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(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» 

 

 

 

 
Αρίθμ.Πρωτ: 12138  

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  

         Έχοντας υπόψη :  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του N. 3463/2006 
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
3) Την 126/13    απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής      περί « έγκρισης &διάθεσης  

πίστωσης του πρ/σμού έτους 2013 του Δήμου Αγιάς,.- 
4) Την 35130/739/09.08.2010 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών 
5) Την γνωμοδότηση επιτροπής αξιολόγησης 
6) Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας 
7) Την προσφορά του Παππά Χρήστου 
 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

 
Την ανάθεση της εργασίας όπως αυτή  περιγράφεται στον παρακάτω προϋπολογιστικό 
πίνακα για την απεντόμωση και μυοκτονία της Δημοτικής κατασκήνωσης Στομίου στον 
προμηθευτή Παππά Χρήστο, Α.Φ.Μ. 066353791 έναντι αμοιβής 2.000,00€ σε βάρος του 
ΚΑΕ 02.15.6279.01 Εργασίες απεντόμωσης & μυοκτονίας Δημοτικής Κατασκήνωσης 
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 

 
                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 1 Εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας  1.626,02€  

 
   

     

      

  
ΣΥΝΟΛΟ 1.626,02€ 

  
ΦΠΑ 373,98€ 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00€ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η διενέργεια απεντόμωσης και μυοκτονίας στη 
Δημοτική κατασκήνωση Στομίου η οποία περιλαμβάνει: 
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1. Την πραγματοποίηση επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των εντόμων και 
των μυών. 

2. Την προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου εγκεκριμένων σκευασμάτων 
από τον ανάδοχο 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το συμβατικό έργο θα περαιωθεί κατά την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως 
και το τέλος κατασκηνωτικής περιόδου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΙΜΗ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το κόστος παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου για λογαριασμό του Δήμου 
ανέρχεται σε 1.626,02€ πλέον Φ.Π.Α 373,98€, συνολική αμοιβή 2.000,00€. Στην παραπάνω 
τιμή περιλαμβάνονται πλήρως τα προβλεπόμενα έξοδα για την εκτέλεση των υπηρεσιών. 
Η παραπάνω τιμή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης της σύμβασης. Η 
ολική αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά την έκδοση του τελευταίου 
τιμολογίου, μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
  
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το σύνολο των απαιτούμενων 
σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. 
Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη 
χρήση από τα αρμόδια υπουργεία. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των ψεκαστικών 
εφαρμογών που διενεργεί, καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, 
επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των 
ψεκαστικών μέσων, για τη δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του 
ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια). Ο ανάδοχος 
θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου εφαρμόστηκε 
πλημμελώς 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
Ιδιαίτερη μέριμνα επιβάλλεται να δοθεί στην προστασία του περιβάλλοντος και στη 
διασφάλιση της υγείας των κατοίκων της περιοχής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΥΘΥΝΕΣ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην  παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις του Δήμου 
Αγιάς και των εντεταλμένων οργάνων του. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους 
κανόνες  επιστήμης και τεχνικής με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή του έργου, την επίτευξη 
του άριστου αποτελέσματος, την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, την μείωση της όχλησης, 
με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σεβασμό του περιβάλλοντος. 
 
Για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια 
για την επίλυση της συμφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Λάρισας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
                                                                           Αγιά 14/08/2013 
                                                                                Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  
                                                         Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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