
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αριθµ. απόφ. 66/2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

  
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 10-2-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη 
µε αρ. πρωτ. 3678/5-2-2016 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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ανάθεση εργασιών καθαρισµού κοινοτικών καταστηµάτων στις Τ.Κ & WC δηµοτικών χωρών του ∆ήµου 
Εορδαίας. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω  µέλη:   
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σάββας Ζαµανίδης, Πρόεδρος Παρασκευή Βρυζιδου 
2. Ιωάννης Αριστερίδης Γεώργιος Καραίσκος 
3. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης  Γεώργιος Κοκκινίδης 
4. Κων/νο Σερσεµη   
5. Γεώργιος Χαϊτίδης   
6. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος   
   
   

Ο Πρόεδρος κ Σαββας Ζαµανιδης , ∆ήµαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος κάνοντας εισήγηση στο ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε την ανάγκη  
καθαρισµού των γραφείων των Τοπικών Κοινοτήτων Πύργων, Μεσοβουνου , Ανατολικού , καθώς και των 
WC της λαϊκής αγοράς στην Πτολεµαΐδα & των WC Αρδασσας -Κρυοβρυσης . Με την υπ’αριθµ 13/2016 Α∆Σ 
εγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών καθαρισµού των ανωτέρω χώρων ενώ µε την υπ’αριθµ 56/2016 ΑΟΕ 
ψηφίσθηκαν οι σχετικές πιστώσεις. 
Στον ∆ήµο Εορδαίας δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού καθώς δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος µε την 
ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών- Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων και επιπλέον οι δώδεκα (12)  υπάλληλοι που 
υπηρετούν µε παραπλήσια ειδικότητα είναι ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων οι οποίοι είναι 
τοποθετηµένοι στην ∆/νση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής στο Τµήµα Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης, απασχολούνται κατά αποκλειστικότητα µε την αποκοµιδή απορριµµάτων. Για τον λόγο αυτό 
καθώς και για λόγους δηµόσιας υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και των δηµοτών που τα 
επισκέπτονται, απαιτείται άµεσα η ανάθεση των εργασιών.  Πιο συγκεκριµένα πρέπει να ανατεθούν οι 
κάτωθι αναγραφόµενες εργασίες: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Αντικείµενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Εορδαίας για τον καθαρισµό των κτιρίων του. 
Αναλυτικότερα οι καθαρισµοί αφορούν τα παρακάτω: 
 
Α/Α Περιγραφή κτιρίου Θέση  M2 Συχνότητα 

καθαρισµού 
1 WC Χώρος λαϊκής αγοράς   1 φορά την 

εβδοµάδα 
2 Κοινοτικό κατάστηµα  Τ.Κ. Πύργων 149,49 καθηµερινά 
3 Κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Μεσοβουνου 298,16 καθηµερινά 
4 Κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Ανατολικού 170 καθηµερινά 
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5 WC Αρδασσας- Κρυοβρυσης  καθηµερινά 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις παρακάτω εργασίες µε τη συχνότητα που αναφέρεται στον 
παραπάνω πίνακα για τα κτίρια 2 έως 5 : 
-Καθαρισµός και άδειασµα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικών σακουλών και συλλογή 
ανακυκλούµενων υλικών από τους χώρους 
-Σκούπισµα – σφουγγάρισµα των δαπέδων γραφείων και διαδρόµων, καθώς και καθάρισµα   – ξεσκόνισµα 
του εξοπλισµού (γραφεία, τραπέζια, καρέκλες, ράφια, βιβλιοθήκες, υπολογιστές κλπ.) 
-Σκούπισµα και σφουγγάρισµα όλων των λοιπών χώρων και της σκάλας µέχρι την είσοδο. 
-Πλύσιµο µε ειδικά καθαριστικά, ορόφων, τοίχων, διαχωριστικών υαλοστασίων, καλοριφέρ τουλάχιστον 
κάθε µήνα. 
-Καθάρισµα τζαµιών δύο φορές το µήνα.  
-Πλύσιµο και απολύµανση λεκανών τουαλετών εσωτερικά και εξωτερικά καθηµερινά 
-Πλύσιµο νιπτήρων και αφαίρεση αλάτων από τους σωλήνες στις τουαλέτες. 
-Πλύσιµο πλακιδίων τοίχου τουαλετών και καθάρισµα καλαθιών και τοποθέτηση νέων σακουλών. 
-Στον ευρύτερο εξωτερικό χώρο των κτιρίων (αύλειος χώρος, χώροι στάθµευσης) σκούπισµα – πλύσιµο µε 
λάστιχο. 
Για την καθαριότητα των WC της λαϊκής αγοράς ισχύουν τα κάτωθι: 
Καθαρισµό ,απολύµανση και πλύσιµο των χώρων υγιεινής ( ανδρών – γυναικών), πλύσιµο πλακιδίων τοίχου 
τουαλετών και καθάρισµα καλαθιών και τοποθέτηση νέων σακουλών µία φορά την εβδοµάδα. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Α/Α Περιγραφή κτιρίου Θέση  ∆ιάρκεια  Συνολική δαπάνη / 

ΕΑ∆ 
1 WC Χώρος λαϊκής αγοράς  Έως 31-12-

2016  
700 ευρώ      448 

2 Κοινοτικό κατάστηµα  Τ.Κ. Πύργων 12 µήνες 6.000          449 
3 Κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Μεσοβουνου 12 µήνες 6.000           452 
4 Κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Ανατολικού 12 µήνες 6.000           450 
5 WC Αρδασσας- 

Κρυοβρυσης 
12 µήνες 3.750           457 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και κατ’αναλογία µε την εκτέλεση των εργασιών 
 
Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου έγινε η δέσµευση από τους αντίστοιχους Κ.Α  οικ.έτους 2016 και 
εκδόθηκαν οι Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση 
     
   Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την ανάθεση εργασιών καθαρισµού κοινοτικών 
καταστηµάτων στις Τ.Κ & WC δηµοτικών χωρών του ∆ήµου Εορδαίας 
 
     Αριθµ. Αποφ.66/2016 

   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1)  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
2)  Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 όπως τρ/καν και ισχύουν. 
3)  Τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012. 
4)  Τις διατάξεις του Π.∆/τος 28/80. 
5)   Τις διατάξεις του Ν. 4223/14 
5)   Τις διατάξεις του Ν. 4308/14 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

 
  Α. Αναθέτει τις εργασίες καθαρισµού, σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφή, στις εξής αναδόχους: 
1.Στην κα Ραµπελη – Μπαντελη ∆ήµητρα του Γεωργίου, µε ΑΦΜ 106068266 ∆ΟΥ Πτολεµαΐδας, αναθέτουµε 
τον καθαρισµό των wc στο χώρο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς Πτολεµαΐδας µέχρι της 31-12-2016 και µε 
συνολική αµοιβή 700,00 ευρώ για όλο το χρονικό διάστηµα. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ 
10.6274.0000 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, όπως εγκρίθηκε µε την 13/2016 Α∆Σ και ψηφίσθηκε µε 
την 56/2016 ΑΟΕ. 
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2.  Στην κα. Νικολάου Μαρία του Μιχαήλ µε ΑΦΜ 125524165 ∆.Ο.Υ Πτολ/δας, αναθέτουµε τον καθαρισµό 
του Κοινοτικού καταστήµατος Πύργων,   µε συνολική αµοιβή 6.000,00 ευρώ για ένα έτος από την 
υπογραφή της σύµβασης. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ 10.6274.0001 του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2016, όπως εγκρίθηκε µε την 13/2016 Α∆Σ και ψηφίσθηκε µε την 56/2016 ΑΟΕ. 
3. Στην κα Μισερλη Μαρία του Νικολάου µε ΑΦΜ 149209276  ∆.Ο.Υ Πτολ/δας, αναθέτουµε τον καθαρισµό 
του Κοινοτικού καταστήµατος Μεσοβουνου,   µε συνολική αµοιβή 6.000,00 ευρώ για ένα έτος από την 
υπογραφή της σύµβασης. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ 10.6274.0003 του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2016, όπως εγκρίθηκε µε την 13/2016 Α∆Σ και ψηφίσθηκε µε την 56/2016 ΑΟΕ. 
4. Στην κα. Κουσουντίδου Παναγιώτα του Αργυρίου µε ΑΦΜ 050720865 ∆.Ο.Υ Πτολ/δας αναθέτουµε τον 
καθαρισµό του Κοινοτικού καταστήµατος Ανατολικού, µε συνολική αµοιβή 6.000,00 ευρώ για ένα έτος από 
την υπογραφή της σύµβασης. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ 10.6274.0002 του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2016, όπως εγκρίθηκε µε την 13/2016 Α∆Σ και ψηφίσθηκε µε την 56/2016 ΑΟΕ. 
5.  Στην κα. Χαριτωνίδου Άννα του Νικολάου µε ΑΦΜ. 106078929 ∆ΟΥ Πτολ/δας, αναθέτουµε τον 
καθαρισµό των WC Αρδασσας - Κρυοβρυσης, µε συνολική αµοιβή 3.750,00 ευρώ για ένα έτος από την 
υπογραφή της σύµβασης. Η δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον ΚΑ 10.6274.0006 του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2016, όπως εγκρίθηκε µε την 13/2016 Α∆Σ και ψηφίσθηκε µε την 56/2016 ΑΟΕ. 
  
Β.  Οι ανωτέρω αναθέσεις θα γίνουν  µε παραστατικό προς τεκµηρίωση συναλλαγής  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4308/14 και τις Λοιπές Φορολογικές ∆ιατάξεις Ν.4093/12 ΦΕΚ222/12-11-2012 τεύχος Α΄. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 66/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ 

          ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Αριστερίδης 
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης 
Γεώργιος Χαϊτίδης 
Κων/νος Σερσεµης 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

                             
                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                                        Σάββας Ζαµανίδης 
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