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Θέµα: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Μυοκτονία-απολυµάνσεις 
δηµοτικών χώρων» (αριθµ. µελ. 15/2011).  

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µήνα Μαϊου 
του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική 
Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 5921/12-5-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών,  παρόντες ήταν:  
α) Αβραµίδης Κυριάκος, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  στ) 
Καρράς Ευστράτιος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος θ) Αγοραστός Κων/νος, µέλος  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη  των µελών 
ότι σε ολόκληρο το ∆ήµο και ιδιαίτερα σε ορισµένα σηµεία, όπως φρεάτια όµβριων υδάτων, 
ηλεκτρολογικά φρεάτια, εγκαταλελειµµένα κτίρια, ∆ηµοτικά κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι των 
παραπάνω, ελεύθερα οικόπεδα και πάρκα παρουσιάζεται έντονο το πρόβληµα εµφάνισης τρωκτικών 
και εντόµων και ύπαρξης δυσάρεστων οσµών.  

Για τον έλεγχο του πληθυσµού των τρωκτικών και των εντόµων απαιτείται η εφαρµογή 
ολοκληρωµένου προγράµµατος καταπολέµησης. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι οι 
εργασίες εντοπισµού, καταγραφής, αποτύπωσης σε χαρτογραφικά υπόβαθρα και καταστολής µε 
συστηµατικό έλεγχο και τακτική τοποθέτηση δολωµάτων σε φρεάτια όµβριων υδάτων και σε 
ηλεκτρολογικά φρεάτια, µε την τοποθέτηση δολωµατικών σταθµών σε ∆ηµοτικά κτίρια και 
κοινόχρηστους χώρους αυτών, σε σχολικές µονάδες, στο Αµαξοστάσιο και σε εγκαταλελειµµένα 
κτίρια, µε τον έλεγχο και την αντικατάσταση των δολωµάτων αυτών των δολωµατικών σταθµών, µε 
τη δόλωση οπών των τρωκτικών σε ελεύθερα οικόπεδα και πάρκα, οι εργασίες καταστολής έκτακτων 
προβληµάτων στους παραπάνω χώρους, η υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης πεπραγµένων, η υποβολή 
τελικής αναφοράς στην οποία θα γίνεται εκτίµηση και αξιολόγηση των προβληµάτων ανά περιοχή και 
πρόταση ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των προβληµάτων. 

Πιο συγκεκριµένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται στον προϋπολογισµό αυτής. 

Το κόστος των εργασιών σύµφωνα µε τα παραπάνω τεύχη είναι, για εργασίες 15.800,00 
ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 23% = 3.634,00 ΕΥΡΩ, δηλαδή συνολικά 19.434,00 ΕΥΡΩ.  



Το έργο είναι ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα 2011 µε ποσό 20.000,00 € και έχει ενταχθεί 
στον Προϋπολογισµό του έτους µε ανάλογη πίστωση στον Κ.Α. 35.7332.10. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3463/06 και τις διατάξεις του Π.∆. 
28/80.  

Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται από ιδίους πόρους. 

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου µε απ’ ευθείας ανάθεση εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 151/2011 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή καλείται ώστε: 

1) Να ψηφίσει πίστωση ποσού 19.434,00 ΕΥΡΩ, σε βάρος του νέου ΚΑ 35.7332.10, του έργου 
µε τίτλο «Μυοκτονία-απολυµάνσεις δηµοτικών χώρων» (αρ. µελ. 15/2011 A.A.E. 15), 
Προϋπολογισµού 19.434,00 ΕΥΡΩ µε το ΦΠΑ 23% (15.800,00 € µε 3.634,00 € ΦΠΑ 23%). 

 
H Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη, την 
εισήγηση του προέδρου, την 151/2011 απόφαση του  

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
   ΟΜΟΦΩΝΑ  

                                                                  

Α). Ψηφίζει πίστωση ποσού 19.434,00 ΕΥΡΩ, σε βάρος του νέου ΚΑ 35.7332.10, του έργου µε τίτλο 
«Μυοκτονία-απολυµάνσεις δηµοτικών χώρων» (αρ. µελ. 15/2011 A.A.E. 15), Προϋπολογισµού 
19.434,00 ΕΥΡΩ µε το ΦΠΑ 23% (15.800,00 € µε 3.634,00 € ΦΠΑ 23%) για την αντιµετώπιση των 
δαπανών υλοποίησης της ανωτέρω εργασίας.  

  
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης και την έκδοση του σχετικού 
χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου.  

 
                     Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   49/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
 
Ακριβές Απόσπασµα,                       Αµπελόκηποι  16 – 5 - 2011 
                                                       
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                      Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                             Καζαντζίδης Γεώργιος  


