
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Κα̟οδιστρίου 9-11,  Άργος 212 32  
� 27513-60055 Fax: 27510-23506   
e-mail: dimos@argos.gr 
Πληροφορίες : κ. Λυρίτης Π.     

  

Άργος 6 Ιουνίου 2017 

 Αριθµός α̟όφασης:1171

 

ΘΕΜΑ: «Κατα̟ολέµηση κωνω̟οειδών ∆ήµου Άργους-Μυκηνών» 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας λάβει υ̟όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της ̟αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 
4. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ̟αροχή των ανωτέρω υ̟ηρεσιών σύµφωνα µε την 

υ̟’ αρίθµ. 3/2017 Μελέτη της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού & Τουρισµού.  

5. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υ̟ό διενέργεια δα̟άνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε 
την αριθµ. 141/2017 Α.Ο.Ε., µε αριθµό 510 α̟όφασης ανάληψης υ̟οχρέωσης και 
έχει καταχωρηθεί  στα λογιστικά βιβλία του δήµου στον ΚΑ. 35.6117.007. 

6. Την υ̟΄αριθ. 12926/02-06-2017 Πρόσκληση του ∆ήµου µας ̟ρος τον: ΛΕΚΟΣΙΩΤΗ 

ΑΝ. ΑΝΤΩΝΗ, Χηµικές Εφαρµογές-Μηχανήµατα-Χαρτικά-Εµ̟όριο, 5ο χλµ. 

Άργους-Στέρνας,  Άργος 21200, Α.Φ.Μ. 046229010, ∆.Ο.Υ.  Άργους, 
7. Την ̟ροσφορά του:  

ΛΕΚΟΣΙΩΤΗ ΑΝ. ΑΝΤΩΝΗ, Χηµικές Εφαρµογές-Μηχανήµατα-Χαρτικά-Εµ̟όριο, 

5ο χλµ. Άργους-Στέρνας,  Άργος 21200, Α.Φ.Μ. 046229010, ∆.Ο.Υ.  Άργους, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Εγκρίνουµε τη διενέργεια και τις  τεχνικές ̟ροδιαγραφές της υ̟ηρεσίας µε τίτλο 
«Κατα̟ολέµηση κωνω̟οειδών ∆ήµου Άργους-Μυκηνών» εκτιµώµενης αξίας 
24.775,20 ευρώ, µε Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης. 

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υ̟ηρεσίας «Κατα̟ολέµηση κωνω̟οειδών ∆ήµου 

Άργους-Μυκηνών» ό̟ως ̟αρακάτω: 
Στον ΛΕΚΟΣΙΩΤΗ ΑΝ. ΑΝΤΩΝΗ, Χηµικές Εφαρµογές-Μηχανήµατα-Χαρτικά-

Εµ̟όριο, 5ο χλµ. Άργους-Στέρνας,  Άργος 21200, Α.Φ.Μ. 046229010, ∆.Ο.Υ.  

Άργους, και σύµφωνα µε την υ̟’ αρίθµ. 3/2017 Μελέτη της ∆/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Τουρισµού και τον ̟αρακάτω ̟ίνακα: 

ΑΔΑ: 6Λ5ΘΩΨΔ-5ΦΝ



 

Μον. 

Μέτρησης
Ποσότητα

Ενδεικτική 

τιµή 

µονάδας

∆α̟άνη

1

Κατα̟ολέµηση ε̟ιβλαβών εντόµων 

(κωνο̟οειδών) µε ψεκασµό φρεατίων 

α̟οχέτευσης, χώρων κτιρίων και λοι̟ών 

υ̟αίθριων χώρων µε λιµνάζοντα ύδατα µε 

κατάλληλο εντοµοκτόνο σκεύασµα 

(Περιλαµβάνεται η δα̟άνη για το 

εντοµοκτόνο σκεύασµα και το 

εργατοτεχνικό ̟ροσω̟ικό και τα εργαλεία 

̟ου α̟αιτούνται για τη διάλυση και τον 

ψεκασµό) λίτρα 3.330 5,930 19.746,90

Σύνολο 19.746,90

ΦΠΑ 24% 4.739,26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.486,16

Περιγραφή

 
 

3. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα 

έξι ευρώ και δέκα έξι λε̟τά (24.486,16) ευρώ συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
4. Η δα̟άνη ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί α̟ό 
Τακτικούς ιδίους ̟όρους, στον ̟ροϋ̟ολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει 
εγγραφεί η σχετική ̟ίστωση, η ο̟οία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6117.007 και έχει 
εκδοθεί η σχετική α̟όφαση ανάληψης υ̟οχρέωσης 510/31-05-2017. 

5. Ο χρόνος ̟αράδοσης της υ̟ηρεσίας ορίζεται καθηµερινά και σύµφωνα µε τις 
ηµεροµηνίες ̟αράδοσης µετά την υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης. 

6. Η ̟ληρωµή του συµβατικού ̟οσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος ̟ληρωµής, 
µετά την υ̟οβολή α̟ό τον ̟ροµηθευτή ισό̟οσου εξοφλητικού τιµολογίου. 

7. Στη σύµβαση ̟ου θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, 
α̟ρόσκο̟τη και σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές εκτέλεση της ̟ρος  
ανάθεση υ̟ηρεσίας. 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Καµ̟όσος ∆ηµήτριος 

ΑΔΑ: 6Λ5ΘΩΨΔ-5ΦΝ
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