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ΑΠΟΦΑΣΗ  57/2012

ΘΕΜΑ: Απευθείας  ανάθεση  για  την  Συμμετοχή  του  Δήμου  στο 

πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2012. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπ. Οικονομικών 

5. Το αριθμ. Πρωτ. 1465/20-02-2012 έγγραφο του τμήματος 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας.

6. Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: ‘Καταπολέμηση 

κουνουπιών στην Π.Ε. Λάρισας για το έτος 2012’  από την Οικονομική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 10/04/2012 στην εταιρεία 

Οικοανάπτυξη Α.Ε. (ΑΔΑ: Β4ΩΝ7ΛΡ-8ΙΦ).

7. Την υπ΄ αριθ. 397/2012 απόφαση του Διατάκτη 

8. Την υπ΄ αριθ.  53/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. 

Αγιάς.

9. Την αριθμ. 65/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αγιάς. 
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10. Την αριθμ. Υ1/Γ.Π. οικ. 31343/17-03-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείο 

Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  με  θέμα  «Πρόγραμμα 

Καταπολέμησης Κουνουπιών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
                                                

• Εγκρίνει  την  μελέτη  που  συνέταξε  ο  αρμόδιος  υπάλληλος  του 

Γραφείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  του  Δ.  Αγιάς  για  την  εργασία 

‘ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012’

• Αναθέτει  την υλοποίηση της εργασίας ‘Πρόγραμμα καταπολέμησης 

κουνουπιών έτους  2012’  συνολικού προϋπολογισμού με  τον ΦΠΑ 

23% 9.310,01€ στην εταιρεία «Οικοανάπτυξη Α.Ε.» που εδρεύει στο 

Ν. Ρύσιο του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 099772420 ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 697 Νέο Ρύσιο και Τ.Κ. 57001 Θέρμη.με νόμιμο 

εκπρόσωπο τον Κον Μουρελάτο Σπύρο με τους κάτωθι όρους που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

Τεχνική Περιγραφή 

• Εντοπισμός και αξιολόγηση των εν δυνάμει  εστιών αναπαραγωγής 

κουνουπιών  και  προσδιορισμός  των  θέσεων  ελέγχου 

(δειγματοληπτικών σταθμών)

• Αποτύπωση των σταθμών ελέγχου σε χαρτογραφικά υπόβαθρα.

• Εβδομαδιαίοι  έλεγχοι  –  δειγματοληψίες  για  τον  εντοπισμό 

προνυμφών  κουνουπιών  στις  εν  δυνάμει  εστίες  αναπαραγωγής 

(ρέματα  και  λοιπές  εστίες  περιαστικού,  στο  αρδευτικό  – 

αποστραγγιστικό  δίκτυο,  ταμιευτήρες,  φυσικά  υγροτοπικά 

συστήματα κλπ)

• Διενέργεια  απαιτούμενων  ψεκασμών  στις  υδατοσυλλογές  που 

φιλοξενούν  προνύμφες  κουνουπιών,  με  χρήση  εγκεκριμένων 

προνυμφοκτόνων σκευασμάτων.

• Προμήθεια  των  εγκεκριμένων  παρασιτοκτόνων  σκευασμάτων 

υγειονομικής σημασίας,  που θα απαιτηθούν για  την εκτέλεση του 

έργου.
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• Τήρηση βάσης δεδομένων ελέγχου δειγματοληπτικών σταθμών και 

ψεκαστικών εφαρμογών και να παραδώσει αυτά στο Δήμο σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή.

• Το  πρόγραμμα  καταπολέμησης  θα  εκτελεστεί  σύμφωνα  με  την 

αριθμ.  Υ1/Γ.Π.  οικ.  31343/17.03.2011  εγκύκλιο  «Πρόγραμμα 

Καταπολέμησης  Κουνουπιών»  και  το  αριθμ.  Υ1/Γ.Π.οικ.62941/06-

06-2011  έγγραφο  του  Υπουργείου  Υγείας  και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.

• Οι ψεκασμοί θα διαρκέσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο Δ. 

Αγιάς  για  το  έτος  2012  ανέρχεται  στο  ποσό  των  9.310,01€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (εννέα χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ 

και ένα λεπτό).

Συγγραφή  Υποχρεώσεων

ο Ανάδοχος δεσμεύεται για τα κάτωθι

♦ Να  διαθέτει  όλο  το  απαιτούμενο  προσωπικό,  τον  αναγκαίο 

εξοπλισμό,  τις  απαραίτητες  ποσότητες  εντομοκτόνων  και  λοιπών 

αναλωσίμων που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση του 

έργου.

♦ Να εκτελέσει τις εργασίες που περιγράφονται παραπάνω.

♦ Να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας τόσο για τους 

εργαζομένους όσο και για τους κατοίκους της περιοχής εφαρμογής 

του έργου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις υποδείξεις της 

αναθέτουσας αρχής.

♦ Να παράσχει όποια συμπληρωματική βοήθεια απαιτηθεί από το Δήμο, 

για την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου.

♦ Να ενημερώνει το Δήμο για την πορεία των εργασιών του έργου, 

όποτε  του  ζητηθεί.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  Ανάδοχος  είναι 

υποχρεωμένος να δεχθεί τον πραγματοποιούμενο έλεγχο και να τον 

διευκολύνει.
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‘Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, 

αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.

                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

                                                                 ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ  
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