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    ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ      
 
 Με την παρούσα τεχνική έκθεση ενδεικτικού προϋπολογισμού 300,00ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εφαρμογή 
απεντόμωσης στους χώρους των κτιρίων α)κεντρικού Δημαρχείου και β)του 
κτιρίου της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων – Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Κ.Α.Π.Η. 
Του Δήμου Ωραιοκάστρου.  
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6277.1001 του προϋπολογισμού εξόδων 
οικονομικού έτους 2015.  
Κωδικός CPV: 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων. 
Η απεντόμωση αφορά στην καταπολέμηση ανεπιθύμητων εντόμων με σκοπό την 
αποφυγή της δημιουργίας εστιών μολύνσεων. 
Η εφαρμογή θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο και με την παρουσία του 
υπεύθυνου επιστήμονα-γεωπόνου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Β.Δ.374/67(ΦΕΚ114Α). Ο επιστημονικός υπεύθυνος θα έχει την υποχρέωση της 
παρακολούθησης της  όλης  διαδικασίας δηλ. την παρασκευή του υλικού 
παρέμβασης, τη χρησιμοποίησή του, καθώς και της λήψης των μέτρων 
προφύλαξης που έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας των σκευασμάτων, 
ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την 
δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.  
Για τον αποτελεσματικό έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων θα 
πραγματοποιηθούν εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων και ειδικότερα κατά 
μήκος των τοίχων, στις απολήξεις των σωληνώσεων αποχέτευσης και στα 
φρεάτια αποχετεύσεων και περισυλλογής ομβρίων, υπολειμματικοί ψεκασμοί και 
θα τοποθετηθεί ειδικό δολωματικό gel  για την αποτελεσματικότερη 
καταπολέμηση των ανεπιθύμητων εντόμων. 
Η εφαρμογή θα γίνει με σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας, ασφαλή για την δημόσια 
υγεία, που δεν λεκιάζουν και δεν επηρεάζουν τις επιφάνειες πάνω στις οποίες 
εφαρμόζονται και έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων.  
Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται φάκελος εφαρμογών όπου θα 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 



1. Άδεια Επιστημονικού Υπευθύνου 
2. Δελτία ασφάλειας δεδομένων των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων 
3. Άδειες κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων. 
4. Πιστοποιητικά επεμβάσεων-Δελτία Παρακολούθησης Εφαρμογών όπου θα 

καταγράφονται οι ημερομηνίες εφαρμογής, τα σκευάσματα που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις. 
 

Το κόστος της εργασίας υπολογίζεται ως κατωτέρω: 
 

     ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
α/α Εφαρμογή Περιγραφή Κόστος εφαρμογής Συνολικό 

κόστος 
1 Απεντόμωση 

κεντρικού 
Δημαρχείου 

Ψεκασμός εσωτερικά & 
εξωτερικά του χώρου 
καθώς και τοποθέτηση 
τροφοελκυστικού gel 
στους χώρους 
υγειονομικής σημασίας 
(κουζίνα, WC) καθώς και 
στους χώρους των 
γραφείων  

121,95 € 121,95 € 

3. Απεντόμωση 
κτιρίου 
Αντιδημαρχίας 
Τεχνικών έργων – 
Βιβλιοθήκης – 
Κ.Α.Π.Η. 

Ψεκασμός εσωτερικά & 
εξωτερικά του χώρου 
καθώς και τοποθέτηση 
τροφοελκυστικού gel 
στους χώρους 
υγειονομικής σημασίας 
(κουζίνα, WC) καθώς και 
στους χώρους των 
γραφείων  

121,95 € 121,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ 243,90 € 
Φ.Π.Α.  56,10 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300,00 € 
    
 
              Ωραιόκαστρο,08-09-15 
  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

             Η  Προϊσταμένη του  
                                                                             Τμήματος Προϋπολογισμού 

  Λογιστηρίου & Προμηθειών 
 
  
Σταυρίδου Στέλλα                                             Πασχαλίδου Λαμπρινή 


