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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

151/2020

13ης/

από το πρακτικό της
23.11.2020 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 3ο :

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα - έργο καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2021 –
Σύμβαση του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία που θα προκύψει από τον διαγωνισμό της ΠΕ
Λάρισας - ορισμός του ύψους συμμετοχής.

Σήμερα Δευτέρα 23.11.2020, ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς,
με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 11547/19.11.2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
Αναστασίου Ιωάννης
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
Γιάνναρος Γεώργιος
6.
Ευσταθίου Ηλίας
7.
Κασίδας Ιωάννης
8.
Καφετσιούλης Απόστολος
9.
Κορδίλας Δημήτριος
10.
Κρανιώτης Ευάγγελος
11.
Μακροβασίλης Βασίλειος
12.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
13.
Μπαρμπέρης Πέτρος
14.
Μπατζιόλας Ζάχος
15.
Μπελιάς Αντώνιος
16.
Ντάγκας Νικόλαος
17.
Ολύμπιος Αθανάσιος
18.
Σκαρκάλης Χρήστος
19.
Σμυρλής Βασίλειος
20.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
21.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
22.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
23.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
24.
Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Κατσιάβας Αστέριος
26.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
27. Σωτηρίου Βασίλειος
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Δευτέρα 23.11.2020, ώρα 16:55.
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Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αγιάς, Δήμητρας, Μεγαλοβρύσου και
Ποταμιάς.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας,
διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 3ο :

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα - έργο καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2021 –
Σύμβαση του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία που θα προκύψει από τον διαγωνισμό της ΠΕ
Λάρισας - ορισμός του ύψους συμμετοχής.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ευάγγελος Κρανιώτης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ.: 311568/09-11-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής
ενότητας Λάρισας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου που έχει ως εξής:
«Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασής της για εφαρμογή
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Νομού όπου η όχληση παρουσιάζεται ιδιαίτερα
αυξημένη, πρόκειται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας για το έτος 2021»(CPV: 90922000-6).
Ο ανάδοχος θα είναι εξειδικευμένος στο αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας και θα έχει αποδεδειγμένα την
τεχνογνωσία και την εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων προγραμμάτων.
Το πρόβλημα των κουνουπιών αφενός άπτεται προβλημάτων υγείας (μετάδοση μολυσματικών νόσων,
όπως ελονοσία, λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου κλπ)και αφετέρου αποτελεί σημαντικό παράγοντα
όχλησης με άμεσες προεκτάσεις στη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, σε θέματα εργασίας των κατοίκων και
των παραθεριστών κλπ.
Τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Αγιάς, Ελασσόνας, Τυρνάβου, Τεμπών
και Κιλελέρ, ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά αποδεκτό σχέδιο καταπολέμησης των προνυμφών με πολύ
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η μέθοδος εφαρμογής του έργου είναι η προνυμφοκτονία που συνδυάζει τη
μέγιστη αποτελεσματικότητα με την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η μέθοδος αυτή σε
συνδυασμό με το χαμηλής τοξικότητας προνυμφοκτόνο που χρησιμοποιήθηκε, κατέστησε την προσπάθεια
τελείως ακίνδυνη για ανθρώπους, θηλαστικά, ψάρια, πτηνά, ωφέλιμα έντομα κλπ.
Η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει την έγκαιρη έναρξη του προγράμματος
καταπολέμησης των κουνουπιών, που θα αποβλέπει στη καταπολέμηση της πρώτης γενιάς εντόμων και
μάλιστα στο στο στάδιο των προνυμφών αυτών, δηλαδή πριν την δημιουργία των τέλειων (ακμαίων) εντόμων.
Η καταλληλότερη γι΄αυτό χρονική περίοδος είναι οι μήνες Μάρτιος και Απρίλιος.
Γι΄ αυτό και έχοντας υπόψη τα παραπάνω κρίνουμε σαν κατεπείγουσα την ανάγκη εφαρμογής του
προγράμματος καταπολέμησης αυτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να προληφθούν τυχόν
κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων και των παραθεριστών της περιοχής .
Η ορθή εφαρμογή του προγράμματος θα ελέγχεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της
σύμβασης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Λάρισας.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών για την καταπολέμηση
κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας με επίγειους και από αέρος ψεκασμούς στην ευρύτερη
περιοχή του Δέλτα του Πηνειού ποταμού (Δήμοι Τεμπών και Αγιάς) και κατά μήκος αυτού στα χωρικά όρια
του Δήμου Τεμπών, καθώς και στην Παρακάρλια περιοχή του Δ. Κιλελέρ. Επίσης θα διενεργήσει ψεκασμούς
στους Δήμους Τυρνάβου και Ελασσόνας.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των αναγκαίων ψεκαστικών παρεμβάσεων στο Δήμο σας
απαιτείται:
α) η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή στο έργο άμεσα.
β) η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για σύμβαση έργου μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου
εταιρείας που θα προκύψει μετά από διαγωνισμό που θα διενεργήσει η Π.Ε. Λάρισας, και
γ) τον ορισμό του ύψους της συμμετοχής σε 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
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Η διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης αυτής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.
Πέραν αυτού και εφ’ όσον δεν υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση, οι ψεκαστικές εφαρμογές στα διοικητικά όρια
του Δήμου σας θα ανασταλούν.
Για την υπογραφή της σύμβασης και την αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει,
ενημερώστε άμεσα την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας. Μετά την υπογραφή της σύμβασης με την
ανάδοχο εταιρεία παρακαλούμε να μας αποσταλεί ένα ακριβές αντίγραφο αυτής.
Και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 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. Το Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) όπως ισχύει.
Εισηγούμαστε:
1. Τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του Νομού, της
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για το έτος 2021.
2. Την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας που θα προκύψει μετά το
διαγωνισμό που θα διενεργήσει η ΠΕ Λάρισας.
3. Ορίζει το ύψος της συμμετοχής του Δήμου σε 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ποσό
που θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.
4. Αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση και σωστή εκτέλεση του έργου στις Δημοτικές Ενότητες του
Δήμου θα είναι η επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – εργασιών έτους 2021 (Ν.
4412/2016).

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν.3463/06 (Α’ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
- τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 (Α’ 263) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
- τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.»,
- τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Α΄160) : «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
- τις διατάξεις των άρθρων 118 και 377 παρ. 1 περ.38 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147): «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,
- το υπ’ αριθμ. 311568/09-11-2020 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας – Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
1. Εγκρίνουμε τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές του
Νομού, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για το έτος 2021.
2. Εγκρίνουμε την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της αναδόχου εταιρείας που θα
προκύψει μετά το διαγωνισμό που θα διενεργήσει η ΠΕ Λάρισας.
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3. Ορίζουμε το ύψος της συμμετοχής του Δήμου σε 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,
ποσό που θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.
4. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο για την έγκριση της μελέτης και για την ανάθεση των εργασιών
κουνουποκτονίας στον ανάδοχο που θα προκύψει από τον διαγωνισμό που θα διενεργηθεί από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας.
5. Ορίζουμε αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση και σωστή εκτέλεση του έργου στις Δημοτικές
Ενότητες του Δήμου θα είναι η επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών – εργασιών έτους
2021 (Ν. 4412/2016).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 151/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

