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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

        ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ       Αρ. Πρωτ: 256 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Έγκριση για «Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   253 / 2020 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018 (Α’133). 

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 

του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Την αναγκαιότητα για «Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας» 

6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 

531/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 7343/11-08-2020.  

7) Την υποβληθείσα προσφορά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας», 

εκτιμώμενης αξίας χιλίων εξακοσίων δέκα ευρώ (1.610,00 €), χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε την κάτωθι Τεχνική Περιγραφή και τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα της 

εργασίας με τίτλο «Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας». 

 
Τεχνική Περιγραφή Εργασίας 

 
Η παρούσα αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την απεντόμωση και την μυοκτονία στις 

εγκαταστάσεις της δημοτικής Κατασκήνωσης Στομίου.  

Εξαιτίας της μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης κατά τη διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου παρατηρήθηκαν εκτεταμένα πλήθη εντόμων αλλά και παρασιτικών ζωικών 

οργανισμών. Για την απομάκρυνσή τους απαιτείται η εκτέλεση εργασιών απεντόμωσης, μυοκτονίας, 
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παρασιτοκτονίας όπως και απώθηση ζωικών οργανισμών σύμφωνα με την ΚΥΑ1791 20/8/2015 

(τεύχος Β΄).     

 

. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 1. 
Απεντόμωση/μυοκτονία/παρασιτοκτονία/απώθηση 
ζωικών οργανισμών σύμφωνα με την ΚΥΑ1791 
20/8/2015 (τεύχος Β΄) 

1 1.610,00 1.610,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 1.610,00 

  

ΦΠΑ 24% 386,40 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.996,40 

 

 Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση  «Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας», όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στην ανωτέρω τεχνική περιγραφή, στον Καψαχάτη Ιωάννη του Ευριπίδη, με έδρα την 

οδό Διογένους 15, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.54453, ΑΦΜ: 074025377, ΔΟΥ: ΣΤ 

Θεσσαλονίκης, τηλ.: 6977419330, έναντι του ποσού των χιλίων εξακοσίων δέκα ευρώ (1.610,00 €), 

χωρίς Φ.Π.Α. 

 Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από 

χρηματοδότηση των Υπ Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που είναι 

εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους  η σχετική πίστωση, η οποία 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6279.05 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Δ. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται  έως 31/09/2020 . 

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την 

υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 

απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών. 

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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