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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
ΘΕΜΑ:  Διαπίστωση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με 
εξωτερικούς συνεργάτες για την καθαριότητα του χώρου του Κέντρου 
Συμβουλευτικής  υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας  Δήμου Βέροιας  . 
 

Με την αριθμ. 2365/12-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας με κωδικό ΟΠΣ 5000855 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» (η πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

Στον Προϋπολογισμό  του Δήμου Βέροιας, για το έτος 2018, υπάρχει πίστωση στον 
Κ.Α. 60/7341.002  με τίτλο «Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βέροιας» ποσού 7.876,00€   τα οποία περιλαμβάνουν 
προμήθεια γραφικής ύλης , δαπάνες δημοσιότητας,   δαπάνες φύλαξης χώρου, δαπάνες 
καθαρισμού κλπ  . 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/2011) «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 δημοσίων 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 ΚΔΚ (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». 

Η παρούσα εργασία αφορά την Διεύθυνσης Κοινωνική Προστασίας – Παιδείας – 
Πολιτισμού και συγκεκριμένα την καθαριότητα του χώρου του Κέντρου 
Συμβουλευτικής  υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας  Δήμου Βέροιας . Η παραπάνω 
δομή στεγάζεται στην οδό Αγ. Παταπίου 4 , στη Βέροια, στον 1ο όροφο. Είναι συνολικού 
εμβαδού 86, τ.μ. αποτελείται από τουαλέτα, κουζίνα,  δύο γραφεία, σαλόνι, χωλ, μικρή 
αποθήκες  και δύο μπαλκόνια.   



Η καθαριότητα της δομής είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατευτεί η υγεία 
των εργαζομένων και των επισκεπτών. 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι οι εξής: Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και 
τουαλετών της δομής  (2) φορές την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένου και των 
καθαριστικών – απολυμαντικών , και θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι 30/11/2018 . 

 
Ο Δήμος Βέροιας  διαθέτει κτίρια για τη στέγαση των υπηρεσιών του , όπως : 

το Δημαρχιακό μέγαρο (Μητροπόλεως 46), το δημοτικό  κτίριο στην οδό Βικέλα 4, το 
δημοτικό κτίριο στην οδό Μητροπόλεως 55. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι 
υποστηρίζονται σε θέματα καθαριότητας τα (απομακρυσμένα) γραφεία των 
δημοτικών καταστημάτων των τοπικών κοινοτήτων, τα γραφεία του κυνοκομείου, τα 
γραφεία του χώρου στάθμευσης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου – γραφεία 
Σ.Μ.Α. Για την καθαριότητα όλων των ανωτέρω δημοτικών κτιρίων  απασχολούνται 
μόνο (5) άτομα προσωπικό (ΥΕ) καθαριότητας (καθαριστριών) . Το ανωτέρω 
προσωπικό δεν επαρκεί και θα απαιτηθεί η ανάθεση της  καθαριότητα του χώρου του 
Κέντρου Συμβουλευτικής  υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας  Δήμου Βέροιας λόγω 
ότι  υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου. 

Κατόπιν αυτών παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 
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