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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 10-07-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 179 / 2019       

 
Θέµα:
 

 Έκπτωση του αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας»  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Ιουλίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 12849/05-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες τριάντα (30) και απόντες τρείς (03) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 9  
10 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10  
11 Αποστολίδου Μαρία 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Καρράς Ευστράτιος 13  
14 Σουσλόγλου Νικόλαος 14  
15 Κωνσταντίνου Κυριάκος 15  
16 Γυµνόπουλος Κοσµάς 16  
17 Εµεινίδης Αναστάσιος 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Αθανασιάδης Ιωάννης 19  
20 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 20  
21 Λαΐνάκου Αφροδίτη 21  
22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Μαυρίδου Αναστασία 24  
25 Καζαντζίδης Γεώργιος 25  
26 Αβραµίδης Μωυσής 26  
27 Γκαλέτσης Αθανάσιος 27  
28 Νοτάκης Ιωάννης 28  
29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31  31  
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32  32  
33  33  
    
    

 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία αντίστοιχα. 
 
Πρακτικά κράτησε αντί της ειδικής γραµµατέως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η κ. Φουρκιώτη Μαρία. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος, Μανωλόπουλος 
Βασίλειος έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 
 
Κατόπιν του µε αριθµό πρωτοκόλλου 10485/4-6-2019 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζοµένων του 
∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης & ∆ηµοτικής Επιχείρησης σύµφωνα µε το οποίο: «Κατόπιν του µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 69/9-4-2019 σχετικού εγγράφου του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης & ∆ηµοτικής Επιχείρησης, µε το οποίο αιτούµασταν την κοινοποίηση του 
εγκεκριµένου από το ΣΕΠΕ προγράµµατος επισκέψεων του τεχνικού ασφαλείας, βάση της υπ’ αριθµό 
3426/19-02-2019 υπογραφείσας σύµβασης, κ. Ιωάννη Π. Οσσανλή, λάβαµε γνώση του εγκεκριµένου 
προγράµµατος επισκέψεων στις 16-5-2019. 
Με βάση το εγκεκριµένο από το ΣΕΠΕ, από τις 12-4-2019, πρόγραµµα επισκέψεων του Τεχνικού 
ασφαλείας και κατόπιν της κοινοποιήσεώς του στο Σύλλογο στις 16-5-2019 ο τεχνικός ασφαλείας 
όφειλε στις 29-5-2019 να βρίσκεται στο χώρο του Αµαξοστασίου στις 7:00 π.µ.  και να παρέχει τις 
υπηρεσίες του, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της µε αριθµό µελέτης 10/2019 και 
τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» για εξίµιση ώρες. Ο κ. Ι. Οσσανλής παρουσιάστηκε στο 
χώρο του αµαξοστασίου περίπου στις 10:00π.µ και δήλωσε στην κ. Αθηνά Ξένου ότι είχε κάποιο 
προσωπικό πρόβληµα και έπρεπε να αποχωρήσει. Παρόλα αυτά υπέγραψε στο βιβλίο του τεχνικού 
ασφαλείας «κανονικά» δηλώνοντας ψευδώς και καταχρηστικώς την παροχή υπηρεσιών ως όφειλε, στο 
∆ήµο, δίχως να έχει παράσχει ουδόλως τις υπηρεσίες του. 
Αντιστοίχως, όπως προκύπτει από τις εγγραφές στο βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας στο χώρο του 
Αµαξοστασίου, ο κ. Ι. Οσσανλής µε την υπογραφή του δηλώνει ότι στις 22-5-2019 ήταν παρών στο 
χώρο του αµαξοστασίου, βάση του εγκεκριµένου προγράµµατος επισκέψεων. Βεβαιώνει, επίσης, στις 
παρατηρήσεις του ότι συνέβη «Εργατικό ατύχηµα σε εργαζόµενο που δεν έφερε ΜΑΠ (µπότες)» 
(επισυνάπτεται) χωρίς να αναφέρει ούτε το όνοµα του εργαζοµένου, χωρίς να έχει  ερευνήσει, όχι µόνο 
τώρα αλλά ουδέποτε, τα αίτια του εργατικού ατυχήµατος και χωρίς να έχει προτείνει, ουδέποτε, µέτρα 
για την αποτροπή τους. Επισηµαίνουµε ότι, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση της µελέτης 
«Παροχή υπηρεσιών του Τεχνικού ασφαλείας» στην παρ. 5.3. ο τεχνικός ασφαλείας «Θα ερευνά τα 
αίτια των εργατικών ατυχηµάτων και θα προτείνει µέτρα για την αποτροπή τους». 
Η αλήθεια είναι ότι στις 22-5-2019 ο κ. Ι. Οσσανλής παρουσιάστηκε στο χώρο του αµαξοστασίου, και 
συγκεκριµένα στο γραφείο του προϊσταµένου του τµήµατος Κίνησης και πάλι γύρω στις 10:00. Εκεί, 
βρισκόταν και η πρόεδρος του Συλλόγου κ. ∆έσποινα Μιχαηλίδου, η οποία συζητούσε µε τους 
παρευρισκόµενους το θέµα της αναγγελίας του τελευταίου εργατικού ατυχήµατος του κ. Κοσµά 
Λαµπριανίδη. Ο τεχνικός ασφαλείας άκουσε τη συζήτηση, στην οποία δεν συµµετείχε, ενώ στη 
συνέχεια δεν ενδιαφέρθηκε να ενηµερωθεί και να ερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήµατος, σηµείωσε 
όµως στις παρατηρήσεις του απλά ότι είχε περιστασιακά ακούσει. 

ΑΔΑ: ΩΖΞΞΩΨΕ-Τ0Α



 

3 
 

Σηµειώνουµε ότι από τις 3-4-2019 και µέχρι τις 22/5/2019 έχουν συµβεί πέντε (5) εργατικά ατυχήµατα 
και συγκεκριµένα στις 3/4/2019 του κ. Μπουτζάνη Γεώργιου, στις 25/4/2019 του κ. Παύλου Καρυδά 
(κάταγµα µικρού δακτύλου δεξιάς χειρός), στις 30/4/2019 της κ. Μυστακίδου Θεοφανούς 
(ακρωτηριασµός ονυχοφόρου φάλλαγκας, στις 14/5/2019 της κ.Χατζηλάµπρου Φωτεινής 
(κρανιοεγκεφαλική κάκωση) στις 22/5/2019 του κ. Κοσµά Λαµπριανίδη (κάταγµα µεγάλου δακτύλου του 
αριστερού ποδιού) 
Στις παρατηρήσεις του Τεχνικού Ασφαλείας από τις 12/4/2019 που εγκρίθηκε και πρωτοκολλήθηκε το 
πρόγραµµα επισκέψεων του από το ΣΕΠΕ δεν αναγράφεται τίποτα σχετικό µε α προαναφερόµενα 
εργατικά ατυχήµατα. Στις τυπικές, πάντοτε, παρατηρήσεις του σπανίως καταγράφεται κάποια ιδιαίτερη 
επισήµανση ή κάτι το διαφορετικό. 
Να επισηµαίνουµε ότι ο Τεχνικός ασφαλείας δεν έχει διαπιστώσει µέχρι σήµερα ότι, για παράδειγµα, οι 
πυροσβεστήρες µέσα σε κάποια απορριµµατοφόρα και φορτηγά αυτοκίνητα βρίσκονται πίσω ή κάτω 
από καθίσµατα, και όχι µόνο δεν είναι εύκολα προσβάσιµοι προς χρήση αλλά είναι και επικίνδυνοι. 
Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι στις 20/3/2019 ο κ. Ι. Οσσανλής προσκόµισε στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-
Μενεµένης, προς πληρωµή, το µε αριθµό 78/20-3-2019 Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το τιµολόγιο 
συνοδευόταν από αναλυτική περιγραφή των ωρών παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, 
όπως περιγράφεται σε αυτή από τον ίδιο, ο κ. Ι. Οσσανλής παρείχε από τις 19/2/2019 έως και τις 
18/3/2019 ( χρονικό διάστηµα ενός(1) µηνός) υπηρεσίες διάρκειας 32 ωρών δηλαδή 4 επισκέψεις από 
8 ώρες στο χώρο του ∆ηµοτικού σταδίου Αµπελοκήπων. Στο εγκεκριµένο από το ΣΕΠΕ πρόγραµµα 
επισκέψεων του τεχνικού ασφαλείας η παρουσία του στο συγκεκριµένο χώρο προβλέπεται ότι θα είναι, 
για παράδειγµα, από τις 12-4-2019 έως και τις 15-5-2019 (αντίστοιχη διάρκεια ενός (1) µηνός) 
συνολικής διάρκειας εφτάµιση (7,5) ωρών δηλαδή 5 επισκέψεις από µιάµιση (1,5) ώρα και σε καµιά 
περίπτωση 32 ώρες. 
Ακόµη, στο εγκεκριµένο πρόγραµµα του τεχνικού ασφαλείας για το χώρο του δηµοτικού σταδίου έχουν 
δηλωθεί 35 εργαζόµενοι στους οποίους συµπεριλαµβάνεται όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό των 
τµηµάτων πρασίνου και Συντήρησης Έργων. Όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση στις 
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας προβλέπεται παρ. 5.1 «Θα επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας 
… ως θέσεις εργασίας θεωρούνται τόσο οι εσωτερικοί … όσο και οι εξωτερικοί χώροι …, στους 
οποίους απασχολούνται … την εφαρµογή τους». Το ωράριο του εργατοτεχνικού προσωπικού είναι από 
τις 7:00 έως τις 13:25. Ο κ. Ι. Οσσανλής δήλωσε στο ΣΕΠΕ ότι θα προσέρχεται, προκειµένου να 
παρέχει τις υπηρεσίες του και να επιθεωρεί τους άνωθεν αναφερόµενους εργαζόµενους, στις 14:00 
δηλ. κάθε φορά που οι ανωτέρω εργαζόµενοι θα έχουν σχολάσει. Αυτό, αναµφίβολα, σηµαίνει ότι ο 
υπεύθυνος τεχνικός ασφαλείας του ∆ήµου δεν γνωρίζει το ωράριο του εργατοτεχνικού προσωπικού 
που, θεωρητικά, «επιβλέπει» και «συµβουλεύει» εδώ και δύο (2) χρόνια. Επίσης, αγνοεί το µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 4479/∆ΤΥ 753/17-02-2017 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ.-Πολεοδοµίας-Καθαριότητας & 
Περιβάλλοντος, σχετικό µε τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του. Μη συµµορφούµενος, µε ότι 
αναγράφεται στο ανωτέρω, ουδέποτε έχει έρθει σε επικοινωνία µε τους προϊσταµένους των Τµηµάτων 
Πρασίνου και Συντήρησης Έργων για να ζητήσει το ηµερήσιο πρόγραµµα εργασιών και να επισκεφτεί 
τους εργαζόµενους εργατοτεχνίτες στους χώρους εργασίας τους. 
Θα µπορούσαµε να απαριθµήσουµε και να αποδείξουµε και άλλα πολλά. Νοµίζουµε, όµως, ότι από τα 
παραπάνω αναφερόµενα και καταγγελλόµενα συνάγεται το αδιάσειστο συµπέρασµα ότι ο κ. Ι. 
Οσσανλής «εµπαίζει» τους εργαζοµένους και εξαπατά κατά εξακολούθηση και συνειδητά τις υπηρεσίες 
του ∆ήµου. Ο κ. Ι. Οσσανλής πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος, βάση της υπ’ αριθµό 3426/19-02-2019 
υπογραφείσας σύµβασης, και να αποκλειστεί από τις επόµενες διαδικασίες ανάθεσης ανάλογων 
καθηκόντων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης.», καθώς και του µε αριθµό πρωτοκόλλου 10692/7-
6-2019 δεύτερου εγγράφου του Συλλόγου Εργαζοµένων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης & 
∆ηµοτικής Επιχείρησης σύµφωνα µε το οποίο: «Σε συνέχεια του µε αριθµό πρωτοκόλλου 71/4-06-2019 
εγγράφου του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης & ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
επισηµαίνουµε ότι βάσει του εγκεκριµένου από το ΣΕΠΕ προγράµµατος επισκέψεων του τεχνικού 
ασφαλείας κ.Ι. Οσσανλή, ο τελευταίος όφειλε, βάσει των συµβατικών του υποχρεώσεων, να παρέχει τις 
υπηρεσίες του στις 29/05/2019 στο χώρο του ∆ηµοτικού Σταδίου Αµπελοκήπων από τις 14:00 και για 
µιάµιση ώρα. Στις 29/05/2019, όπως µπορεί να βεβαιώσει τόσο η προϊσταµένη του Τµήµατος 
Πρασίνου όσο και η προϊσταµένη της ∆/νσης Αθλητισµού –Παιδείας και Κοινωνικής Πολιτικής, ο κ.Ι. 
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Οσσανλής δεν παρουσιάστηκε καθόλου. Παρουσιάστηκε, όµως, στον ανωτέρω χώρο στις 5/6/2019, 
ηµέρα η οποία δεν προβλέπεται από το εγκεκριµένο πρόγραµµα επισκέψεων (η επόµενη επίσκεψη 
είναι ορισµένη για τις 9-6-2019) και υπέγραψε στο βιβλίο του τεχνικού ασφαλείας και για τις 29-5-2019 
και για τις 5-6-2019. 
Όπως, προκύπτει από τα επισυναπτόµενα αντίγραφα των σχετικών σελίδων του βιβλίου του τεχνικού 
ασφαλείας στις 5/6/2019 η υπεύθυνη τήρησης βιβλίων κ. Αφροδίτη Χαρίση έστειλε αντίγραφο της 
σελίδας 42 του ανωτέρου βιβλίου στην Τεχνική Υπηρεσία, το οποίο πρωτοκολλήθηκε µε αριθµό 
πρωτοκόλλου 10492/∆ΤΥ1511/5-6-2019. Στο σχετικό φύλλο αρ.42 φαίνεται η τελευταία εγγραφή στις 
22/5/2019. ∆ηλαδή µέχρι τις 5/6/2019 δεν υπήρχε η εγγραφή  «29/5/2019- Επίσκεψη Τεχνικού 
Ασφαλείας» η οποία προστέθηκε καταχρηστικά, µε δόλο, στις 5/6/2019 στη σελίδα µε αρ.42 
(επισυνάπτεται). Επίσης, προστέθηκε στην επόµενη σελίδα η εγγραφή «5/6/2019 – Επίσκεψη Τεχνικού 
Ασφαλείας στους χώρους του Σταδίου» επίσκεψη η οποία όπως προαναφέρουµε δεν προβλέπεται 
από το εγκεκριµένο πρόγραµµα επισκέψεων του ΣΕΠΕ. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παραποίηση στοιχείων, βάσει των οποίων τιµολογείται η παροχή 
υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας, η ψευδής δήλωση παρουσίας του στους χώρους εργασίας, η µη 
τήρηση σχεδόν στο σύνολό τους των συµβατικών του υποχρεώσεων καθιστά τον τεχνικό ασφαλείας 
κ.Ι. Οσσανλή αναξιόπιστο και καθόλα ανεπαρκή. Να σηµειώσουµε ότι όλες αυτές οι διαπιστώσεις 
προέκυψαν σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα µόλις 20 ηµερών από τις 16-5-2019 και µέχρι τις 5-6-
2019.»,  η υπηρεσία προέβη σε έγγραφη ειδική όχληση του αναδόχου του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού 
Ασφαλείας» κ. Οσσανλή Π. Ιωάννη σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν4412/2016 « Στην περίπτωση 
συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία 
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος 
να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται 
η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.» 
Ο Ανάδοχος κ. Οσσανλής Π. Ιωάννης δεν κατέθεσε εµπρόθεσµα, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, από 
την παραλαβή της σχετικής επιστολής όχλησης, βάση της κείµενης νοµοθεσίας, τις απόψεις-
αντιρρήσεις του και ως εκ τούτου, µε βάση  το άρθρο 203 του Ν4412/2016 σύµφωνα µε το οποίο  «Ο 
ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών:  
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις  
4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:  
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.  
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε 
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερηµερίας. 
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Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.» 
 

καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας» κ. Οσσανλή Π. Ιωάννη 
για όλους τους προαναφερόµενους λόγους ήτοι 

1) Μη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
2) Ψευδή και καταχρηστική υπογραφή παρουσιών και συνειδητή και κατά επανάληψη εξαπάτηση 

των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
         
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών,  
 
                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                                          Με ψήφους 26 Υπέρ – 4 Αποχή  
 
Α) Κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας» κ. Οσσανλή Π. 
Ιωάννη για όλους τους προαναφερόµενους λόγους ήτοι 

1) Μη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
2) Ψευδή και καταχρηστική υπογραφή παρουσιών και συνειδητή και κατά επανάληψη εξαπάτηση 

των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 
-Ο ∆.Σ. κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου,  Κυριακή, Λαΐνάκου Αφροδίτη, 
Αθανασιάδης Ιωάννης απέχουν.  
-Ο ∆.Σ. κ. Σµήλιος Ηλίας υπερψηφίζει µε επιφύλαξη, έπειτα από την ενηµέρωσή του, επί του θέµατος, 
από το σωµατείο εργαζοµένων του ∆ήµου. 
 

  Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 179 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
           Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                 Αµπελόκηποι  11 - 07 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
Αντ’ αυτού Φουρκιώτη Μαρία                                                       Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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