
Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο
 της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα  
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 8/240.5.2013 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.  κ. Δημητρίου Ζαγγίλα,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  ΔΕΝ παρίσταται    ο   
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος     και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Δημητριάδης Χρήστος 15 Παρθενιώτης Νικόλαος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Χλιούμης Ανδρέας 17 Καπλάνης Θωμάς
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Μπάτσιος Αστέριος
8 Λακρός Αλέξανδρος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Γκλάβας Γεώργιος
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Πλιάκος Αστέριος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Σταμούδης Ελευθέριος
5 Γκολόης Γεώργιος
6 Δήμητσας Δημήτριος
7 Βαγιωνάς Αθανάσιος

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

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και  δεν 
παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός  θέματος:  3ο 
ΈΚΤΑΚΤΟ

Διαβίβαση ένστασης αναδόχου και απόψεων της 
υπηρεσίας μας επ' αυτής για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ”
Αριθμός Απόφασης : 200

Ο  Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας  Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  3ο 
έκτακτο θέμα, μετά και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του 
θέματος τόνισε τα εξής :«με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/9401/20-5-2013 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών-Τμήμα Τεχνικών Έργων  μας ενημερώνει για τα εξής: Σε εφαρμογή του άρθρου 17 του 
Π.Δ.171/87, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της ένστασης του Αναδόχου του έργου του θέματος επί 
των 8ου, 9ου και 10ου Λογαριασμών μαζί με την Εισήγηση της Υπηρεσίας μας για την απόρριψη της εν 
λόγω ένστασης και καλείστε να λάβετε απόφαση επί αυτής. Επισημαίνεται η προθεσμία των 
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δύο  μηνών  που  εκ  της  νομοθεσίας  υφίσταται,  αρχόμενης  από  την  ημέρα  κατάθεσης  της 
ένστασης.

Στις 21-6-2012 ο ανάδοχος υπέβαλε τον 8ο λογαριασμό ο οποίος επεστράφη στις 6-7-
2012 με το με αριθμ. πρωτ. 13361 έγγραφό μας για να διορθωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις  
της  υπηρεσίας  και  ειδικότερα όσον αφορά στον υπολογισμό των  τόκων  υπερημερίας.  Εν 
συνεχεία στις 9-7-2012 ο ανάδοχος επανυπέβαλε τον 8ο λογαριασμό χωρίς να προβεί στις 
διορθώσεις  που  ζητήθηκαν  αναλυτικά  ενώ  ήδη  στις  5-7-2012  είχε  υποβάλει  και  τον  9ο 

λογαριασμό. Η υπηρεσία μας εγκαίρως, στις 1-8-2012 με το με αριθμ. πρωτ. 15395 έγγραφό 
μας  και  εντός  του  διαστήματος  του  ενός  μηνός,  επέστρεψε  εκ  νέου  τους  δύο  ανωτέρω 
λογαριασμούς για διόρθωση και επανυποβολή. Ακολούθως, ο ανάδοχος επανυπέβαλε τον 9ο 
λογαριασμό  στις  23-8-2012  χωρίς  ωστόσο  στο  μεταξύ  να  έχετε  προβεί  σε  οποιαδήποτε 
διόρθωση. Η υπηρεσία επέστρεψε τον 8ο και 9ο λογαριασμό με το με αριθμ. πρωτ. 18464/21-
9-2012 έγγραφό της και ζητώντας πάλι να γίνει διόρθωση όσον αφορά τον υπολογισμό των 
τόκων όπως επίσης και των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 14η Αναλυτική Επιμέτρηση 
η οποία δεν είχε εγκριθεί έως τότε. Τέλος, ο ανάδοχος στις 6-2-2013 υπέβαλε τον 10ο και 
τελικό λογαριασμό χωρίς ούτε και τότε να προβεί στις αιτούμενες διορθώσεις. Τελικά, και 
παρόλο το φόρτο εργασίας η υπηρεσία μας προέβει στην ανασύνταξη του 8ου, 9ου και 10ου 

λογαριασμού,  ως  μη  όφειλε  λόγω της  δυσχέρειας  διόρθωσής  των,  ώστε  στα  πλαίσια  της 
χρηστής  διοίκησης να  δρομολογήσει  την  οικονομική ολοκλήρωση του έργου παρόλη την 
αναίτια άρνηση συνεργασίας του αναδόχου.

Προκύπτει λοιπόν ότι η καθυστέρηση στην έγκριση των 8ου και 9ου και 10ου λογαριασμού 
οφείλεται  στην  κατ’  εξακολούθηση  άρνηση  του  αναδόχου  να  προβεί  στις  με  σαφήνεια 
διατυπωμένες από την υπηρεσία μας διορθώσεις. Όμως, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 53 
του Ν.3669/08: «Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και  
τους  διορθώνει  μέσα  σε  ένα  μήνα.  Αν  ο  λογαριασμός  που  έχει  υποβληθεί  έχει  ασάφειες  ή  
ανακρίβειες,  σε  βαθμό που να είναι  δυσχερής η διόρθωσή του,  η διευθύνουσα υπηρεσία,  με  
εντολή της προς τον ανάδοχο,  επισημαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από  
τον  έλεγχο  και  παραγγέλλει  την  ανασύνταξη  και  επανυποβολή  του.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  
οριζόμενη μηνιαία προθεσμία για τον έλεγχο του λογαριασμού αρχίζει από την επανυποβολή,  
ύστερα από την ανασύνταξη από τον ανάδοχο.» Στην εν λόγω περίπτωση, είναι σαφές ότι η 
Υπηρεσία  ενήργησε  εντός  των  προβλεπομένων  χρονικών  διαστημάτων  του  ενός  μηνός 
επιστρέφοντας και μάλιστα επανειλημμένως τους λογαριασμούς και αναφέροντας σαφώς τις 
αιτίες μη υπογραφής τους και τις διορθώσεις επί αυτών που όφειλε να κάνει ο ανάδοχος. Ο 
ανάδοχος ποτέ δεν ανασύνταξε τον 8ο ούτε και τους ακόλουθους λογαριασμούς, ως όφειλε 
καθώς η διόρθωση αυτών ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, παρότι εμμέσως παραδέχεται την ορθότητα 
των απόψεων της υπηρεσίας μας όπως τεκμαίρεται από το γεγονός ότι στην ένστασή του δεν 
προσβάλει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Ο ισχυρισμός  του  αναδόχου ότι  οι  διορθώσεις  όφειλαν να  γίνουν  από την υπηρεσία 
έρχονται σε πλήρη διαφωνία τόσο με την ανωτέρω αναφερθείσα διάταξη του νόμου όσο και 
την νομολογία. Ενδεικτικά αναφέρεται απόσπασμα της 896/2007 απόφασης του Συμβουλίου 
της Επικρατείας για όμοια περίπτωση με την οποία έκρινε ότι:
«…ότι ο επίμαχος λογαριασμός του υπόψη έργου έπρεπε να διορθωθεί ως προς την ποσότητα της  
εργασίας ……... συνακόλουθα, ως προς την αξία της εν λόγω εργασίας, καθώς και ως προς τη  
συνολική αξία του λογαριασμού αυτού. Οι διορθώσεις αυτές ήσαν απλές και ως τέτοιες έπρεπε  
να γίνουν από τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, οι  
οποίες ορίζουν ότι οι λογαριασμοί πληρωμής του αναδόχου ελέγχονται και διορθώνονται από τη  
Διευθύνουσα Υπηρεσία, εκτός αν έχουν ασάφειες ή  ανακρίβειες σε βαθμό που να καθίσταται  
δυσχερής  η  διόρθωσή  τους,  οπότε  επιστρέφονται  για  διόρθωση  στον  ανάδοχο…».  Από  το 
ανωτέρω  σκεπτικό  καθίσταται  σαφές  ότι  λάθη  στη  σύνταξη  λογαριασμών   οφείλουν  να 
διορθώνονται η δε διόρθωση οφείλει να γίνει από την Υπηρεσία μόνο όταν είναι απλή (πχ. 
αλλαγή μίας μόνο ποσότητας εργασίας όπως στο ανωτέρω απόσπασμα). Όμως ο υπολογισμός 
των τόκων που αφορά στον παρών έργο και η διόρθωση όλων των λογαριασμών που έπονται 
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του 8ου είναι σαφώς δυσχερής διαδικασία, η οποία απαιτεί απασχόληση προσωπικού σε μια 
περίοδο μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας και ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό, η 
δε άρνηση του αναδόχου να προβεί στην ανασύνταξη του λογαριασμού είναι ακατανόητη.

Περαιτέρω, η από 6-2-2009 Εγκύκλιος Ε1 του ΥΠΕΧΩΔΕ αναφέρει:
«Κατά συνέπεια της ανωτέρω νομολογίας, η οποία αφορά εξ ίσου τις συμβάσεις μελετών  

και έργων, οι αρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνουσες Υπηρεσίες των συμβάσεων έργων και μελετών)  
και οι ιδίως οι κατά νόμον αρμόδιοι (Επιβλέποντες και Προϊστάμενοι της Δ.Υ.) οφείλουν να  
ενεργούν άμεσα όταν κατατίθεται λογαριασμός του αναδόχου και αφού προβαίνουν σε λεπτομερή  
έλεγχο και στη συνέχεια είτε 
α)  να  επιστρέφουν  το  λογαριασμό  αρνούμενοι  την  πληρωμή  αν  δεν  συντρέχουν  οι  νόμιμες  
προϋποθέσεις υποβολής του (π.χ. αν περιέχει κονδύλια για εργασίες που δεν είναι συμβατικά  
τακτοποιημένες, ή κονδύλια που περιλαμβάνονται σε μη εγκεκριμένη πιστοποίηση), είτε
β) να τον διορθώνουν και να πιστοποιούν μέρος του συνολικού ποσού, το οποίο αφορά κονδύλια  
που δεν αμφισβητεί η υπηρεσία (δεν είναι νόμιμος λόγος επιστροφής η εντολή επανασύνταξης  
του λογαριασμού για να τεθούν καθαρογραμμένα τα ποσά όπως τα αποδέχεται η υπηρεσία), είτε
γ)   να  τον  επιστρέφουν  για  επανασύνταξη, αλλά μόνο  στην  περίπτωση  που  περιέχει  τέτοιες  
ασάφειες και ανακρίβειες, ώστε να είναι δυσχερής η διόρθωσή του (αν είναι ευχερής η διόρθωση  
τότε πρέπει να τηρείται η ανωτέρω περίπτωση β΄), ή τέλος 
δ) να εγκρίνουν το λογαριασμό ως έχει, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για το περιεχόμενό του.»

Περαιτέρω,  επειδή  σύμφωνα  με  το  άρθρο  53  του  Ν.3669/2008  «…οι  λογαριασμοί 
συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί…» και «από κάθε νεότερο λογαριασμό αφαιρούνται 
τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς, καθώς και ποσά που δεν 
αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών» 
προκύπτει ότι είναι αναγκαστική η διόρθωση λαθών επί λογαριασμού που επιστράφηκε για 
διόρθωση πριν ο ανάδοχος προβεί στην υποβολή του επόμενου λογαριασμού.

Συνεπώς, οι  ημερομηνίες υπογραφής των 8ου,  9ου και 10ου και τελικού λογαριασμών 
είναι ορθές καθώς η ευθύνη μη υπογραφής τους νωρίτερα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο 
οποίος δεν ενήργησε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του. Ομοίως, ορθώς διεγράφησαν οι τόκοι 
υπερημερίας που περιλαμβάνονταν στον 10ο και τελικό λογαριασμό και αφορούσαν στο 8ο 

λογαριασμό καθώς η υπογραφή του 8ου λογαριασμού ορθώς έγινε στις 22-3-2013.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η απόρριψη της ένστασης στο σύνολό 

της”.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  έλαβε  υπόψη  το  με  Αριθ.  Πρωτ.: 
φ6στ/9401/20-5-2013 έγγραφο της Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Τεχνικών Έργων και μετά 
από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ων α 

Την απόριψη της ένστασης του αναδόχου  του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ” για όλους τους λόγους που αναφέρει η 
τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 200/2013
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10-6-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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