι τότε είχε περιφρονήσει κατ’ επανάληψη τις σχετικές εντολές επιδεικνύοντας, 
όχι απλώς αντισυναλλακτική συµπεριφορά, αλλά και κακή πίστη. 
Παρ. 5: Οι περιπτώσεις που υποβλήθηκαν από την ανάδοχο εξωσυµβατικές εργασίες ακόµη 
και µε τη διαχωριστική γραµµή στο όριο µεταξύ συµβατικών και εξωσυµβατικών περιοχών ή 
σε ξεχωριστά σχέδια, δεν λογίζονται ως νόµιµες υποβολές, πράγµα που της έχει 
γνωστοποιηθεί κατ’ επανάληψη µε προηγούµενες σχετικές εκτελεστές πράξεις, µε τις οποίες 
είχαν απορριφθεί. 
Παρ. 6: Οι αιτιάσεις αυτής της παραγράφου είναι απορριπτέες διότι συγκρούονται µε το 
ουσιαστικό δεδικασµένο της απόφασης του ∆ΕΕ, αλλά και της απόφασης του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης µε αριθ. 836/2016. Συνεπώς η παρ. 7 του προσβαλλόµενου 
σηµειώµατος αβασίµως προσβάλλεται από την ανάδοχο. 
 Εποµένως είναι απορριπτέο εν όλω και το παρόν κεφάλαιο της ένστασης. 
 
8. ΕΠΙ ΤΟΥ Ζ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 («Κατά χρόνον αναρµοδιότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την έκδοση της 
δεύτερης προσβαλλόµενης πράξης») 
 Με τούτο το κεφάλαιο η ανάδοχος ζητεί την ακύρωση του  «σηµειώµατος» περί του 
εµπροθέσµου ή µη της µελέτης που συνοδεύει τον 7ο λογαριασµό, ισχυριζόµενη ότι η σχετική 
αρµοδιότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για να συντάξει αυτό το σηµείωµα είχε λήξει (κατά 
χρόνο) µετά από την ανεπιφύλακτη παραλαβή της µελέτης µε την απόφαση ∆Σ 46/2009 και 
την εν συνεχεία χρήση της από το ∆ήµο. Η ανάδοχος αµφισβητεί την ανάκληση της ∆Σ 
46/2009 από την απόφαση ∆Σ 498/15.12.2016 και την εκλαµβάνει ως ισχύουσα µε τις νοµικές 
συνέπειες της «παραλαβής» (εννοεί του άρθρου 22 του ν. 716/1977). 
8.1 Από το ίδιο το «σηµείωµα» που συνοδεύει τον 7ο λογαριασµό προκύπτει ότι το περιεχόµενό 
του είναι αµιγώς διαπιστωτικό και δεν περιέχει καµία ενδοσυµβατική ή άλλη ρύθµιση της βιοτικής 
σχέσης ως συνέπεια των διαπιστώσεών του. Εποµένως δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη και 
ο παρών λόγος ακύρωσης είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος εν όλω. 
8.2 Έτερος λόγος απόρριψης του παρόντος λόγου ως απαράδεκτου είναι ότι εδράζεται 
στην παραδοχή ότι είναι ανίσχυρη η ανάκληση της απόφασης ∆Σ 49/2009 από τη ∆Σ 
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498/15.12.2016, δηλαδή από απόφαση που τελεί σε ισχύ και δεν είναι προσβαλλόµενη µε την 
κρινόµενη ενδικοφανή προσφυγή. Όλες οι προβληθείσες αιτιάσεις θα µπορούσαν 
παραδεκτώς να εξετασθούν επί της ουσίας µόνο στο πλαίσιο προσφυγής κατά της ∆Σ 
498/15.12.2016 και όχι κατά των εδώ προσβαλλόµενων πράξεων. 
8.3 Υπό την υποθετική εκδοχή παράκαµψης του απαραδέκτου επισηµαίνεται ότι ο παρών 
λόγος ακύρωσης είναι και νόµω αβάσιµος, επειδή η σύµβαση µε την ανάδοχο είναι ενεργή και 
ο 7ος λογαριασµός δεν είναι ο «τελικός». Η δε αρµοδιότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας να 
εξετάζει το εκάστοτε εµπρόθεσµο ή µη της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων της 
αναδόχου µε βάση τις ισχύουσες στη σύµβαση προθεσµίες και το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα είναι µέρος της αρµοδιότητάς της προς «διοίκηση της σύµβασης», που 
αρχίζει από τη σύναψη της σύµβασης, λήγει µε την οριστική εκκαθάριση της συµβατικής 
σχέσης και, ενδιαµέσως, ασκείται οποτεδήποτε κατά την κρίση και τη διακριτική της ευχέρεια. 
Στην παρούσα σύµβαση ισχύει και η παράγραφος 11.4 αυτής, σύµφωνα µε την οποία η εν 
λόγω αρµοδιότητα ασκείται (τουλάχιστον) επ’ αφορµή της έκδοσης λογαριασµού. 
8.4 Περαιτέρω ο παρών λόγος ακύρωσης επιχειρείται να θεµελιωθεί από την ανάδοχο στις 
διατάξεις των άρθρων 19 και 22 § 3 του ν. 716/1977 και των άρθρων 21 και 22 του π.δ. 
194/1979, σε συνδυασµό µε τους ισχυρισµούς της ότι µετά από την παραλαβή µιας µελέτης 
παύει η αρµοδιότητα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας να διαπιστώσει στη µελέτη ελαττώµατα και 
παραλείψεις (νοµικός ισχυρισµός), ότι εν προκειµένω η µελέτη είχε παραληφθεί µε την 
απόφαση ∆Σ 46/2009 σε συνδυασµό µε τις «βεβαιώσεις περάτωσης και καλής εκτέλεσης των 
µελετών» µε αριθ. ΟΡΘΕ 553/31.3.2008 και Π.Ε./∆Π/ΝΑΘ.29/ΠΕ/35657/8.7.2008 
(πραγµατικός ισχυρισµός) και µε τον περαιτέρω ισχυρισµό ότι η ανάκληση αυτής της 
απόφασης µε την απόφαση ∆Σ 498/2014 δεν είναι έγκυρη, διότι δεν νοείται ανάκληση 
απόφασης παραλαβής της µελέτης µετά από την ακώλυτη χρήση και εκµετάλλευσή της από 
το ∆ήµο (νοµικός ισχυρισµός), η οποία κατά την ενιστάµενη στοιχειοθετείται σε διάφορες 
σχετικές ενέργειες µέχρι τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2012 (πραγµατικός ισχυρισµός). 
8.4.1. Τον ίδιο λόγο η ενιστάµενη είχε προβάλλει (ως 2ο) και µε τις υπ’ αριθ. 8620, 8621 και 
8622/24.12.2014 ενστάσεις της κατά των υπ’ αριθ. 7860, 7925 και 7924/28.11.2014 
αποφάσεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, οι οποίες της είχαν απευθυνθεί ως έγγραφες 
προσκλήσεις επανόρθωσης ελαττωµάτων και παραλείψεων της υποβληθείσας µελέτης. Ο 
λόγος αυτός είχε απορριφθεί ρητώς µε την απόφαση 76/6.3.2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Θέρµης (βλ. ιδίως παρ. 5.2 αλλά και 5.7 και 5.11 της κάθε αντίστοιχης εισήγησης, που 
ενσωµατώνεται στην απορριπτική απόφαση). 
Εποµένως ο παρών λόγος ακύρωσης είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, άλλως είναι 
απορριπτέος µε το ίδιο σκεπτικό που αναφέρεται στην άνω ∆.Σ. 76/6.3.2015 απόφαση για την 
απόρριψη του 2ου λόγου εκείνων των τριών ενστάσεων. 
8.4.2 Σε κάθε περίπτωση και συµπληρωµατικώς η γνώµη µας για τα παραπάνω είναι η εξής: 
 Σχετικά µε την αρτιότητα της µελέτης, τις σχετικές υποχρεώσεις του αναδόχου και τα 
ανάλογα δικαιώµατα του εργοδότη, το άρθρο 19 §§ 1, 4 και 6 του ν. 716/1977 και το άρθρο 
21 §§ 1 και 2 του π.δ. 194/1979 προβλέπουν τα εξής: 
� ν. 716/1977 άρθρο 19: 
« 1. Ο ανάδοχος της µελέτης υποχρεούται να εκπονήση ταύτην κατά οικονοµοτεχνικώς 
άρτιον τρόπον, συµφώνως προς τους κανόνας της επιστήµης και της τεχνικής, τους όρους 
της συµβάσεως και τας ισχυούσας εκάστοτε προδιαγραφάς.» 
……………………………………………………………………………………………………. 
 4. Ο ανάδοχος ευθύνεται διά την αρτιότητα της µελέτης, συµφώνως προς τους κανόνας 
της επιστήµης και της τεχνικής, τους συµβατικούς όρους και υποχρεώσεις αυτού, 
συµπληρωµατικώς εφαρµοζοµένων των περί µισθώσεως έργου διατάξεων του Αστικού 
Κώδικος, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι νόµω. Αι αξιώσεις του εργοδότου λόγω 
ελαττωµάτων ή παραλείψεων της µελέτης παραγράφονται µετά παρέλευσιν εξ ετών από της, 
κατά το άρθρον 22 του παρόντος παραλαβής της µελέτης. 
………………………………………………………………………………………………… 
 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται εις την επανόρθωσιν παντός ελαττώµατος ή παραλείψεως 
της µελέτης, τόσον κατά την διάρκειαν εκπονήσεως, όσον και µετά την αποπεράτωσιν και 
έγκρισιν ταύτης. Εν περιπτώσει αρνήσεως του αναδόχου, ο εργοδότης δύναται να προβή εις 
επανόρθωσιν των ως άνω ελαττωµάτων ή παραλείψεων εις βάρος του αναδόχου, δι’ απ’ 
ευθείας αναθέσεως των σχετικών εργασιών εις Γραφεία Μελετών, ή Σύµπραξιν Γραφείων 
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Μελετών, διαθετόντων τα υπό του παρόντος νόµου απαιτούµενα προσόντα προς ανάληψιν 
αναλόγου µελέτης. Η εις βάρος του αναδόχου εκτέλεσις των συµπληρώσεων τούτων αίρεται 
εφ’ όσον αποδείξη, ότι δεν υφίσταται ελάττωµα ή παράλειψις εις την εκπόνησιν της µελέτης ή 
ότι δεν οφείλονται ταύτα εις υπαιτιότητα αυτού.» 
� π.δ. 194/1979 άρθρο 21: 
« 1. ∆ιά παραλείψεις ή ελαττώµατα της µελέτης διαπιστούµενα κατά την διάρκειαν 
εκπονήσεως αυτής ή µετά την υπό του αναδόχου παράδοσιν σταδίου τινός και µέχρι της 
παραλαβής της µελέτης απευθύνεται προς τον ανάδοχον σχετικόν έγγραφον του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθυνούσης Υπηρεσίας. Το έγγραφον περιλαµβάνει ρητήν µνείαν των 
διαπιστώσεων και καλεί τον ανάδοχον εις επανόρθωσιν των διαπιστωθέντων ελαττωµάτων ή 
συµπλήρωσιν των παραλείψεων εντός τασσοµένης προθεσµίας. 
 2. Η κατά του εγγράφου τούτου τυχόν εµπροθέσµως ασκουµένη ένστασις δεν 
αναστέλλει τας δοθείσας εντολάς και ο ανάδοχος υποχρεούται εις συµµόρφωσιν, 
δικαιούµενος εις συµπληρωµατικήν αµοιβήν, κανονιζοµένων κατά τα νόµιµα σχετικών νέων 
τιµών αν τελικώς δικαιωθούν αι απόψεις εφ’ ων εστήριξε τας ενστάσεις του και εκ των 
δοθεισών εντολών επετελέσθη µελετητικόν έργον µεγαλύτερον από του υπό της συµβάσεως 
προβλεποµένου.» 
 
Τέλος, σχετικά µε την έγκριση και την παραλαβή της µελέτης, το άρθρο 22 του ν. 716/1977 
και το άρθρο 19 § 2 του π.δ. 194/1979 προβλέπουν τα εξής: 
� ν. 716/1977 άρθρο 22: 
« 1. Η παραλαβή της µελέτης πραγµατοποιείται διά της εκδόσεως υπό της ∆ιευθυνούσης 
Υπηρεσίας βεβαιώσεως περί συµµορφώσεως του αναδόχου προς τας συµβατικάς αυτού 
υποχρεώσεις και εγκρίσεως της µελέτης. Η ανωτέρω βεβαίωσις της ∆ιευθυνούσης Υπηρεσίας 
και η εγκριτική απόφασις του εργοδότου εκδίδονται εντός προθεσµίας καθοριζοµένης διά 
Π.∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου προτάσει των Υπουργών Συντονισµού και ∆ηµοσίων Έργων. 
 2. Παρερχοµένης απράκτου της, κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµίας, η 
παραλαβή της µελέτης θεωρείται ως αυτοδικαίως συντελεσθείσα µετά πάροδον διµήνου από 
της υποβαλλοµένης, µετά την εκπνοήν της προθεσµίας, ειδικής προς τούτο αιτήσεως του 
αναδόχου προς διενέργειαν της παραλαβής. 
 3. Εφ’ όσον προβλέπεται εις την σύµβασιν, δύναται τη αιτήσει του αναδόχου και 
εγκρίσει του εργοδότου να διενεργηθή παραλαβή αποπερατωθείσης µελέτης αυτοτελούς 
τµήµατος έργου ή σταδίου αυτής.» 
� π.δ. 194/1979 άρθρο 19: 
« 2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία παρατείνεται αυτοδικαίως εν 
περιπτώσει εφαρµογής της παραγρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 716/1977 επί όσον χρόνον 
απητήθη διά την συµπλήρωσιν των προ της παραλαβής τυχόν διαπιστωθέντων ελαττωµάτων 
ή παραλείψεων της µελέτης και τον διακανονισµόν της εκκαθαρίσεως τούτων εις βάρος του 
αναδόχου.» 
 
Από το συνδυασµό των άνω διατάξεων προκύπτει ότι η κατά το άρθρο 21 § 1 του π.δ. 
194/1979 έγγραφη κλήση του αναδόχου σε επανόρθωση ελαττωµάτων ή συµπλήρωση 
παραλείψεων της µελέτης εκδίδεται και απευθύνεται σ’ αυτόν οποτεδήποτε ήθελε γίνουν οι 
σχετικές διαπιστώσεις µέχρι την κατά το άρθρο  22 παραλαβή της όλης µελέτης, αφ’ ης 
αρχίζει η εξαετής παραγραφή που προβλέπει το άρθρο 19 § 4 του ν. 716/1977. Για την 
επανόρθωση ελαττωµάτων ή συµπλήρωση παραλείψεων που διαπιστώνονται µετά από την 
παραλαβή µέχρι την παραγραφή, πάλι απευθύνεται κλήση στον πρώην ανάδοχο σύµφωνα µε 
την παρ. 4 του άρθρου 19, αυτός δε υπέχει την ίδια υποχρέωση συµµόρφωσης. 
Η δε παραλαβή, για να συντελεστεί ρητώς, έχει ως αναγκαία προαπαιτούµενα να ελεγχθεί η 
µελέτη από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία από πλευράς πληρότητας και τεχνικής επάρκειας 
(ποιότητας) εντός των συµβατικών απαιτήσεων, να εκδοθεί ρητή απόφαση εγκρίσεως, να 
εκδοθεί και ειδική βεβαίωση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας περί του ότι ο ανάδοχος έχει 
εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, οι οποίες µπορεί να εκτείνονται και πέραν της 
απλής υποβολής σε ένα αντίγραφο της πλήρους και άρτιας µελέτης και µόνον έπειτα εκδίδεται 
η ρητή απόφαση του εργοδότη περί «παραλαβής» της µελέτης, µετά από την οποία µπορούν 
νόµιµα να επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένης και 
της σχετικής κράτησης 5% από κάθε λογαριασµό και αρχίζει η περίοδος της εξαετούς 
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παραγραφής. Τα ίδια ισχύουν αναλόγως και επί κατ’ εξαίρεση τµηµατικής παραλαβής 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άνω άρθρου 22 του ν. 716/1977, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις τµηµατικής παραλαβής. 
8.5 Τέλος είναι αναληθής και ο ισχυρισµός ότι ο ∆ήµος «…… έχει κάνει έως σήµερα 
ακώλυτη χρήση της παραληφθείσας µελέτης ……», όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
φακέλου. 
 Πράγµατι όλες τις εξωσυµβατικές εργασίες που εκτέλεσε η ΓΑΙΑ ΑΕ µέχρι το τέλος του 
2006 απέρριψε ρητώς ο ∆ήµος Βασιλικών και τα λοιπά αρµόδια όργανα µε τις πράξεις τους 
που αναφέρονται αναλυτικά στο αιτιολογικό µέρος της απόφασης ∆Σ 498/15.12.2014 (βλ. και 
παρ. 1 του αποφασιστικού µέρους). Εν τούτοις εκείνη περιέλαβε τις εργασίες αυτές παράνοµα 
και αντισυµβατικά στους 4ο, 5ο και 6ο λογαριασµούς. 
Περαιτέρω µε την µε αριθ. πρωτ. 29/6635/19.2.2010 πράξη της προς την ανάδοχο η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της απαγόρευσε την εκτέλεση κάθε εργασίας στις εξωσυµβατικές 
περιοχές, µε τη µε αριθ. πρωτ. οικ. 5498/24.4.2013 πράξη της την κάλεσε να της παραδώσει 
τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που της είχαν υποβάλει ιδιώτες για ιδιοκτησίες σε εξωσυµβατικές 
περιοχές, προκειµένου να µη γίνει χρήση, µε την οικ. 3518/19.4.2013 πράξη της προς το 
αρµόδιο υποθηκοφυλακείο απαγόρευσε τη χρησιµοποίηση της µελέτης ως βάση εφαρµογής 
των κανόνων µεταγραφής εµπραγµάτων δικαιωµάτων στις εξωσυµβατικές περιοχές, µε τη µε 
αριθ. πρωτ. οικ. 3521/19.4.2013 εγκύκλιό της έδωσε εκτελεστικές οδηγίες προς τούτο, µε τις 
µε αριθ. πρωτ. 3990/15.5.2013, 7678/8.10.2013, 6696/20.10.2014 πράξεις της επέστρεψε 
υποβληθείσες δηλώσεις ιδιοκτητών σε ιδιώτες και τέλος µε τις υπ’ αριθ. πρωτ. 7860, οικ. 7924 
και οικ. 7925/28.11.2014 πράξεις της προς την ανάδοχο, την υποχρέωσε να επανυποβάλει τη 
µελέτη έχοντας αφαιρέσει από αυτήν κάθε εργασία της σε εξωσυµβατική περιοχή. 
Περαιτέρω η µη χρήση της µελέτης από το ∆ήµο αποδεικνύεται και από τις λοιπές πράξεις 
του, και ιδίως την προαναφερθείσα απόφαση ∆Σ 498/ 15.12.2015. 
Το σοβαρότερο απ’ όλα όµως είναι ότι η εκµετάλλευση και χρήση της µελέτης από το ∆ήµο, 
πέρα από το ότι ως γεγονός δεν έλαβε χώρα, ήταν και είναι διαρκώς νόµω απαγορευµένη 
υπό τη σοβαρή απειλή υπέρογκου προστίµου από την Επιτροπή  της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(της τάξεως των 70 εκ. ευρώ). Είναι προφανές ότι σ ’αυτή την υπόθεση, που η κοινή 
συµπεριφορά λίγων επίορκων υπαλλήλων και της ΓΑΙΑ ΑΕ έχει προκαλέσει την κινητοποίηση 
κάθε εθνικού και ενωσιακού ελεγκτικού µηχανισµού, δεν επρόκειτο να επιδειχθεί καµία ανοχή 
αν υπήρχε διάσταση µεταξύ των διοικητικών πράξεων συµµόρφωσης και της 
πραγµατικότητας, δηλαδή, αν ο ∆ήµος από τη µία µεριά απέρριπτε το εξωσυµβατικό µέρος 
της µελέτης και από την άλλη το χρησιµοποιούσε.  
Είναι λοιπόν διαχρονικώς αδιανόητη και αδύνατη η εκµετάλλευση και χρήση του 
εξωσυµβατικού µέρους της µελέτης από το ∆ήµο, πρώτον λόγω της ρητής απόρριψής της, 
δεύτερον λόγω της δικαστικής απαγόρευσης και τρίτον λόγω της όντως «επιστροφής της» 
στην ανάδοχο. 
 Εποµένως είναι απορριπτέο εν όλω και το παρόν κεφάλαιο της ένστασης. 
 
 Εν κατακλείδι η ένσταση είναι απορριπτέα στο σύνολό της για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν ανά κεφάλαιο.» 
 
 
Εν συνεχεία η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Κ. Κούγια, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης 
Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης-Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Σχεδίου Πόλης, ο 
οποίος ανέπτυξε συνοπτικά τα τεχνικά και οικονοµικά θέµατα για τα οποία ενίσταται η 
ανάδοχος εταιρία και αναφέρθηκε στην από 15.9.2016 Γνωµοδότηση του κ. Παναγιώτη 
Χασάπη, την οποία είπε ότι αποδέχεται η Υπηρεσία στο σύνολό της. Τελειώνοντας την 
εισήγησή του ο κ. Κούγιας πρότεινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να απορρίψει στο σύνολό της 
την εξεταζόµενη από 23.6.2016 ένσταση της αναδόχου εταιρίας. 
 
Η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, κ. ∆. Μαµουνή, ο 
οποίος αναφέρθηκε στους λόγους της ένστασης και ιδιαίτερα στην ενδεχόµενη κήρυξη σε 
έκπτωση της αναδόχου εταιρίας, λόγω υπερηµερίας, ισχυριζόµενος ότι τήρησε όλες τις 
συµβατικές υποχρεώσεις ως προς το χρονοδιάγραµµα. 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων προς τον ανάδοχο. Κατά τη συζήτηση 
έλαβαν τον λόγο οι Αντιδήµαρχοι κ. Απόστολος Τσολάκης, κ. Θεόδωρος Γκουστίλης και κ. 
Βασίλειος Μουστάκας, καθώς και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Απόστολος Πράτανος, 
επικεφαλής της Παράταξης «Παρέµβαση Πολιτών ∆ήµου Θέρµης», κ. Θεοφάνης 
Καρκατζούνης, επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θέρµης», κ. ∆ηµήτριος 
Βλαχοµήτρος, επικεφαλής της Παράταξης «Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής», κ. Κωνσταντίνος 
Τιτέλης, και κ. Ευγενία Αγοραστούδη. Οι τοποθετήσεις των Αντιδηµάρχων και των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων αναφέρθηκαν στη µακρόχρονη ταλαιπωρία του ∆ήµου εξαιτίας των ενεργειών 
της αναδόχου εταιρίας, που αφενός επιµένει στην παράνοµη επέκταση του συµβατικού 
αντικειµένου µε µοναδικό σκοπό το οικονοµικό όφελος και αφετέρου καταθέτει συνεχώς 
όλων των ειδών ενστάσεις, προσφυγές, αγωγές, µηνύσεις είτε κατά του ∆ήµου και πράξεων 
της ∆ιοίκησης είτε κατά των ∆ηµοτικών Συµβούλων και υπαλλήλων της Υπηρεσίας ατοµικά. 
 
Κλείνοντας τη συζήτηση, η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο, ο οποίος είπε ότι το 
θέµα αυτό έχει απασχολήσει πολύ τις Υπηρεσίες και τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου. Όλο αυτό το 
διάστηµα ο ∆ήµος ακολούθησε τον δρόµο που υπέδειξαν οι εποπτεύουσες Αρχές και οι 
ελεγκτικοί µηχανισµοί της πολιτείας για να αποκαταστήσει τη νοµιµότητα της σύµβασης. Με 
τον τρόπο αυτό, η ∆ιοίκηση του ∆ήµου και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προστάτευσαν το 
δηµοτικό συµφέρον και διεκδικούν την επιστροφή των χρηµάτων από την ανάδοχο εταιρία. 
Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος είπε ότι τα διοικητικά ∆ικαστήρια δικαίωσαν τον ∆ήµο και ότι οι 
Υπηρεσίες του ∆ήµου κινούν όλες τις νόµιµες διαδικασίες για να επιστραφεί στον ∆ήµο ποσό 
της τάξης του €1.700.000 Ο ∆ήµαρχος επισήµανε ότι οι νοµικοί και οι τεχνικοί του ∆ήµου 
εισηγούνται τα συµβατικά και διαδικαστικά θέµατα του ζητήµατος και η ∆ιοίκηση κινείται µε 
βάση αυτές τις εισηγήσεις. Τέλος, ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι µέληµα όλων πρέπει να είναι η 
συνέχιση και ολοκλήρωση της µελέτης προς όφελος του ∆ήµου και των πολιτών, πάντα µέσα 
στο πλαίσιο του νόµου. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά µε την εξεταζόµενη ένσταση. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τη µε 
αριθ. πρωτ. 21851/15.9.2016 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης 
(Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Σχεδίου Πόλης), καθώς και την από 15.9.2016 
γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτη Χασάπη, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 
 

Απορρίπτει την από 23.6.2016 ένσταση της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ-∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ 
& ΣΙΑ, που πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο Θέρµης µε αριθ. πρωτ. 21851/23.6.2016 και 
ασκήθηκε κατά: (α) του 7ου λογαριασµού 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», (β) του από 
7.6.2016 Σηµειώµατος περί της εµπρόθεσµης ή µη υποβολής της ως άνω µελέτης που 
συνοδεύει τον 7ο λογαριασµό, και (γ) της µε αριθ. πρωτ. οικ. 19546/7.6.2016 πράξης της 
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης µε θέµα «∆ιαβίβαση 7ου λογαριασµού της 
µελέτης ….». 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 364/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
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Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
           ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 
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