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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 397/2016 ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τον καταλογισµό    

ποσού 1.731.739,24 € από τον ∆ήµο 

Θέρµης στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 35554/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
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  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   
1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

(Αντιπρόεδρος) 
1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 

∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το 
οποίο συζητήθηκε 1ο . 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 
4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   
10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   
13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   
15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   
17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    
20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   
22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
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24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    
25 Τσολάκης Απόστολος   

 
κηρύχτηκε από τον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο, ο οποίος αντικατέστησε προσωρινά την 
Πρόεδρο λόγω απουσίας της, η έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού  
Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 
την αριθ.  1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού 
έδωσε το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος. 
 
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. ∆ηµήτριος Μαµουνής, εκπρόσωπος της εταιρίας 
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, που προσκλήθηκε µε τη µε αριθ. Πρωτ. 35556/14-10-2016 
πρόσκληση. 
 
Κατά τη συζήτηση του 19ου θέµατος, που συζητήθηκε 1ο, ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος έθεσε 
υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 4-10-2016 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών σχετικά µε τον καταλογισµό ποσού 1.731.739,24 € από τον ∆ήµο Θέρµης στη 
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, σύµφωνα µε την οποία η Υπηρεσία αυτή θέτει υπόψη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ότι:  
 
Με το από 15-04-2011 κατασχετήριο, σε εφαρµογή της αριθµ. 1298/2010 απόφασης 
∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατασχέθηκε από τραπεζικούς λογαριασµούς του 
∆ήµου ποσό συνολικού ύψους 2.140.425,04 € για την εξόφληση των 4ου, 5ου και 6ου 
λογαριασµών της µελέτης «Ι) Μελέτη Γ.Π.Σ. περιοχών καποδιστριακού ∆ήµου Βασιλικών και 
ΙΙ) Μελέτες 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, Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, 
Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Βασιλικών», οι οποίοι περιλάµβαναν αµοιβές 
τόσο συµβατικών όσο και εξωσυµβατικών εργασιών.  

Με τις µε αριθ. πρωτ. 7860/28.11.2014, οικ. 7924/28.11.2014 (ορθή επανάληψη 11.12.2014) 

και οικ. 7925/28.11.2014 (ορθή επανάληψη 11.12.2014) αποφάσεις της ∆ιεύθυνσης 

Πολεοδοµίας-Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Σχεδίου Πόλης του ∆ήµου Θέρµης, 

ανακλήθηκαν µερικώς οι  4η, 5η και 6η πιστοποιήσεις της ανωτέρω µελέτης. 

Με την µε α/α 498/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η «Ενδιάµεση 

εκκαθάριση της συµβατικής σχέσης και ολοκλήρωση της συµµόρφωσης του ∆ήµου Θέρµης 

στην από 27/11/2011 (υπόθεση C-601/10) απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (∆.Ε.Ε.) και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2008/4765 C2014 3221 final/10-7-2014 

προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της Ε.Ε., λόγω της µη ισχύος της 

συµπληρωµατικής σύµβασης µε αριθ.πρωτ. 8815/20-8-2007 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, Μονοπηγάδου, Αγίου 

Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Βασιλικών»». 

Στο σηµείο 6 του αποφασιστικού µέρους της ανωτέρω απόφασης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

εντέλλεται η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας ∆ήµου Θέρµης-Τµήµα 

Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Σχεδίου Πόλης) τη σύνταξη του 7ου ανακεφαλαιωτικού 

λογαριασµού ενδιάµεσης «εκκαθάρισης» της αµοιβής της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, 

συνοδευόµενου από το κατά το άρθρο 11.4 της σύµβασης σηµείωµα περί του εµπρόθεσµου 
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ή όχι της υποβολής της µελέτης, συµπεριλαµβάνοντας τις τυχόν προκύπτουσες ποινικές 

ρήτρες λόγω τυχόν υπερηµερίας της αναδόχου και της κοινοποίησης προς πληρωµή. 

Με την µε αριθ. πρωτ. 59972+59274+55187/31.8.2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης απορρίφθηκε η από 3.4.2015 αίτηση 

θεραπείας της εταιρείας «ΓΑΙΑ Ανώνυµος Εταιρία Μελετών ∆. Μαµουνής & Σία» κατά της υπ’ 

αριθ. 498/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Θέρµης. 

Με την αριθ. 836/2016 απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία 

δηµοσιεύτηκε στις 31/5/2016 και κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο στις 22/6/2016 (αριθ. πρωτ.: 

21669) απορρίφθηκε η από 11/11/2008 αγωγή της αναδόχου εταιρείας σε βάρος του τότε 

∆ήµου Βασιλικών και νυν ∆ήµου Θέρµης και µε την οποία ζητούνταν να αναγνωριστεί η 

υποχρέωση του ∆ήµου Βασιλικών να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό του 1.652.670,40 €, 

νοµιµοτόκως από την εποµένη της παρόδου διµήνου από την υποβολή καθεµιάς από τις 4ης, 

5ης και 6ης πιστοποιήσεις στις ∆ιευθύνουσες Υπηρεσίες, άλλως από την επίδοση της αγωγής, 

ως αµοιβή για ήδη εκτελεσθείσες εργασίες. 

Ο από 7/6/2016 7ος λογαριασµός της ανωτέρω µελέτης, συντάχθηκε κατά τα ανωτέρω από 

τη ∆/νση Πολεοδοµίας του δήµου και κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία στις 9/6/2016. 

Από τον υπόψη λογαριασµό (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) 

προκύπτει ότι οι αµοιβές που οφείλονται στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, ανέρχονται σε συνολικό 

ύψος 350.223,78 €, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

Αµοιβή: 263.941,34 € 

Τόκοι 

υπερηµερίας: 

22.936,52 € 

Φ.Π.Α.: 63.345,92 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 350.223,78 € 

 

Στη συνέχεια λαµβάνεται υπόψη η αχρεωστήτως καταβληθείσα πληρωµή µέσω της 

παραπάνω αναφερόµενης κατάσχεσης συνολικού ύψους 2.140.425,04 €, και καταλήγει 

παραγγέλλοντας στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ να καταβάλει στο δήµο Θέρµης το ποσό του 

1.731.739,24 €, δηλαδή τη διαφορά µεταξύ των νόµιµων σύµφωνα µε τα ανωτέρω 

απαιτήσεών της και του αχρεωστήτως κατασχεθέντος το 2011 ποσού. 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» υπέβαλε την 

από 23/06/2016 (αριθ.πρωτ. 21851/23-06-2016) ένσταση κατά του 7ου λογαριασµού της 

ανωτέρω µελέτης. 

Με την µε α/α 364/2016 απόφαση του ∆.Σ. Θέρµης απορρίφθηκε (στο σηµείο 7) η 

αναφερόµενη ένσταση. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.∆. 318/69 «Περί βεβαιώσεως και 

εισπράξεως των εσόδων των δήµων και των κοινοτήτων», σύµφωνα µε τις οποίες 

«Χρηµατικά ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα υπό δήµων και κοινοτήτων, αναζητούνται 

υπό τούτων, βεβαιούµενα εντός της υπό τους άρθρου 2 του Α.Ν. 344/1968 οριζοµένης 

προθεσµίας εις βάρος των υποχρέων, δι' αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου, εγκρινοµένης υπό του Νοµάρχου δυναµένου και να µεταρρυθµίζη ταύτην.» 

Με βάση τα παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να βεβαιώσει και να καταλογίσει µε 

απόφασή του ως βέβαιη και εκκαθαρισµένη χρηµατική οφειλή ποσού 1.731.739,24 €, σε 

βάρος της υπόχρεης εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ, προκειµένου 
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να προχωρήσει η οικονοµική υπηρεσία στη βεβαίωσή του και στη συνέχεια στις 

απαιτούµενες ενέργειες για την είσπραξή του. 

Στη συνέχεια ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος, αφού έδωσε τον λόγο στον εκπρόσωπο της 
αναδόχου εταιρείας για να παρουσιάσει τη θέση του, κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την από 
4-10-2016 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών, τις σχετικές αποφάσεις και τις διατάξεις του 
άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.∆. 318/69  και των Ν. 3463/2006 και 3852/2010  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 

1. Αποδέχεται την εισήγηση και καταλογίζει ως βέβαιη και εκκαθαρισµένη τη χρηµατική 

οφειλή ποσού ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων τριάντα µιας χιλιάδων επτακοσίων 

τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (1.731.739,24 €), σε βάρος της 

υπόχρεης εταιρείας «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ∆. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ». 

2. Καλεί τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου να προχωρήσει στη βεβαίωση 

του ανωτέρω ποσού και στη συνέχεια στις απαιτούµενες ενέργειες για την είσπραξή 

του. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 397/2016. 
 
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 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

            ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 
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