
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ.  22/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 161/2022 

Θέμα: Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη σύναψη σύμβασης καθαριότητας 
δημοτικών χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 9 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α΄136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 15481/09-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε  ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 25 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  Κύρκου Κυριάκος 
Γεώργου Τρύφων Νάτσης Ιωάννης 
Θωμαϊδης Χρήστος  
Κιοσές Παναγιώτης  
Αντωνιάδης Θεοχάρης  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Τόμου Πέτρος   
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος   
Θεοδώρου Απόστολος   
Χατζητιμοθέου Ιωάννης   
Ιωάννου Χρήστος  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη  
Πέγιου Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Γυρίκη Ελένη  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία   
Ελευθεριάδης Κυριάκος 
Αβραμίδης Ιωάννης 
 

 
 

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

ΑΔΑ: 6ΒΦΓΩΨΛ-ΛΩΙ



. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων την εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δ. Αμυνταίου, ως εξής: 

Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών 
αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 
δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων 
παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α' 64), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006). 

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης 
συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το 
αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της 
οποίας αυτές παρέχονται». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη του Σώματος την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας με 
τίτλο: “Εργασία καθαριότητας χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, 
έτους 2022”. 

Επίσης έθεσε υπ’ όψη του Σώματος την αδυναμία εκτέλεσης της παραπάνω 
εργασίας από υπαλλήλους του Δήμου, δεδομένης της έλλειψης προσωπικού – 
εργατών καθαριότητας, σε συνδυασμό με τον όγκο των προς εκτέλεση εργασιών, 
δεδομένου ότι τις ημέρες τέλεσης της εμποροπανήγυρης σημειώνεται τεράστια 
προσέλευση εκθετών και επισκεπτών, και κατά συνέπεια ο όγκος των προς 
αποκομιδή – καθαρισμό απορριμμάτων στους χώρους τέλεσης της 
εμποροπανήγυρης δεν είναι εφικτό να καθαριστεί από το υφιστάμενο προσωπικό του 
Δήμου, το οποίο επιπροσθέτως είναι επιφορτισμένο και με την καθαριότητα – 
αποκομιδή απορριμμάτων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αμυνταίου. 

Επίσης τόνισε την ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας για την προστασία της 
δημόσιας υγείας – κατοίκων και επισκεπτών – κατά τη διάρκεια και μετά την 
εμποροπανήγυρη. 

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 

Κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, από Πέμπτη 6/10/2022 έως και τη Δευτέρα 
10/10/2022, καθημερινά με το πρώτο φως της ημέρας, τις ώρες αιχμής καθώς και 
κάθε βράδυ θα εκτελείται καθαριότητα και θα απομακρύνονται τα απορρίμματα σε 
όλους τους χώρους της ζώνης ευθύνης του αναδόχου. 

Τη Δευτέρα 10/10/2022 το απόγευμα θα ξεκινήσει η γενική καθαριότητα του χώρου 
της εμποροπανήγυρης η οποία θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 
14/10/2022 και με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να απασχολήσει, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης, ικανό αριθμό ατόμων για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Το 
κόστος των ατόμων αυτών θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ικανό αριθμό των απαιτούμενων εργαλείων – 
υλικών αποκομιδής (σκούπες, φαράσια, σακούλες κλπ), το κόστος των οποίων 
επίσης θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρ. 61, του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-
2011, τ. Α΄). 
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 Την έλλειψη προσωπικού του Δήμου για την εκτέλεση καθαριότητας των 
χώρων της εμποροπανήγυρης, σε συνδυασμό με τον όγκο των προς 
εκτέλεση εργασιών. 

 Την ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας για την προστασία της 
δημόσιας υγείας – κατοίκων και επισκεπτών – κατά τη διάρκεια και μετά την 
εμποροπανήγυρη. 

 Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Α. Εγκρίνει την σύναψης σύμβασης για την εργασία με τίτλο: “Εργασία 
καθαριότητας χώρων ετήσιας εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, έτους 2022”. 

Η εκτέλεσή της θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση, έπειτα από τις νόμιμες διαδικασίες 
και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

Β. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Αντωνιάδης Θεοχάρης  και κ. Ελευθεριάδης Κυριάκος   
δήλωσαν παρών, και οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργου Τρύφων, Τσαχειρίδης Σπύρος 
και Θεοδώρου Απόστολος ψήφισαν κατά, σύμφωνα με τις θέσεις που διατύπωσαν 
όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά. 

Γ. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Γρομπανόπουλος Τρύφων, Θεοδοσιάδης Πρόδρομος, 
Σαπαρδάνης Φώτιος και Τόμου Πέτρος ψήφισαν ναι με επιφύλαξη για το ύψος του 
τιμήματος της απευθείας ανάθεσης. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  161/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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