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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 281/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζωσης και µε 
τηλεδιασκεψη, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της ανάθεσης υπηρεσιών αποχιονισµού του ∆ήµου Εορδαίας λόγω µη επάρκειας του 
προσωπικού. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
Ο Αντιπρόεδρος,  αναφερόµενος στο ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών  την 
υπ’αριθµ. 20848/27-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ:  «Ανάθεση εργασιών αποχιονισµού 2021-2022» 
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». 
Το τµήµα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας µε το υπ’ αρ. 19816/14-9-2021 έγγραφό της, απέστειλε 
στην υπηρεσία µας τις κάτωθι µελέτες εργασιών αποχιονισµού 2021-2022. Σύµφωνα µε τις µελέτες αυτές 
µετά την διεύρυνση των ορίων του ∆ήµου Εορδαίας, το υπάρχον δυναµικό σε  µηχανήµατα και προσωπικό, 
δεν επαρκεί για τον άµεσο  και ταυτόχρονο αποχιονισµό που πλήττει τον Καλλικρατικό ∆ήµο Εορδαίας. Ως εκ 
τούτου κρίνεται αναγκαία η ανάθεση αυτών των εργασιών σε ιδιοκτήτες µηχανηµάτων  και γεωργικών 
ελκυστήρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των οδών εντός κατοικηµένων περιοχών, του 
δηµοτικού οδικού δικτύου εκτός ορίων οικισµών, των αγροτικών δρόµων και γενικώς κάθε περιοχής ευθύνης 
του ∆ήµου Εορδαίας. Αναλυτικότερα: 
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Αριθµός 
Μελέτης Περιγραφή Ποσό µελέτης 

63/2021 Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. Πτολεµαΐδας 2021-2022 24.552,00 

62/2021 Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. Μουρικίου 2021-2022 22.568,00 

61/2021 Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. Βερµίου 2021-2022 21.080,00 

60/2021 Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. Αγ. Παρασκευής 2021-2022 21.080,00 

64/2021 Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων χώρων  ∆.Ε. Βλάστης 2021-2022 6.944,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  96.224,00 

Ο υπολογισµός των εργασιών έγινε για συνήθη καιρικά φαινόµενα, σε ένταση και σε χρονική διάρκεια και 
έχει υπολογιστεί προσεγγιστικά, µε βάση τον ηµερήσιο ωριαίο χρόνο και το σύνολο των ηµερών, ανά 
περιοχή και Τοπική Κοινότητα, προηγούµενων περιόδων αποχιονισµού όσο δηλαδή είναι ο µέσος όρος 
εργασίας που έχει σηµειωθεί-παρουσιαστεί στατιστικώς σε αντίστοιχα φαινόµενα στις διάφορες περιοχές-
οµάδες τα τελευταία χρόνια. Σε περίπτωση που τα συνήθη καιρικά φαινόµενα, ξεπεράσουν σε διάρκεια, 
σφοδρότητα και ένταση τις εκτιµώµενες ηµέρες ανά περίοδο αποχιονισµού, σε σηµείο τέτοιο που οι 
πιστώσεις της συγκεκριµένης µελέτης να µην επαρκούν για να καλύψουν τις απαιτούµενες εργασίες, ο ∆ήµος 
Εορδαίας δύναται και πρέπει να προβεί σε δέσµευση και αύξηση της συγκεκριµένης δαπάνης για να 
µπορέσει να ανταπεξέλθει στα απρόοπτα-έκτακτα και µη προβλέψιµα καιρικά φαινόµενα. 
Από την οικονοµική υπηρεσία έγιναν οι σχετικές Αναλήψεις Υποχρέωσης και συγκεκριµένα: 

Αριθµός 
Μελέτης Κωδικός Περιγραφή 

Ποσό 
δέσµευσης 

2021 

Ποσό 
δέσµευσης 

2022 ΣΥΝΟΛΟ ΑΑΥ 2021 Αρ. Πολυετής 

63/2021 30.7333.0086 
Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων 
χώρων  ∆.Ε. Πτολεµαΐδας 2021-2022 9.548,00 15.004,00 24.552,00 829/2021 16/2021 

62/2021 30.7333.0087 
Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων 
χώρων  ∆.Ε. Μουρικίου 2021-2022 12.152,00 10.416,00 22.568,00 830/2021 17/2021 

61/2021 30.7333.0088 
Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων 
χώρων  ∆.Ε. Βερµίου 2021-2022 9.352,00 11.728,00 21.080,00 831/2021 19/2021 

60/2021 30.7333.0089 

Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων 
χώρων  ∆.Ε. Αγ. Παρασκευής 2021-
2022 9.352,00 11.728,00 21.080,00 832/2021 18/2021 

64/2021 30.7333.0090 
Αποχιονισµός  οδών - κοινοχρήστων 
χώρων  ∆.Ε. Βλάστης 2021-2022 6.944,00   6.944,00     

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  47.348,00 48.876,00 96.224,00     

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 
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. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης, προκειµένου: 
1. Να διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή η αδυναµία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών 
αποχιονισµού, από το υπάρχον δυναµικό σε  µηχανήµατα και προσωπικό  
2. Να ανατεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες σε ιδιώτες, από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι 30-04-
2022, 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.» 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  

 
Αριθµ. Απόφ. 281/2021 

                                               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 

3852/2010 
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2. τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 & της παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 όπως τροπ/καν 
και ισχύουν  

3. την υπ’αριθµ 20848/27-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.∆ιαπιστωνεται  η αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών αποχιονισµού του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε τις 
υπ’ αρ. 60/2021, 61/2021, 62/2020 ,63/2021 και 64/2021 µελέτες της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 
και Ποιότητας Ζωής, από το υπάρχον προσωπικό της. 
2. Να ανατεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες σε ιδιώτες, από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι 30-04-2022 
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 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 281/2021  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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