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Αριθµ. απόφ 56/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 11-4-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε
αρ. πρωτ. 8019/30-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα
ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

Εξουσιοδότηση του Ν.Σ του ∆ήµου Εορδαίας για την άσκηση µηνυτήριας αναφοράς

..………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Σάββας Ζαµανίδης
2. Φώτιος Ιορδανίδης
3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης
5. Ευσταθιος Κατσιδης
6. Καιδης Αποστολος
7. Στέφανος Μπίγγας
8. Σοφοκλής Σιδηροπουλος
9. Γεωργιος Καραϊσκος
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών
την υπ’αριθµ 8230/30-3-2018 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου Ευθυµίου Λιακου , που αναφέρει τα εξής:
<< Προς απάντηση του από 30-3-2018 εγγράφου σας αναφέρω τα εξής:
Σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, η οποία
είναι σε ισχύ η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να ελέγχει σε κάθε περίπτωση τη γνησιότητα των
εγγυητικών επιστολών που προσκοµίζει ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Εάν διαπιστωθεί
ότι έχει προσκοµισθεί µη γνήσια εγγυητική επιστολή από τον ανάδοχο, ακόµη και αν εκ των υστέρων
προσκοµισθεί γνήσια εγγυητική επιστολή, πρέπει να κινείται η ποινική και πειθαρχική δίωξη του
προσκοµίζοντος την µη γνήσια εγγυητική επιστολή.
Στην συγκεκριµένη περίπτωση διαπιστώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας, βάσει του υπ'
αριθµ. 68/18-4-2017 εγγράφου της Άλφα Τράπεζας, ότι ουδέποτε εξεδόθη η φερόµενη µε αριθµό GRH077717
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έργου, ποσού 24.770,21 ευρώ, της τεχνικής εταιρείας ΕΡΓΟΚΑΤ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΤΕΒΕ από την τράπεζα αυτή. Για να ασκηθεί παραδεκτώς ποινική και πειθαρχική δίωξη κατά
του αναδόχου απαιτείται:
1.Για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης:
α)Ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου, κατά τη δηµοπράτηση ή την εκτέλεση του οποίου
σηµειώθηκε η πειθαρχική παράβαση της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της ή προέκυψαν σοβαρές
ενδείξεις ότι έγινε παράβαση, υποχρεούται να διαβιβάσει σχετική πρόταση στον αρµόδιο προϊστάµενο της
προϊσταµένης του έργου αρχής (άρθρο 87 παρ. 1 του Ν. 3669/2008).
Η πρόταση για Πειθαρχική δίωξη περιλαµβάνει τα στοιχεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων ή των στελεχών
τους που διέπραξαν την παράβαση, περιγραφή της παράβασης, συνοπτική αναφορά του τρόπου µε τον οποίο
συγκεντρώθηκαν οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παράβασης, τα πρόσωπα τα οποία µπορούν να
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χρησιµεύσουν ως µάρτυρες, τα έγγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών που συνοδεύουν την παραποµπή
και κάθε άλλη σχετική χρήσιµη πληροφορία.
Στην πρόταση περιλαµβάνεται υποχρεωτικά η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα της εργοληπτικής επιχείρησης ή
του στελέχους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η πρόταση παραποµπής κοινοποιείται στην εργοληπτική
επιχείρηση ή το στέλεχος που παραπέµπεται, µε αποδεικτικό επιδόσεως (άρθρο 87 παρ. 4 του Ν. 3669/2008).
Εποµένως για να ασκηθεί παραδεκτώς πειθαρχική δίωξη από τον αρµόδιο προϊστάµενο της προϊσταµένης
του έργου αρχής (∆ήµος) θα πρέπει να αποστείλει ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου
(Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου) σχετική πρόταση που να περιέχει όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία της παρ. 4 του
άρθρου 87 του Ν. 3669/2008.
2.Για την άσκηση ποινικής δίωξης:
Και για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του αναδόχου µε την κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς εναντίον του,
ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Κοζάνης, απαιτείται σαφής εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου, στην οποία θα εκθέτει όλα τα πραγµατικά περιστατικά που συνθέτουν την υπό κρίση υπόθεση (όπως
π.χ. εάν ο ανάδοχος έχει αντικαταστήσει την µη γνήσια επιστολή µε γνήσια) και ασκούν επιρροή στην εξέλιξη
της υπόθεσης, όπως επίσης και να περιέχει σαφή και ορισµένη πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου,
για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του αναδόχου>>.
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Αριθµ. απόφ. 56/2018
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2) την υπ’αριθµ 8230/30-3-2018 εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
Εξουσιοδοτεί τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου Εορδαίας κ. Ευθύµιο Λιάκο, να καταθέσει µηνυτήρια
αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ενώπιον του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Κοζάνης, για την διερεύνηση
τέλεσης ποινικού αδικήµατος της χρήσης µη γνήσιας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
αναδόχου εταιρείας ΕΡΓΟΚΑΤ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΤΕΒΕ (φερόµενη ως εκδοθείσα από την Τράπεζα ALPHA
BANK, µε αριθµό GRΗ 077717), ποσού 24.770,21 ευρώ, για το έργο:<< ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
(ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΠΟ ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙ∆Ι) >> .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 56/2018.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Σάββας Ζαµανίδης
Φώτιος Ιορδανίδης
Ιωαννης Τσοκτουρίδης
Γεώργιος Θεοδοσιάδης
Ευσταθιος Κατσιδης
Καιδης Αποστολος
Στέφανος Μπίγγας
Σοφοκλής Σιδηροπουλος
Γεωργιος Καραϊσκος
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