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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 224/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  25ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 27-7-2021 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. 15869/23-7-2021πρόσκληση 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:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας λόγω µη επάρκειας του προσωπικού του ∆ήµου 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  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. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Αναστάσιος Παπαχρήστου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Ο κος. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο κος. Αν. Παπαχρήστου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ. Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ. 
15757/22-7-2021 εισήγηση της ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  ως εξής: 
ΘΕΜΑ:  «Ανάθεση εργασιών καθαριότητας 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, το άρθρο 117 του Ν.4674/2020 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 57 του N.4795/21 (ΦΕΚ 
62/17.04.2021 τεύχος Α') ορίζονται τα 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, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισµού, καθώς και ταφής και 
ανακοµιδής νεκρών, 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».  
 
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (η οποία αναφέρεται βέβαια σε 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς τότε ήταν αρµοδιότητα αυτού του οργάνου): «Με το άρθρο 179 
αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρµοστο, και ορίζεται 
του λοιπού ότι εφόσον κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου ανακύπτει αδυναµία εκτέλεσης 
συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, 
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και 
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ηλεκτροφωτισµού, µπορεί µε απόφαση του συµβουλίου να ανατίθενται µε δηµόσια σύµβαση η εκτέλεση των 
υπηρεσιών αυτών. Με την εν λόγω τροποποίηση, το δηµοτικό συµβούλιο, ως κυρίαρχο αποφασιστικό 
όργανο του δήµου και αρµόδιο για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, κατά το άρθρο 102 του 
Συντάγµατος, µπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των προαναφεροµένων υπηρεσιών, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εκτιµώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγµατικά περιστατικά, 
σε συνάρτηση µε την εξυπηρέτηση του δηµοτικού, αλλά και του δηµοσίου συµφέροντος. Και τούτο διότι, κατά 
λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης δεν µπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να 
εξειδικεύει την κάθε περίπτωση ονοµαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρµογής 
που εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των συµβάσεων του άρθρου 61 του ν. 
3979/2011 (βλ. ενδεικτικά 75/2012 Πράξη Ζ΄ Κλιµακίου ΕΣ και 3923/2013 Απόφαση VI Τµήµατος ΕΣ, µε τις 
οποίες κρίνεται εάν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όρισε ο νοµοθέτης στην αιτιολογική σκέψη της 
διάταξης). 
 
Επιπλέον, η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 61, όπως τροποποιείται µε το παρόν, είναι ανεξάρτητη από 
τον πολυετή προγραµµατισµό προσλήψεων, όπου κάθε Ο.Τ.Α. οφείλει να αποτυπώσει τις ανάγκες του σε 
µόνιµο προσωπικό για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης. Άλλωστε, 
η ύπαρξη ή µη προσωπικού για την ανάθεση των εν λόγω συµβάσεων σε τρίτους είναι ένας µόνον παράγων, 
ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, εξετάζεται σε συνδυασµό µε τα ίδια µέσα, την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα 
των τοπικών κοινοτήτων, το εάν πρόκειται για αποµακρυσµένους από την έδρα του δήµου οικισµούς, καθώς 
και οποιονδήποτε άλλο, κατά την κρίση του συµβουλίου, παράγοντα επιβάλλει, κατά στάθµιση της εκάστοτε 
ανακύπτουσας περίστασης, την ανάθεση της σύµβασης σε τρίτους.» 

 
Η ∆/νση ∆ιοικητικών υπηρεσιών διαβίβασε στην υπηρεσία µας τις κάτωθι τεχνικές περιγραφές ανάθεσης 
υπηρεσιών καθαριότητας, στις οποίες τονίζεται ότι 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 τον κίνδυνο προσβολής της 
δηµόσιας υγείας.  

 

Συγκεκριμένα οι αναθέσεις αφορούν: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

14400/2021 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του  ∆ηµαρχείου Πτολεµαΐδας 

14396/2021 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των WC στο χώρο της λαϊκής αγοράς, της ανθοκοµικής και των 
χηµικών τουαλετών κατά τη διάρκεια της 
εµ̟ορο̟ανήγυρης και κατά την ̟αράλληλη λαϊκή αγορά 

14398/2021 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου Κοινωνικής Πολιτικής 

14407/2021 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του Πνευµατικού κέντρου 

14405/2021 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίου της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας και Αγροτικής Οικονοµίας 

14406/2021 ∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ. Πύργων 

14408/2021 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κοινοτικού καταστήµατος 
Ανατολικού 

14401/2021 ∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ.  Μεσοβούνου 

14399/2021 ∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ.  Κοµνηνών 

14409/2021 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κοινοτικών καταστηµάτων Αγίου Χριστοφόρου – 
Καρυοχωρίου – Σ ̟̟ηλιάς – Ερµακιάς 

14402/2026 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του  ∆ηµοτικού καταστήµατος Εµ̟ορίου 

14404/2027 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κοινοτικών καταστηµάτων 
Αναρράχης – Μηλοχωρίου - Φούφα (̟̟ρώην  ∆ήµου Μουρικίου) 

14397/2028 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κοινοτικού καταστήµατος 
΄Αρδασσας Κρυόβρυσης 

11342/2021 ∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Βλάστης 
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Από την οικονομική υπηρεσία έγιναν οι σχετικές Αναλήψεις Υποχρέωσης και ειδικότερα: 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
∆α̟άνη 

2021 
∆α̟άνη 

2022 
Σύνολο 

∆α̟άνης 
Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

10.6274.0000 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του  
∆ηµαρχείου Πτολεµαΐδας 8.000,00   8.000,00 719/2021 

00.6279.0000 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των 
WC στο χώρο της λαϊκής αγοράς, της 
ανθοκοµικής και των χηµικών 
τουαλετών κατά τη διάρκεια της 
εµ̟ορο̟ανήγυρης και κατά την 
̟αράλληλη λαϊκή αγορά 2.000,00   2.000,00 720/2021 

60.6274.0007 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του 
κτιρίου Κοινωνικής Πολιτικής 6.000,00   6.000,00 721/2021 

00.6279.0000 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του 
Πνευµατικού κέντρου 6.000,00   6.000,00 722/2021 

30.6274.0000 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των 
κτιρίου της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας και 
Αγροτικής Οικονοµίας 8.000,00   8.000,00 723/2021 

10.6274.0001 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ. 
Πύργων 

4.500,00 3.000,00 7.500,00 

724/2021 
ΑΑΥ &  
4/2021 
Πολυετή 

10.6274.0002 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του 
κοινοτικού καταστήµατος 
Ανατολικού 

4.500,00 3.000,00 7.500,00 

725/2021 
ΑΑΥ &  
5/2021 
Πολυετή 

10.6274.0003 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ.  
Μεσοβούνου 

4.500,00 3.000,00 7.500,00 

726/2021 
ΑΑΥ &  
6/2021 
Πολυετή 

10.6274.0004 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ.  
Κοµνηνών 

4.500,00 3.000,00 7.500,00 

727/2021 
ΑΑΥ &  
7/2021 
Πολυετή 

10.6274.0005 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των 
κοινοτικών καταστηµάτων Αγίου 
Χριστοφόρου – Καρυοχωρίου – 
Σ ̟̟ηλιάς – Ερµακιάς 10.000,00   10.000,00 728/2021 

10.6274.0006 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του  
∆ηµοτικού καταστήµατος Εµ̟ορίου 

7.000,00 3.000,00 10.000,00 

729/2021 
ΑΑΥ &  
8/2021 
Πολυετή 

10.6274.0006 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των 
κοινοτικών καταστηµάτων 
Αναρράχης – Μηλοχωρίου - Φούφα 
( ̟̟ρώην  ∆ήµου Μουρικίου) 7.000,00 3.000,00 10.000,00 

730/2021 
ΑΑΥ &  
9/2021 
Πολυετή 

10.6274.0006 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του 
κοινοτικού καταστήµατος 
Άρδασσας Κρυόβρυσης 

4.000,00 2.000,00 6.000,00 

731/2021 
ΑΑΥ &  
10/2021 
Πολυετή 

10.6274.0008 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. 
Βλάστης 1.400,00   1.400,00 732/2021 

    77.400,00 20.000,00 97.400,00   

 

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 
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Φορέα και ΚΑΕ στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας ή του ∆ήµου ή της ∆.Ε.Υ.Α. και να 
εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δηµοτικές ενότητες, αντιστοίχως». 
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, µε την ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 14 επιτρέπεται η εγγραφή 
όµοιων ή οµοειδών πιστώσεων σε διαφορετικούς κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
εφόσον κάθε εγγραφή αναφέρεται σε διαφορετική δηµοτική ενότητα.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία, παρακαλούµε για λήψη απόφασης, 
προκειµένου: 
 
1. Να διαπιστωθεί η αδυναµία εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών καθαριότητας από το υπάρχον 

προσωπικό 

2. Να ανατεθούν οι κάτωθι υπηρεσίες καθαριότητας, σε ιδιώτες, για χρονικό διάστηµα ενός έτους, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 

3979/2011 και τις παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012:  

 

Για την Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

14409/2021 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κοινοτικών 
καταστηµάτων Αγίου Χριστοφόρου – Καρυοχωρίου – Σ̟ηλιάς – 
Ερµακιάς 10.000,00 728/2021 

   Σύνολο 10.000,00   

 

Για την Δ.Ε. Βερμίου: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

14406/2021 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ. Πύργων 

7.500,00 
724/2021 ΑΑΥ &  
4/2021 Πολυετή 

14408/2021 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κοινοτικού 
καταστήµατος 
Ανατολικού 7.500,00 

725/2021 ΑΑΥ &  
5/2021 Πολυετή 

14401/2021 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ.  Μεσοβούνου 

7.500,00 
726/2021 ΑΑΥ &  
6/2021 Πολυετή 

14399/2021 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ.  Κοµνηνών 

7.500,00 
727/2021 ΑΑΥ &  
7/2021 Πολυετή 

   Σύνολο 30.000,00   

 

Για την Δ.Ε. Βλάστης: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

11342/2021 ∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Βλάστης 1.400,00 732/2021 

   Σύνολο 1.400,00   

 

Για την Δ.Ε. Μουρικίου: 
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Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

14402/2026 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του  ∆ηµοτικού 
καταστήµατος Εµ̟ορίου 

10.000,00 

729/2021 ΑΑΥ 
&  8/2021 
Πολυετή 

14404/2027 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κοινοτικών 
καταστηµάτων 
Αναρράχης – Μηλοχωρίου - Φούφα (̟̟ρώην  ∆ήµου 
Μουρικίου) 10.000,00 

730/2021 ΑΑΥ 
&  9/2021 
Πολυετή 

14397/2028 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κοινοτικού 
καταστήµατος 
΄Αρδασσας Κρυόβρυσης 6.000,00 

731/2021 ΑΑΥ 
&  10/2021 
Πολυετή 

   Σύνολο 26.000,00   

 

Για την Δ.Ε. Πτολεμαΐδας: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

14400/2021 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του  ∆ηµαρχείου Πτολεµαΐδας 8.000,00 719/2021 

14396/2021 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των WC στο χώρο της λαϊκής 
αγοράς, της ανθοκοµικής και των χηµικών τουαλετών κατά τη 
διάρκεια της 
εµ̟ορο̟ανήγυρης και κατά την ̟αράλληλη λαϊκή αγορά 2.000,00 720/2021 

14398/2021 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου Κοινωνικής 
Πολιτικής 6.000,00 721/2021 

14407/2021 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του Πνευµατικού κέντρου 6.000,00 722/2021 

14405/2021 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίου της Τεχνικής 
Υ ̟̟ηρεσίας και Αγροτικής Οικονοµίας 8.000,00 723/2021 

   Σύνολο 30.000,00   

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

Αριθµ. Απόφ. 224/2021 

                                               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 
2. το αρ. 57 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/17-04-2021 τευχος Α) 
3. την υπ’αριθµ 15757/22-07-2021  εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.  Η Οικονοµική Επιτροπή διαπιστώνει  την  αδυναµία εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισµού των χώρων του 
∆ηµαρχείου Πτολεµαΐδας, καθαριότητα των  WC στο χώρο της Λαϊκής αγοράς Πτολεµαΐδας της ανθοκοµικής 
και των χηµικών τουαλετών κατά τη διάρκεια της εµποροπανήγυρης και κατά την παράλληλη λαϊκή αγορά, 
στο κτίριο Κοινωνικής Πολιτικής, του πνευµατικού κέντρου, των κτιρίων της Τεχνικής Υπηρεσίας και 
Αγροτικής Οικονοµίας, των γραφείων Τ.Κ.  Πύργων, του Κοινοτικού καταστήµατος Ανατολικού, Μεσοβούνου, 
Κοµνηνών, Αγ. Χριστοφόρου, Καρυοχωρίου, Ερµακιάς, Εµπορίου, Αναρράχης, Μηλοχωρίου, Φούφα, 
Άρδασσας- Κρυόβρυσης και των γραφείων Βλάστης. 
2.Να ανατεθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας των παραπάνω χώρων, σε ιδιώτες για ένα έτος, βάσει της 
διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, και πιο συγκεκριµένα : 
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Για την Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

14409/2021 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κοινοτικών 
καταστηµάτων Αγίου Χριστοφόρου – Καρυοχωρίου – Σ̟ηλιάς – 
Ερµακιάς 10.000,00 728/2021 

   Σύνολο 10.000,00   

 

Για την Δ.Ε. Βερμίου: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

14406/2021 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ. Πύργων 

7.500,00 
724/2021 ΑΑΥ &  
4/2021 Πολυετή 

14408/2021 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κοινοτικού 
καταστήµατος 
Ανατολικού 7.500,00 

725/2021 ΑΑΥ &  
5/2021 Πολυετή 

14401/2021 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ.  Μεσοβούνου 

7.500,00 
726/2021 ΑΑΥ &  
6/2021 Πολυετή 

14399/2021 
∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων Τ.Κ.  Κοµνηνών 

7.500,00 
727/2021 ΑΑΥ &  
7/2021 Πολυετή 

   Σύνολο 30.000,00   

 

Για την Δ.Ε. Βλάστης: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

11342/2021 ∆α̟άνες καθαρισµού γραφείων ∆.Ε. Βλάστης 1.400,00 732/2021 

   Σύνολο 1.400,00   

 

Για την Δ.Ε. Μουρικίου: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 

14402/2026 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του  ∆ηµοτικού 
καταστήµατος Εµ̟ορίου 

10.000,00 

729/2021 ΑΑΥ 
&  8/2021 
Πολυετή 

14404/2027 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κοινοτικών 
καταστηµάτων 
Αναρράχης – Μηλοχωρίου - Φούφα (̟̟ρώην  ∆ήµου 
Μουρικίου) 10.000,00 

730/2021 ΑΑΥ 
&  9/2021 
Πολυετή 

14397/2028 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κοινοτικού 
καταστήµατος 
΄Αρδασσας Κρυόβρυσης 6.000,00 

731/2021 ΑΑΥ 
&  10/2021 
Πολυετή 

   Σύνολο 26.000,00   

 

Για την Δ.Ε. Πτολεμαΐδας: 

Τεχνική 
Περιγραφή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

Α̟οφάσεις 
Ανάληψης 
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14400/2021 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του  ∆ηµαρχείου Πτολεµαΐδας 8.000,00 719/2021 

14396/2021 

Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των WC στο χώρο της λαϊκής 
αγοράς, της ανθοκοµικής και των χηµικών τουαλετών κατά τη 
διάρκεια της 
εµ̟ορο̟ανήγυρης και κατά την ̟αράλληλη λαϊκή αγορά 2.000,00 720/2021 

14398/2021 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου Κοινωνικής 
Πολιτικής 6.000,00 721/2021 

14407/2021 Ανάθεση εργασιών καθαριότητας του Πνευµατικού κέντρου 6.000,00 722/2021 

14405/2021 
Ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίου της Τεχνικής 
Υ ̟̟ηρεσίας και Αγροτικής Οικονοµίας 8.000,00 723/2021 

   Σύνολο 30.000,00   

 
 
                              Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  224/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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 Καρακασίδης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
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