
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 78/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 6588/13-
3-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ανάθεση εργασιών λόγω µη επάρκειας του προσωπικού του ∆ήµου. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε, την υπ’αριθµ 6640/13-3-2020 
εισήγηση της ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ:  Ανάθεση εργασιών λόγω µη επάρκειας του προσωπικού του ∆ήµου 
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του 
Ν.4635/2019 ορίζονται τα εξής:  
«1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής 
και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 
δηµοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού. Με την απόφαση καθορίζονται 
ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές 
παρέχονται.».  
Στις 11-3-2020 δηµοσιεύτηκε ο ν 4674/2020( ΦΕΚ 53 τ.Α) στο 117 του οποίου ορίζονται τα εξής: 
 «Άρθρο 117 
Ρύθµιση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής:«1. Η οικονοµική 
επιτροπή, µπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής 
και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 
δηµοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό .Με την ως άνω απόφαση της οικονοµικής επιτροπής 
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καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας 
αυτές παρέχονται». 
Με έγγραφά τους οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Πύργων, Μεσοβούνου, Ανατολικού και Κοµνηνών µας 
ενηµέρωσαν για την επιτακτική ανάγκη καθαριότητας των κοινοτικών καταστηµάτων, ενώ γνωρίζουµε ότι 
υπάρχει ανάγκη καθαριότητας των χώρων του πνευµατικού κέντρου, των τουαλετών στη Λαϊκή αγορά και στο 
χώρο τέλεσης της εµποροπανήγυρης. Στον ∆ήµο µας, δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος µε την ειδικότητα ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων λόγω συνταξιοδοτήσεων και το προσωπικό µε την ειδικότητα ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, είναι τοποθετηµένο στο τµήµα καθαριότητας και ανακύκλωσης 
και απασχολείται αποκλειστικά µε την αποκοµιδή απορριµµάτων. Αυτό καθιστά αδύνατη την έστω και 
στοιχειώδη καθαριότητα των προαναφερόµενων χώρων, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία απαράδεκτων 
εικόνων, ανθυγιεινών καταστάσεων, δυσοσµιών και κυρίως το κίνδυνο προσβολής της δηµόσιας υγείας.  
Αναλυτικότερα οι καθαρισµοί αφορούν τα παρακάτω: 

Α/Α Περιγραφή κτιρίου Θέση  Μηνιαία 
δαπάνη   

Παρατηρήσεις επί των ηµερών 
απασχόλησης 

∆ιάρκεια  Κ.Α. 

1 

Κοινοτικό 
κατάστηµα   Πύργοι 7.000,00 

(5 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 ηµέρες το µήνα 

* 12 = 240 το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0001 

2 

Κοινοτικό 
κατάστηµα Ανατολικό 7.000,00 

(5 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 ηµέρες το µήνα 

* 12 = 240 το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0002 

3 

Κοινοτικό 
κατάστηµα Μεσόβουνο 7.000,00 

(5 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 ηµέρες το µήνα 

* 12 = 240 το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0003 

4 

Κοινοτικό 
κατάστηµα Κοµνηνά 2.950,00 

(2 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 8 ηµέρες το µήνα * 
12 = 96  το χρόνο συν 6 ηµέρες 

για Γενική καθαριότητα =102 
ηµέρες το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0004 

5 

Κοινοτικό 
κατάστηµα Κρυόβρυση 2.950,00 

(2 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 8 ηµέρες το µήνα * 
12 = 96  το χρόνο συν 6 ηµέρες 

για Γενική καθαριότητα =102 
ηµέρες το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0006 

6 

Καθαρισµός 
Πνευµατικού 
κέντρου  Πτολεµαΐδα 5.600,00 

(4 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 16 ηµέρες το µήνα 
* 12 = 192 το χρόνο ηµέρες το 

χρόνο 12 µήνες 00.6279.0000 

7 

WC στο χώρο της 
Λαϊκής αγοράς και 
χηµικές τουαλέτες 
κατά τη διάρκεια 
της 
εµποροπανήγυρης Πτολεµαΐδα 1.750,00 

(1 ηµέρα την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 4 ηµέρες το µήνα 
48 ηµέρες το χρόνο +5 ηµέρες 

Ανθοκοµική +  7 ηµέρες  
χηµικές τουαλέτες κατά τη 

διάρκεια της 
εµποροπανήγυρης = 60 ηµέρες 

το χρόνο 12 µήνες 00.6279.0000 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία, παρακαλούµε για λήψη απόφασης, 
προκειµένου: 

1. Να διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή η αδυναµία εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισµού 
των χώρων του πνευµατικού κέντρου, των εσωτερικών χώρων των Κοινοτικών καταστηµάτων 
Πύργων, Μεσοβούνου, Ανατολικού, Κοµνηνών, Κρυόβρυσης, και οι εργασίες καθαρισµού και 
απολύµανσης των τουαλετών στο χώρο της Λαϊκής αγοράς Πτολεµαΐδας και στο χώρο τέλεσης της 
εµποροπανήγυρης, από το υπάρχον προσωπικό 
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2. Να ανατεθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας των παραπάνω χώρων, σε ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας 
για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.» 

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου , Στ.Μπίγγας ψήφισαν αρνητικά ,διότι η ανάθεση αφορά σε εργασίες 
καθαριότητας για τις οποίες συµφωνούµε για µε α/α 4,5,6,7 ναι, αλλά για 1,2,3 για το καθένα ποσό 3.500 
ευρώ, διότι το υπόλοιπο ποσό µέχρι  τα 7.000 θεωρούµε ότι υποκρύπτει γραµµατειακή απασχόληση και 
δεν δικαιολογείται από τις συγκεκριµένες διατάξεις των οποίων γίνεται επίκληση , σύµφωνα µε το σχετικό 
e-mail.  O Κυρ. Αντωνιάδης , ∆ηµ. Σποντης & Ευσ. Κοκκινιδης ψήφισαν θετικά µε σχετικό email.  Ο ∆ηµ. 
Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και η Ζαφ. Σεβαστού ψήφισε επίσης 
θετικά. 

Ο Αντιπρόεδρος επεσήµανε ότι εκ παραδροµής στον πίνακα αναφέρεται η στήλη µηνιαία δαπάνη αντί του 
ορθού ετήσια δαπάνη. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 78/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  

2. το αρ 117 του ν 4674/2020( ΦΕΚ 53 τ.Α)  

3. την υπ’αριθµ 6640/13-3-2020 εισήγηση της ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

1.  Η Οικονοµική Επιτροπή διαπιστώνει  την  αδυναµία εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισµού των χώρων του 
πνευµατικού κέντρου, των εσωτερικών χώρων των Κοινοτικών καταστηµάτων Πύργων, Μεσοβούνου, 
Ανατολικού, Κοµνηνών, Κρυόβρυσης, και οι εργασίες καθαρισµού και απολύµανσης των τουαλετών στο 
χώρο της Λαϊκής αγοράς Πτολεµαΐδας και στο χώρο τέλεσης της εµποροπανήγυρης, από το υπάρχον 
προσωπικό 
2.Να ανατεθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας των παραπάνω χώρων, σε ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας για τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, και πιο συγκεκριµένα : 

Α/Α Περιγραφή κτιρίου Θέση  ετήσια 
δαπάνη   

Παρατηρήσεις επί των ηµερών 
απασχόλησης 

∆ιάρκεια  Κ.Α. 

1 

Κοινοτικό 
κατάστηµα   Πύργοι 7.000,00 

(5 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 ηµέρες το µήνα 

* 12 = 240 το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0001 

2 

Κοινοτικό 
κατάστηµα Ανατολικό 7.000,00 

(5 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 ηµέρες το µήνα 

* 12 = 240 το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0002 

3 

Κοινοτικό 
κατάστηµα Μεσόβουνο 7.000,00 

(5 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 20 ηµέρες το µήνα 

* 12 = 240 το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0003 

4 

Κοινοτικό 
κατάστηµα Κοµνηνά 2.950,00 

(2 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 8 ηµέρες το µήνα * 
12 = 96  το χρόνο συν 6 ηµέρες 

για Γενική καθαριότητα =102 
ηµέρες το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0004 

5 

Κοινοτικό 
κατάστηµα Κρυόβρυση 2.950,00 

(2 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 8 ηµέρες το µήνα * 
12 = 96  το χρόνο συν 6 ηµέρες 

για Γενική καθαριότητα =102 
ηµέρες το χρόνο 12 µήνες 10.6274.0006 
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6 

Καθαρισµός 
Πνευµατικού 
κέντρου  Πτολεµαΐδα 5.600,00 

(4 Ηµέρες την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 16 ηµέρες το µήνα 
* 12 = 192 το χρόνο ηµέρες το 

χρόνο 12 µήνες 00.6279.0000 

7 

WC στο χώρο της 
Λαϊκής αγοράς και 
χηµικές τουαλέτες 
κατά τη διάρκεια 
της 
εµποροπανήγυρης Πτολεµαΐδα 1.750,00 

(1 ηµέρα την εβδοµάδα * 4 
εβδοµάδες) 4 ηµέρες το µήνα 
48 ηµέρες το χρόνο +5 ηµέρες 

Ανθοκοµική +  7 ηµέρες  
χηµικές τουαλέτες κατά τη 

διάρκεια της 
εµποροπανήγυρης = 60 ηµέρες 

το χρόνο 12 µήνες 00.6279.0000 

 
 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 78/2020. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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