
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                  Αριθµ. Α̟όφ.123/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 4ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα  23 -4-2019    ηµέρα  Τρίτη   και  ώρα  
18:00 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε  το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  7942/16-4-2019   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 
3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  ………………………………………………………………………… 
Ανάθεση εργασιών λόγω µη ε̟άρκειας του ̟ροσω̟ικού του ∆ήµου 

…………………………………………………………………………… 
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
                                                                                   

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 
3 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 3 Παπάς Ευθύµιος 
4 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
5 Βύρλιος Μάρκος 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 
6 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 6 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
7 Χαιτίδης Γεώργιος 7 Κάλφας Γεώργιος 
8 Αριστερίδης Ιωάννης 8 Καραφουλίδης Ανέστης 
9 Κύρκα Μαρία 9 Σπενδαµίδης Γιώργος 
10 Παπαοικονόµου Παντελής 10  Ανδρονικίδου Ιωάννα              
11 Βρυζίδου Παρασκευή         11 Καραίσκος Γεώργιος         
12 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 12  Κατσίδης Ευστάθιος 
13 Μπίγγας Στέφανος 13 Κοκκινίδης Γεώργιος 
14 Τσολακίδης Ισαάκ 14 Ζαραφίδης ∆ηµήτριος               
15  Ασπράγκαθος Ιωάννης              

    16 Ανδρεάδης Κων/νος        
    17  Μίχος Κωνσταντίνος       

18 Απαζίδου Σοφία                       
19  Χόλµπα Αντωνία                                  
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O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  α̟ών ∆ηµαρχεύων 
ήταν ο κ. Αριστερίδης Ιωάννης                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………… 
 Εδώ αποχωρούν οι ∆Σ  Βρυζίδου Παρασκευή , Ασπράγκαθος 
Ιωάννης,  Τσολακίδης Ισαάκ 
………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρεχο κ. 
Αριστερίδη Ιωάννη ο ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 
Με την διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 δόθηκε η 
δυνατότητα ανάθεσης µέρους των υ̟ηρεσιών καθαριότητας 
κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, σε ιδιώτες, βάσει 
της διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων ̟αροχής 
υ̟ηρεσιών. Προκειµένου, όµως, να ανατεθεί η άσκηση µέρους των 
ανωτέρω αρµοδιότητων, α̟αιτείται αιτιολογηµένη α̟όφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, η ο̟οία λαµβάνεται µε α̟όλυτη 
̟λειοψηφία του συνόλου των µελών του. Η α̟όφαση αυτή ̟ρέ̟ει 
να τεκµηριώνει την αδυναµία εκτέλεσης των συγκεκριµένων 
υ̟ηρεσιών µε µέσα του ίδιου του ∆ήµου, ενώ ̟εραιτέρω ̟ρέ̟ει να 
̟ροσδιορίζει, µεταξύ άλλων, το αντικείµενο των ̟αρεχοµένων 
υ̟ηρεσιών, τη διάρκεια και την ̟εριοχή, εντός της ο̟οίας αυτές 
̟αρέχονται. Περαιτέρω, βάσει της αιτιολογικής έκθεσης της 
διάταξης αυτής, α̟αραίτητα στοιχεία της αιτιολογίας ̟ου ̟ρέ̟ει 
να ̟εριέχει η εν λόγω α̟όφαση είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες 
(ορεινότητα, νησιωτικότητα, α̟οµακρυσµένοι οικισµοί, δηµοτικοί 
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χώροι και κτίρια, τα ο̟οία είναι ̟ολλά και διάσ̟αρτα στην 
̟εριφέρεια του δήµου, κ.ο.κ.), αλλά και η εφαρµογή των 
κριτηρίων της α̟οτελεσµατικότητας, της οικονοµίας κλίµακας και 
κυρίως της ̟ροστασίας και του σεβασµού του φυσικού και 
̟ολιτιστικού ̟εριβάλλοντος. Ε̟ιβάλλεται να εξαντλούνται στο 
ακέραιο οι δυνατότητες άσκησης της συγκεκριµένης αρµοδιότητας 
α̟ό το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό τις οικείες διατάξεις ̟ροσω̟ικό ̟ου 
υ̟ηρετεί στην υ̟ηρεσία (ε̟ό̟τες και εργάτες καθαριότητας), µε τη 
χρήση α̟ό τους ίδιους της σχετικής υλικοτεχνικής υ̟οδοµής του 
δήµου.  
Ο τοµέας της καθαριότητας έχει ιδιαίτερη σηµασία για το ∆ήµο 
µας και α̟οτελεί σηµαντική ̟ροτεραιότητα για την δηµοτική 
αρχή. Το έργο της Καθαριότητας διεκ̟εραιώνεται κατά κύριο 
λόγο µε τακτικούς και ε̟οχιακούς υ̟αλλήλους, οι ο̟οίοι όµως τα 
τελευταία χρόνια δεν ε̟αρκούν, εξαιτίας του δηµοσιονοµικού 
σύµφωνου σταθερότητας, το ο̟οίο α̟αγορεύει την ̟ρόσληψη 
τακτικών υ̟αλλήλων, ό̟ως και την ̟αροχή εγκρίσεων α̟ό τις 
αρµόδιες υ̟ηρεσίες για το ̟ροσω̟ικό των αντα̟οδοτικών 
υ̟ηρεσιών. Καθίσταται έτσι ανέφικτη η α̟αιτούµενη ̟ρόσληψη 
̟ροσω̟ικού, για την κάλυψη των εργασιών καθαριότητας των 
κοινοτικών καταστηµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου 
µας.  
Στον ∆ήµο Εορδαίας δεν υ̟άρχει ε̟άρκεια ̟ροσω̟ικού καθώς 
δεν υ̟ηρετεί κανείς υ̟άλληλος µε την ειδικότητα ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων λόγω συνταξιοδοτήσεων και 
ε̟ι̟λέον το ̟ροσω̟ικό µε την ειδικότητα ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων ̟ου έχει ̟ροσληφθεί βάσει 
̟ροσωρινών ̟ινάκων του ΑΣΕΠ της ανακοίνωσης 3Κ/2018 
συνολικού αριθµού δέκα εννέα (19) είναι το̟οθετηµένοι στο 
τµήµα καθαριότητας και ανακύκλωσης και α̟ασχολούνται 
α̟οκλειστικά µε την α̟οκοµιδή α̟ορριµµάτων. Αυτό καθιστά 
αδύνατη την έστω και στοιχειώδη καθαριότητα των χώρων του 
κυνοκοµείου και των εσωτερικών χώρων των κτιρίων ̟ου 
βρίσκονται στις ∆.Ε. Βερµίου, Μουρικίου, στη Λαϊκή αγορά και 
στο ̟νευµατικό κέντρο, µε α̟οτέλεσµα την δηµιουργία 
α̟αράδεκτων εικόνων, ανθυγιεινών καταστάσεων, δυσοσµιών και 
κυρίως το κίνδυνο ̟ροσβολής της δηµόσιας υγείας.  
Κατό̟ιν των ανωτέρω και ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί η 
δηµόσια υγεία, ̟αρακαλούµε για λήψη α̟όφασης, ̟ροκειµένου: 

ΑΔΑ: 61Π9ΩΡ6-ΖΔΓ



1. Να δια̟ιστωθεί α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο η αδυναµία 
εκτέλεσης της υ̟ηρεσίας καθαρισµού των χώρων του 
κυνοκοµείου και των εσωτερικών χώρων των Κοινοτικών 
καταστηµάτων Πύργων, Μεσοβούνου, Ανατολικού και 
Άρδασσας – Κρυόβρυσης, του ̟νευµατικού κέντρου, ό̟ως 
και οι εργασίες καθαρισµού και α̟ολύµανσης των 
τουαλετών στο χώρο της Λαϊκής αγοράς Πτολεµαΐδας α̟ό το 
υ̟άρχον ̟ροσω̟ικό 

2. Να ανατεθούν οι υ̟ηρεσίες καθαριότητας των ̟αρα̟άνω 
χώρων, σε ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων ̟αροχής υ̟ηρεσιών. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

 
Αντικείµενο της ̟αρούσας τεχνικής ̟εριγραφής είναι η κάλυψη 
των αναγκών των Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Εορδαίας για τον 
καθαρισµό των χώρων του κυνοκοµείου και των κτιρίων του. 
Αναλυτικότερα οι καθαρισµοί αφορούν τα ̟αρακάτω: 
 

Α/
Α 

Περιγραφή 
κτιρίου 

Θέση  τ.µ. Συχνότητα 
καθαρισµού 

1 Κοινοτικό 
κατάστηµα  

Τ.Κ. Πύργων 149,49 Καθηµερινά  

2 Κοινοτικό 
κατάστηµα 

Τ.Κ. Μεσοβούνου 298,16 Καθηµερινά τα 150 
τ.µ. 

3 Κοινοτικό 
κατάστηµα 

Τ.Κ. Ανατολικού 170 Καθηµερινά τα 150 
τ.µ. 

4 Κοινοτικό 
κατάστηµα 

Άρδασσας- 
Κρυόβρυσης 

187,39 Τρείς φορές την 
εβδοµάδα τα 150 
τ.µ. συν Γενική 
καθαριότητα µια 
φορά το δίµηνο 

5 Καθαρισµός 
Πνευµατικού 
κέντρου  

Πτολεµαΐδα 1230 Τέσσερις φορές την 
εβδοµάδα   τα 150 
τ.µ., συν Γενική 
καθαριότητα µια 
φορά το µήνα 

6 WC στο χώρο της 
Λαϊκής αγοράς 

Πτολεµαΐδα 35,19 Κάθε Τετάρτη (λόγω 
Λαϊκής αγοράς), της 
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ηµέρες τέλεσης της 
Ανθοκοµικής, 
̟αραµονή 
Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς και 
το Μεγάλο Σάββατο 

7 Καθαρισµός 
χώρου 
κυνοκοµείου 

Πτολεµαΐδα 10 
στρεµ. 

Καθηµερινά 

 
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να εκτελεί τις ̟αρακάτω εργασίες 
µε τη συχνότητα ̟ου αναφέρεται στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα για τα 
κτίρια 1 έως 5 : 
-Καθαρισµός και άδειασµα καλαθιών αχρήστων και το̟οθέτηση 
̟λαστικών σακουλών και συλλογή ανακυκλούµενων υλικών α̟ό 
τους χώρους 
-Σκού̟ισµα – σφουγγάρισµα των δα̟έδων γραφείων και 
διαδρόµων, καθώς και καθάρισµα   – Ξεσκόνισµα του εξο̟λισµού 
(γραφεία, τρα̟έζια, καρέκλες, ράφια, βιβλιοθήκες, υ̟ολογιστές 
κλ̟.) 
-Σκού̟ισµα και σφουγγάρισµα όλων των λοι̟ών χώρων και της 
σκάλας µέχρι την είσοδο. 
-Πλύσιµο µε ειδικά καθαριστικά, ορόφων, τοίχων, διαχωριστικών 
υαλοστασίων, καλοριφέρ τουλάχιστον κάθε µήνα. 
-Καθάρισµα τζαµιών µία φορά την εβδοµάδα.  
Για τα κτίρια 1 έως 6 
-Πλύσιµο και α̟ολύµανση λεκανών τουαλετών εσωτερικά και 
εξωτερικά καθηµερινά 
-Πλύσιµο νι̟τήρων και αφαίρεση αλάτων α̟ό τους σωλήνες στις 
τουαλέτες καθηµερινά. 
-Πλύσιµο ̟λακιδίων τοίχου τουαλετών και καθάρισµα καλαθιών 
και το̟οθέτηση νέων σακουλών καθηµερινά. 
Για το 7 καθηµερινά 
εργασίες συντήρησης και καθαρισµού των χώρων του κυνοκοµείου 
α̟ό ακαθαρσίες, χόρτα, ζιζάνια και κάθε είδος σκου̟ιδιών 
(ογκώδη και µη ογκώδη) 
µάζεµα των κοµµένων χόρτων και των οιονδή̟οτε σκου̟ιδιών και 
µεταφορά τους σε χώρους ̟ου θα ε̟ιδεικνύονται. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Α/
Α 

Περιγραφή 
κτιρίου 

Θέση  Ηµ/
σια 
δα̟
άνη Η

µ
έρ

ες
 

α
̟

α
σ

/
σ

η

ς 

Παρατηρήσεις ε̟ί 
των ηµερών 
α̟ασχόλησης 

Συνολι
κή 

δα̟άνη 

∆ιάρκ
εια  

1 Κοινοτικό 
κατάστηµα  

Τ.Κ. 
Πύργων 

25,00 240 

(5 Ηµέρες την 
εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 

ηµέρες το µήνα * 12 
= 240 το χρόνο 6.000,00 

12 
µήνες 

2 Κοινοτικό 
κατάστηµα 

Τ.Κ. 
Ανατολικ
ού 

25,00 240 

(5 Ηµέρες την 
εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 

ηµέρες το µήνα * 12 
= 240 το χρόνο 6.000,00 

12 
µήνες 

3 Κοινοτικό 
κατάστηµα 

Τ.Κ. 
Μεσοβου
νου 

25,00 240 

(5 Ηµέρες την 
εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 

ηµέρες το µήνα * 12 
= 240 το χρόνο 6.000,00 

12 
µήνες 

4 Κοινοτικό 
κατάστηµα 

Άρδασσα
ς- 
Κρυόβρυ
σης 

25,00 150 

(3 Ηµέρες την 
εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 12 

ηµέρες το µήνα * 12 
= 144 το χρόνο συν 
6 ηµέρες για Γενική 

καθαριότητα 3.750,00 

12 
µήνες 

5 Καθαρισµός 
Πνευµατικού 
κέντρου  

Πτολεµαΐ
δα 

25,00 204 

(4 Ηµέρες την 
εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 16 

ηµέρες το µήνα * 12 
= 192 το χρόνο συν 

12 ηµέρες για 
Γενική 

καθαριότητα 5.100,00 

12 
µήνες 

6 WC στο χώρο 
της Λαϊκής 
αγοράς 

Πτολεµαΐ
δα 

25,00 60 

52 εβδοµάδες το 
χρόνο +5 ηµέρες 
Ανθοκοµική +3 

ηµέρες  1.500,00 

12 
µήνες 

ΑΔΑ: 61Π9ΩΡ6-ΖΔΓ



7 Καθαρισµός 
χώρου 
κυνοκοµείου 

Πτολεµαΐ
δα 

40,00 240 

(5 Ηµέρες την 
εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 

ηµέρες το µήνα * 12 
= 240 το χρόνο 9,600,00 

12 
µήνες 

 
Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και κατ’ 
αναλογία µε την εκτέλεση των εργασιών 

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω καλείται το συµβούλιο να α̟οφασίσει 

σχετικά. 

                                  Αριθµ. α̟όφ.  123/2019 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την εισήγηση του ∆ηµάρχου  
 
                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. ∆ια̟ιστώνει την αδυναµία εκτέλεσης της υ̟ηρεσίας 
καθαρισµού των χώρων του κυνοκοµείου και των 
εσωτερικών χώρων των Κοινοτικών καταστηµάτων Πύργων, 
Μεσοβούνου, Ανατολικού και Άρδασσας – Κρυόβρυσης, του 
̟νευµατικού κέντρου, ό̟ως και οι εργασίες καθαρισµού και 
α̟ολύµανσης των τουαλετών στο χώρο της Λαϊκής αγοράς 
Πτολεµαΐδας α̟ό το υ̟άρχον ̟ροσω̟ικό 

2. Την α̟’ ευθείας ανάθεση εργασιών καθαριότητας των 
̟αρα̟άνω  δηµοτικών κτιρίων σε ιδιώτες βάσει την κείµενη 
νοµοθεσία σχετικά µε την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
̟αροχής υ̟ηρεσιών. 

     3.  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για ̟εραιτέρω ενέργειες. 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε   αυξ.   Αριθµ.   123/2019 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ηµαρχεύων                                   Τα Μέλη 
                    Ιωάννης Αριστερίδης  

  

 1.  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2.  Καίδης Απόστολος 

 3.  Θεοδοσιάδης Γεώργιος 
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 4. Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης  
5    Βύρλιος Μάρκος 

 6. Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 7   Αριστερίδης Ιωάννης 

 8  Χαιτίδης Γεώργιος  

 9.  Κύρκα Μαρία  

 10 . Παπαοικονόµου Παντελής 

 11. Βρυζίδου Παρασκευή 

           Πτολεµαΐδα 12. Μπίγγας Στέφανος 

  Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού  13. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής 

            Συµβουλίου     14. Τσολακίδης Ισαάκ 
15.  Ασπράγκαθος Ιωάννης        

 16. Ανδρεάδης Κων/νος 

 17. Μίχος Κωνσταντίνος         

 18. Απαζίδου Σοφία 

Παπαοικονόµου Παντελής 19. Χόλµπα Αντωνία 
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