
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   289/2021 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Κατ’ αρχήν συζήτηση σχετικά με τη σύναψη σύμβασης 
καθαριότητας καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 04 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  67 
του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
58531/25-09-2021 (Β’ 4441), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14624/30-09-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                   Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
2. Μπάντης Ιορδάνης   
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης                                       
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ 
όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις της παρ. 1, του 
άρθρ. 61, του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011, τ. Α΄), σύμφωνα με τις 
οποίες: 

«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 
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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: “Υπηρεσίες καθαριότητας καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου 
Αμυνταίου”. 

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 τη φύση της εργασίας η οποία 
απαιτεί εξειδίκευση και συγκεκριμένο εξοπλισμό. 

Επίσης τόνισε την ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας για τον 
ευπρεπισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων, καθώς και για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα αναλάβει τον βιολογικό καθαρισμό των 
εσωτερικών χώρων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων, καθώς και την 
καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με πλυστικό πιεστικό μηχάνημα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία 
και υλικά καθαριότητας, το κόστος των οποίων θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρ. 61, του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-
6-2011, τ. Α΄). 

2. Την έλλειψη προσωπικού του Δήμου για την εκτέλεση καθαριότητας 
των χώρων της εμποροπανήγυρης, σε συνδυασμό με τη φύση της 
εργασίας η οποία απαιτεί εξειδίκευση και συγκεκριμένο εξοπλισμό. 

3. Την ανάγκη εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας για τον ευπρεπισμό 
των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του καταφυγίου αδέσποτων 
ζώων, καθώς και για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

4. Την εισήγηση του Προέδρου. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη σύναψης σύμβασης για την εργασία με τίτλο: “Υπηρεσίες 
καθαριότητας καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου”. 

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

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 289/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 

     Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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