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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 87/2013

ΘΕΜΑ: ‘Εργασίες Κουνουποκτωνίας’ έτους 2013 στο Δ. Αγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ
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. 1390/21-02-2013 έγγραφο του τμήματος Περιβαλλοντικής
Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Την με αριθ. 15/2013 (Πρακτικό 5ο/27.02.2013/Θέμα 3ο) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αγιάς περί έγκρισης συμμετοχής στη δαπάνη του έργου
κωνωποκτονίας στην Π.Ε. Λάρισας για το 2013
7. Το από 10.04.2013 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του αριθ. 01/2013
Διαγωνισμού της Π.Ε. Λάρισας
8. Την με αριθ. 445/2013 (Πρακτικό 8ο/22.04.2013 - ΘΕΜΑ: 51ο - ΑΔΑ: ΒΕ5Π7ΛΡΨΘΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί
έγκρισης διενέργειας του 01/2013 διαγωνισμού περί ανάδειξης Μειοδότη
9. Το από 29.04.2013 2ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του αριθ. 01/2013
Διαγωνισμού
10. Την με αριθ. 521/2013 (Πρακτικό 9 ο/13.05.2013 - ΘΕΜΑ: 50ο - ΑΔΑ: ΒΕΝΤ7ΛΡΞΥ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του 01/2013 Διαγωνισμού & ανάδειξης
Αναδόχου
11. Την από 4 Ιουνίου 2013 σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Αναδόχου με αντικείμενο την
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για το έτος
2013»
12. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.

13. Το αριθμ. πρωτ. 3326/14-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΕ

Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
14. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου

στο ΚΑ 02.15.6279.05
15. Τη διάθεση της πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 44/2013

απόφαση της.
16. Την αριθμ. πρωτ. 3231/12-03-2013 Απόφαση του Διατάκτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
•

Αναθέτει την υλοποίηση της εργασίας ‘Εργασίες κουνουποκτωνίας’ έτους 2013
στο Δ. Αγιάς συνολικού προϋπολογισμού 12.880,00€ δώδεκα χιλιάδων
οκτακοσίων ογδόντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (10.471,54€
συν ΦΠΑ 23% 2.408,46€ = 12.880,00€)., εταιρείας με την επωνυμία
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Μουρελάτο
Σπυρίδωνα, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Νέο Ρύσιο – Θέρμη - T.K. 57001),
με ΑΦΜ 099772420 – Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης όπως περιγράφεται παρακάτω και
σύμφωνα με τους κάτωθι όρους που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η διενέργεια κωνωποκτονίας σε περιοχές
του Δήμου Αγιάς η οποία περιλαμβάνει:
α) την εφαρμογή έργου παρακολούθησης και δειγματοληψιών προνυμφών και
ακμαίων κουνουπιών.
β) την πραγματοποίηση επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των
προνυμφών των κουνουπιών και των ακμαίων κουνουπιών
γ) την προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου εγκεκριμένων
σκευασμάτων από τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι:
α) Σύμβαση
β) Η Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης και η Προσφορά του
Αναδόχου στον διαγωνισμό που διενήργησε η
Π.Ε. Λάρισας Αρ. Διακήρυξης 01/2013 στις 08.04.2013 με αντικείμενο την
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013».
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το συμβατικό έργο θα περαιωθεί κατά την περίοδο από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης έως και 15.09.2013.
Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει Εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% (άνευ ΦΠΑ) του συμβατικού κόστους που
αντιστοιχεί στον Δήμο Αγιάς ήτοι ποσού 1.047,15€.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το ετήσιο κόστος παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου για λογαριασμό του
δήμου ανέρχεται σε 10.471,54 € πλέον ΦΠΑ 2.408.46 €, συνολική αμοιβή 12.880,00 €.
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.
Οι πληρωμές θα διενεργούνται ξεχωριστά από τις Δημόσιες Αρχές που συμμετέχουν
στον προϋπολογισμό (Περιφέρεια & Δήμοι), κατά το ύψος των πιστώσεών τους στο
έργο.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης της
σύμβασης, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον
προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Η ολική αποπληρωμή
θα πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά την έκδοση του τελευταίου τιμολογίου, μετά την
ολοκλήρωση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 5: ΚΥΡΙΕΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το έργο με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στον Δήμο Αγιάς έτους 2013»
περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των
κουνουπιών και καταπολέμησής τους.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών
για την καταπολέμηση κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας με επίγειους
ψεκασμούς στον δήμο Αγιάς.
Το έργο αποσκοπεί στην μείωση της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια στους
κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών,
στην δημιουργία συνθηκών οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και κύρια
στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, στο βαθμό που καταπολέμηση κουνουπιών
αποτελεί σημαντική συνιστώσα της πρόληψης για ασθένειες μεταδιδόμενες από τα
κουνούπια, όπως μηνιγγοεγκεφαλίτιδες οφειλόμενες στον ιό του Δυτικού Νείλου,
ελονοσία, και άλλες ιώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Ανάδοχος, είναι
οι εξής :
ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 Φυσικό σύστημα
Εβδομαδιαίοι έλεγχοι – δειγματοληψίες παρακολούθησης της παρουσίας
προνυμφών κουνουπιών και διενέργεια απαιτούμενων ψεκασμών με χρήση
εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων σκευασμάτων από εδάφους στα μεγάλα
υγροτοπικά συστήματα της περιοχής εφαρμογής του έργου.
 Αστικό σύστημα
Έλεγχος των αστικών σημειακών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και
διενέργεια απαιτούμενων εφαρμογών προνυμφοκτονίας με χρήση εγκεκριμένων
σκευασμάτων.
 Περιαστικό σύστημα



Παρακολούθηση του συνόλου των εστιών αναπαραγωγής της περιοχής
εφαρμογής του έργου.
Εβδομαδιαίοι έλεγχοι – δειγματοληψίες παρακολούθησης της παρουσίας
προνυμφών κουνουπιών και διενέργεια απαιτούμενων ψεκασμών με χρήση
εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων σκευασμάτων.
Αγροτικό σύστημα
Εβδομαδιαίοι έλεγχοι και διενέργεια δειγματοληψιών παρακολούθησης της
παρουσίας προνυμφών κουνουπιών. Ψεκασμοί προνυμφοκτονίας στο αρδευτικό
και αποστραγγιστικό δίκτυο των περιοχών εφαρμογής του έργου καθώς και σε
πλημμυρισμένα χωράφια.
Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας των
παρασιτοκτόνων
σκευασμάτων
υγειονομικής
σημασίας,
που
θα
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου, εγκεκριμένων για χρήση στην
καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. Εντοπισμός και αξιολόγηση των εν δυνάμει εστιών αναπαραγωγής
κουνουπιών και προσδιορισμός των θέσεων ελέγχου (δειγματοληπτικών
σταθμών)
2. Αποτύπωση των σταθμών ελέγχου σε ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα,
οικολογική χαρτογράφηση των φυσικών συστημάτων.
3. Τήρηση βάσης δεδομένων ελέγχου δειγματοληπτικών σταθμών και
ψεκαστικών εφαρμογών.
4. Καταγραφή των αποτελεσμάτων του έργου μέσω δειγματοληψιών ακμαίων
κουνουπιών.
5. Δράσεις αξιολόγησης του κινδύνου εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου και
αντιμετώπισης εφόσον απαιτηθεί.
6. Υλοποίηση δράσεων δημοσιοποίησης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 Εντοπισμός και χαρτογράφηση εστιών προνυμφών
Με την έναρξη του έργου θα ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, αξιολόγηση των εστιών
αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Οι εστίες θα
αποτυπωθούν
σε
χαρτογραφικά
υπόβαθρα,
θα
τοποθετηθούν
οι
δειγματοληπτικοί σταθμοί, θα κατασκευαστούν οι επιχειρησιακοί χάρτες.
 Παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών
Με βάση τη χαρτογράφηση, οικολογική χαρτογράφηση και τον εντοπισμό
υδάτινων συλλογών, ο ανάδοχος θα εκτελεί δειγματοληψίες σε όλες τις περιοχές
εκτέλεσης του έργου με εβδομαδιαίες περιφορές. Δειγματοληψίες θα εκτελούνται
τόσο στο φυσικό, όσο και στο περιαστικό και αγροτικό σύστημα της περιοχής
εφαρμογής του προγράμματος. Αποτέλεσμα των δειγματοληψιών θα είναι η
οριοθέτηση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών και η καταγραφή της
παρουσιαζόμενης αφθονίας των προνυμφών. Με βάση τα παραπάνω, τα οποία
θα καταγράφονται σε ημερήσια δελτία ελέγχου, θα καθορίζονται οι απαιτούμενοι
ψεκασμοί.
 Εκτέλεση ψεκασμών από εδάφους
Ο εντοπισμός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστημα καθώς και οι μικρής
έκτασης εστίες του φυσικού συστήματος θα καλύπτονται από συνεργεία επίγειου
ψεκασμού με τον κατάλληλο εξοπλισμό με πλήρη ευθύνη του ανάδοχου. Οι
ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται στο σύνολο των εστιών στις οποίες
εντοπίστηκαν προνύμφες κουνουπιών, σύμφωνα με τα ημερήσια δελτία ελέγχου.









Αντιμετώπιση ζητημάτων Δημόσιας Υγείας
Το ενδεχόμενο εκδήλωσης κρουσμάτων νοσημάτων που μεταδίδονται από
κουνούπια δημιουργεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων διασφάλισης της
Δημόσιας Υγείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει μέτρα και να στοχεύσει τις
ενέργειες του για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων για την Δημόσια Υγεία.
Παρακολούθηση όχλησης τελείων εντόμων
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη διακύμανση του
πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Η
παρακολούθηση αυτή γίνεται με δίκτυο δειγματοληπτικών σταθμών με
ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου.
Διάθεση σκευασμάτων για χρήση στους ψεκασμούς
Τα σκευάσματα θα είναι ήπια προνυμφοκτόνα σκευάσματα εγκεκριμένα για
χρήση στην καταπολέμηση κουνουπιών.
Ό,τι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον
ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα όπως υποβολή
προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την
ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου,
διενέργεια περιορισμένης κλίμακας ακμαιοκτονιών στο βαθμό που απαιτηθούν,
διαφυλάσσοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική συμβατότητα των
εφαρμογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων.
Η επανάληψη των ψεκασμών θα διενεργείται κατόπιν δειγματοληψιών.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ
Η επανάληψη των ψεκασμών τόσο στο φυσικό σύστημα όσο και στο περιαστικό
θα είναι σε άμεση συνάρτηση των ευρημάτων προνυμφών κουνουπιών και θα
διενεργούνται κατόπιν δειγματοληψιών και κατόπιν εμπειριών προηγούμενων
επεμβάσεων στις περιοχές εφαρμογής.
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
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 καταπολέμησης
κουνουπιών θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τα αρμόδια
Υπουργεία.
Προβλέπεται η χρήση σκευασμάτων με δραστική ουσία B.T.I. (Bacillus
thuringiensis var. Israelensis) και Diflubenzuron (φυσικό, αγροτικό,
περιαστικό, αστικό).
Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος, όπως
αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική
έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία.
Με το αριθ. 10597/105456/12.10.2012 έγγραφο του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίζονται τα εγκεκριμένα σκευάσματα για την
καταπολέμηση των κουνουπιών.
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 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
στην διασφάλιση της υγείας των κατοίκων των περιοχών.

ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση
αυτού, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης.
Σε διάστημα δέκα ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να διαθέτει
χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του έργου, να έχει εντοπίσει
τις βασικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, να χωροθετήσει τους
δειγματοληπτικούς σταθμούς, να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό
και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο.
Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει το έμπειρο επιστημονικό και εκπαιδευμένο
τεχνικό προσωπικό που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση του έργου, καθώς
και τα απαραίτητα μέσα ( ψεκαστικά οχήματα, οχήματα μεταφοράς προσωπικού,
ψεκαστικές μονάδες, αναλώσιμα, σκευάσματα κλπ).
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΥΘΥΝΕΣ
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση, τα προβλεπόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης της Π.Ε. Λάρισας και της ακόλουθης
σύμβασης μεταξύ αυτού και της Π.Ε. Λάρισας, την ισχύουσα νομοθεσία, τις
υποδείξεις του Δήμου Αγιάς και των εντεταλμένων οργάνων του καθώς και της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας που έχει την καθολική ευθύνη επίβλεψης και τον έλεγχο της προόδου του
συνολικού έργου που εκτελείται σε Δήμους της Π.Ε. Λάρισας. Οι εργασίες θα
εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής με στόχο την βέλτιστη
εφαρμογή του έργου, την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος, την προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας, την μείωση της όχλησης, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και
σεβασμό του περιβάλλοντος.
Τον ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και
δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα
κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα
πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει
την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία,
στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό
ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού που θα απασχοληθεί και να εφαρμόζει όλες τις κείμενες νομικές
διατάξεις.
Η σύμβαση που θα συναφθεί, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2286/95, του
Π.Δ.118/2007, τους όρους της αριθ. 01/2013 και της νομοθεσίας που διέπει την
παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου.
Για ζητήματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην
διακήρυξη του 01/2013 Διαγωνισμού της Π.Ε. Λάρισας και η σχετική υπογραφείσα
σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και του Αναδόχου με αντικείμενο την «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ κουνουπιών στην
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για το έτος 2013.

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια
δικαστήρια για την επίλυσή της συμφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα
δικαστήρια της Λάρισας.

‘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

