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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 204/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-7-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 14496/8-7-2021πρόσκληση 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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ. 41332/2-7-
2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου κοινοτήτων του 
∆ήµου Εορδαίας λόγω µη επάρκειας του προσωπικού 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτρης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτερω ηµερήσιας διάταξης θέµα καθώς και την υπ’αριθµ 
13851/1-7-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 «ΘΕΜΑ:  Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου  κοινοτήτων του ∆ήµου 
Εορδαίας λόγω µη επάρκειας του προσωπικού 
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020( ΦΕΚ 53 τεύχος .Α) 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 καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται». 
Η ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής µε τα υπ’ αρ. 12525/11-6-2021, 12526/11-6-2021, 
12527/11-6-2021 έγγραφά της, απέστειλε στην υπηρεσία µας τις µελέτες «Συντήρησης και ευπρεπισµού 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. Πτολεµαΐδας (εκτός Κ Πτολεµαΐδας) ∆. Εορδαίας»,  «Συντήρησης και ευπρεπισµού 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. Μουρικίου και Βλάστης ∆. Εορδαίας», «Συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων 
πρασίνου ∆.Ε. Βερµίου και Αγ. Παρασκευής ∆. Εορδαίας», ποσού 16.305,50  €, 10.969,54 € και 11.773,06 € 
αντίστοιχα.  Στις µελέτες αυτές τονίζεται η υποστελέχωση της ∆/νσης και  το γεγονός ότι το προσωπικό της 
ανήκει παράλληλα και στην πολιτική προστασία µε αποτέλεσµα το πρόβληµα της ορθής συντήρησης του 
πρασίνου να γίνεται εντονότερο. 
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Συγκεκριµένα οι µελέτες  αφορούν εργασίες αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κλαδέµατα 
θάµνων και διαµορφώσεις θάµνων και φυτικών µπορντούρων  στις παρακάτω κοινότητες: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆Ε ΒΛΑΣΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ 

 ΤΙΜΗ 
 ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

43/2021 ΒΛΑΣΤΗ 54,400 30,00 1.632,00 

          ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆.Ε. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ 

 ΤΙΜΗ 
 ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

43/2021 ΑΡ∆ΑΣΣΑ 83,360 30,00 2.500,80 

43/2021 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 17,600 30,00 528,00 

43/2022 ΑΝΑΡΡΑΧΗ 36,800 30,00 1.104,00 

43/2023 ΕΜΠΟΡΙΟ 39,520 30,00 1.185,60 

43/2023 ΜΗΛΟΧΩΡΙ 24,000 30,00 720,00 

43/2023 ΦΟΥΦΑΣ 39,200 30,00 1.176,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 240,480   7.214,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 294,880   8.846,40 

      
ΦΠΑ 
24% 

2.123,14 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΒΛΑΣΤΗΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ     10.969,54 

 

ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ 

 ΤΙΜΗ 
 ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

42/2021 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 71,200 30,00 2.136,00 

42/2022 ΚΟΜΝΗΝΑ 30,400 30,00 912,00 

42/2023 ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 36,880 30,00 1.106,40 

42/2024 ΠΥΡΓΟΙ 66,000 30,00 1.980,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ 204,480   6.134,40 

 
    

 
    ΑΡ. 

ΜΕΛΕΤΗΣ 
∆.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ 

 ΤΙΜΗ 
 ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

42/2021 ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 36,400 30,00 1.092,00 

42/2022 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ 28,400 30,00 852,00 

42/2023 ΣΠΗΛΙΑ -  ΕΡΜΑΚΙΑ 23,200 30,00 696,00 

42/2024 ΣΠΗΛΙΑ -  ΕΡΜΑΚΙΑ 24,000 30,00 720,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. 112,000   3.360,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ     9.494,40 

    316,480 ΦΠΑ 2.278,66 

ΑΡ. 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆Ε ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

41/2021 ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ 49,520 30,00 1.485,60 

41/2021 ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ 68,800 30,00 2.064,00 

41/2023 ∆ΡΟΣΕΡΟ 24,000 30,00 720,00 

41/2023 ΓΑΛΑΤΕΙΑ 58,800 30,00 1.764,00 

41/2023 ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α 66,000 30,00 1.980,00 

41/2022 ΠΕΡ∆ΙΚΚΑΣ 131,200 30,00 3.936,00 

41/2022 ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΣΟΣ 40,000 30,00 1.200,00 

    438,320   13.149,60 

      
ΦΠΑ 
24% 

3.155,90 

        16.305,50 
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24% 

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΒΕΡΜΙΟΥ     11.773,06 

 
Σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του 
Ν.4585/2018, όµοιες ή οµοειδείς δαπάνες δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό 
Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου  και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον 
αφορούν σε διαφορετικές δηµοτικές ενότητες. Η ρύθµιση αφορά κάθε είδος εγγραφής δηλαδή πιστώσεις για 
εκτέλεση έργων, προµηθειών, εργασιών ή µελετών και είναι αναγκαία διότι επιτρέπει την διενέργεια των 
διαδικασιών ανάθεσης από τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών των δηµοτικών ενοτήτων έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται ταχύτερες διαδικασίες, να αποφεύγονται οι µετακινήσεις προσωπικού για την διεκπεραίωση 
των διαδικασιών ανάθεσης και να καθίσταται ευχερέστερη η πρόσβαση των προµηθευτών και εργοληπτών 
κάθε περιοχής στους διαγωνισµούς που έχουν τοπική αναφορά έτσι ώστε να ενισχύεται η τοπική οικονοµία, 
ιδίως στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής κρίσης. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης, προκειµένου: 

1. Να διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή η αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης 
και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου  κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 
41/2021, 42/2021 και 43/2021  µελέτες της ∆/νσης  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας 
Ζωής, από το υπάρχον προσωπικό 

2. Να ανατεθούν οι υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου  κοινοτήτων του ∆ήµου 
Εορδαίας σε ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής 
υπηρεσιών. 

3. Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    ∆εσµευθέντα 
Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

35.6262.0068 

Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Πτολεµαΐδας 25.000,00 11.925,62 3.500,00 28.500,00 

35.6262.0069 

Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Μουρικίου 11.000,00 3.881,70 2.000,00 13.000,00 

35.6262.0070 
Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. Βερµίου 9.000,00 2.746,84 1.500,00 10.500,00 

35.6262.0071 

Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. Αγ. 
Παρασκευής 6.000,00 2.543,09 1.000,00 7.000,00 

35.6262.0072 

Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Βλάστης 4.000,00 1.302,50 0,00 4.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 313.159,90   -8.000,00 305.159,90 

        0,00   

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 204/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
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2. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σύµφωνα µε τον ν. 4782/2021 
3. το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020( ΦΕΚ 53 τεύχος µε το οποιο αντικαθισταται η παράγραφος 1 του άρθρου 
61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) 
4. τις υπ’αριθµ  41/2021, 42/2021 & 43/2021 µελέτες της ∆/νσης  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Ποιότητας Ζωής, στις οποίες τονίζεται και η η υποστελέχωση της  
5. την υπ’αριθµ 13851/1-7-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.∆ιαπιστώνεται η αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου  
κοινοτήτων του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 41/2021, 42/2021 και 43/2021  µελέτες της ∆/νσης  
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, από το υπάρχον προσωπικό της. 
2.Να ανατεθούν οι υπηρεσίες συντήρησης και ευπρεπισµού χώρων πρασίνου  κοινοτήτων του ∆ήµου 
Εορδαίας σε ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 
3.Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2021  ως εξής: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    ∆εσµευθέντα 
Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

35.6262.0068 

Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Πτολεµαΐδας 25.000,00 11.925,62 3.500,00 28.500,00 

35.6262.0069 

Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Μουρικίου 11.000,00 3.881,70 2.000,00 13.000,00 

35.6262.0070 
Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. Βερµίου 9.000,00 2.746,84 1.500,00 10.500,00 

35.6262.0071 

Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. Αγ. 
Παρασκευής 6.000,00 2.543,09 1.000,00 7.000,00 

35.6262.0072 

Συντήρηση και ευπρεπισµός 
χώρων πρασίνου ∆.Ε. 
Βλάστης 4.000,00 1.302,50 0,00 4.000,00 

00.9111.0000 Αποθεµατικό 313.159,90   -8.000,00 305.159,90 

        0,00   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  204/2021. 

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
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