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                                                                                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

0ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Σπάτα: 16/10/2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ.: 30338 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                  

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ   

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04   

Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου  

Τηλ.: 213 2007395  

Fax.: 210 6630163  
 

ΘΕΜΑ: Απόφαση απευθείας ανάθεσης, για την υπηρεσία με τίτλο «Κατεπείγουσα απολύμανση-

μικροβιοκτονία για την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19». 

ΑΠΟΦΑΣΗ  545 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ και 32Α περ. β του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ.  2  

άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19-07-2018), 

5. Το άρθρο εικοστό έκτο της από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α΄/14-

03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19», η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4722/20 (ΦΕΚ Α' 

177/15-09-2020), 

6. Την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με ημερομηνία 

23/09/2020 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υπηρεσία με τίτλο 

«Κατεπείγουσα απολύμανση-μικροβιοκτονία για την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19»,  

7. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων, για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007365167/ 2020-09-24 (CPV: 90921000-9 «Υπηρεσίες 

απολύμανσης και εξολόθρευσης»),  

8. Το με αριθ. πρωτ. 27270/18-09-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη για την έγκριση της 

δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης με την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 

16.095,20 € σε βάρος του Κ.Α.Ε: 10-6274.001 του προϋπολογισμού έτους 2020, η οποία 
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δεδομένου ότι δεν υπάρχει θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την 

ανάθεση συνεδρίασή του,  

9. Τη με αρ. 517/28917/01-10-2020 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης της με ημερομηνία 

23/09/2020 Τεχνικής Περιγραφής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «Κατεπείγουσα 

απολύμανση-μικροβιοκτονία για την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19»,  

10. Τη με αριθ. πρωτ. 28991/02-10-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 29270/05-10-2020 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΑΡΓΥΡΗ Μ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ με διακριτικό τίτλο «Ι- 

SUSTAINABLE PEST CONTROL», με έδρα Ν. Κώνστα 23, Κορωπί, Τ.Κ. 19400, τηλ. 215 

5015993, Α.Φ.Μ.: 151026854, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, η οποία προσέφερε για την εν λόγω 

υπηρεσία, το ποσό των δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι  ευρώ (12.816,00 €) πλέον 

Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά δεκαπέντε  χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα 

τεσσάρων λεπτών (15.891,84 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

12. Το από 13/10/2020 πρακτικό του τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση προσφορών 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 015/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΔΡΕΩ1Χ-829) και την 238/2020 απόφαση τροποποίησης της 

015/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 3Φ30Ω1Χ-ΔΦΦ). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αναθέτουμε στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΡΓΥΡΗ Μ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ με διακριτικό τίτλο «Ι- SUSTAINABLE PEST CONTROL», που εδρεύει Ν. Κώνστα 23, 

Κορωπί, Τ.Κ. 19400, τηλ. 215 5015993, Α.Φ.Μ.: 151026854, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, την υπηρεσία με τίτλο 

«Κατεπείγουσα απολύμανση-μικροβιοκτονία για την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-

19», έναντι του ποσού των δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων δεκαέξι  ευρώ (12.816,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 

24%, ήτοι συνολικά δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 

λεπτών (15.891,84 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%., ως κάτωθι: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 
την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 

και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Απολύμανση-
μικροβιοκτονία (έως δέκα εφαρμογές) του  Δημ. 
Καταστήματος παλαιού Δημαρχείου Σπάτων  που 
ευρίσκεται επί της Βασ. Παύλου  108 & Φλέμιγκ στα 
Σπάτα. 10 158,00 1.580,00 

2  Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 
την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 

και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Απολύμανση-
μικροβιοκτονία (έως δέκα εφαρμογές) του Δημ.  κτιρίου 
Αρτέμιδος επί της οδού Λ. Καραμανλή στην Αρτέμιδα   10 158,00 1.580,00 

3  Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 

την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 
και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: :Απολύμανση 
και μικροβιοκτονία (έως δέκα εφαρμογές) του κτιρίου 
εξωτερικών συνεργειών όπισθεν Δημαρχιακού κτιρίου Λ. 
Καραμανλή στην Αρτέμιδα 10 158,00 1.580,00 
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4 Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 
την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 
και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Απολύμανση-

μικροβιοκτονία (έως δέκα εφαρμογές) του κεντρικού 
Δημαρχείου  Σπάτων  που ευρίσκεται επί της Βασ. Παύλου 

& Δημάρχου Χρ. Μπέκα στα Σπάτα. 10 148,00 1.480,00 

5 Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 
την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 

και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: :Απολύμανση 
και μικροβιοκτονία (έως δέκα εφαρμογές)  του Δημοτικού 
Ιατρείου στην Αρτέμιδα. 10 148,00 1.480,00 

6 Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 
την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 
και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Απολύμανση-

μικροβιοκτονία (έως δέκα εφαρμογές)  του  Δημοτικού 
αμαξοστάσιου 10 188,00 1.880,00 

7 Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 
την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 
και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Απολύμανση-

μικροβιοκτονία (έως τέσσερις εφαρμογές) του  κτιρίου 
Σ.Ε.Ο που ευρίσκεται στην 2η Πάροδο της οδού Διονυσίου 
Σολωμού  στα Σπάτα. 4 98,00 392,00 

8 Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 
την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 
και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Απολύμανση-

μικροβιοκτονία (έως έξι  εφαρμογές) του κτιρίου Παιδικού 
Σταθμού Σπάτων που ευρίσκεται επί της οδού Ελ. 
Βενιζίλου & Ασκληπιού στα Σπάτα. 6 158,00 948,00 

9 Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 

την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 
και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Απολύμανση-
μικροβιοκτονία (έως έξι εφαρμογές) του κτιρίου  Α¨ 
Παιδικού Σταθμού Αρτέμιδος που ευρίσκεται επί της Λ. 
Αρτέμιδος 135 στην Αρτέμιδα.  6 158,00 948,00 

10 Απολύμανση και μικροβιοκτονία με χρήση εκνεφωτή για 
την προληπτική αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19 
και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: Απολύμανση-
μικροβιοκτονία (έως  έξι  εφαρμογές) του νεόδμητου 
Παιδικού Σταθμού Αρτέμιδος που ευρίσκεται επί της οδού 

Ανδρέα Παπανδρέου στην Αρτέμιδα.  6 158,00 948,00 

  12.816,00 

ΦΠΑ 24% 3.075,84 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 15.891,84 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ    

                                                                                

       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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