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ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

        
Η παρούσα μελέτη αφορά στην πραγματοποίηση εργασιών απεντόμωσης, απολύμανσης, μυοκτονίας 
και απώθησης φιδιών  των Σχολικών κτηρίων του ΝΠΔΔ"Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης" 
που βρίσκονται στην ευθύνη του Δήμου Αλμωπίας. 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σε όλους τους κύριους και βοηθητικούς χώρους των σχολικών 
εγκαταστάσεων όπως γραφεία, αποθήκες, αίθουσες, χώρους υγιεινής, αύλειους χώρους κλπ, κατόπιν 
επιλογής των καταλληλότερων σκευασμάτων / φαρμάκων με βάση την δραστικότητά τους. Τα 
φάρμακα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από κρατικούς φορείς και να είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας των πολιτών και η προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Οι μέθοδοι που θα εφαρμοστούν είναι: 
 - Τοποθέτηση ειδικών παγίδων / δολωμάτων - Τροφοδοσία GEL 
 - Απολυμαντικός ψεκασμός και ψεκασμός στους εξωτερικούς χώρους για απώθηση φιδιών-Εργασία 
μυοκτονίας σε φρεάτια αποχέτευσης, κτήρια και λοιπούς χώρους-Εργασίες εξωτερικού ψεκασμού 
εκτός θειαφιού  και απωθητικών φιδόσχοινων 
 - Η Εργασία της απολύμανσης και της μυοκτονίας όλων των Σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης 
του Δήμου Αλμωπίας θα πραγματοποιηθούν τμηματικά σε τρείς χρονικές περιόδους και αντίστοιχα η 
πιστοποίηση τους θα γίνεται τμηματικά μετά το πέρας της εκάστοτε επέμβασης. 
Ο ανάδοχος που θα πραγματοποιήσει τις εργασίες θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη ειδική άδεια.  
Η συνολική προυπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. είναι:  
και  θα καλυφθεί από ίδιους πόρους,    12.264,00 €

ΕΥΡΩ 

Η ανάθεση και επίβλεψη των εργασιών θα γίνει από την Τ.Υ.Δ.Α.  σύμφωνα με τον Ν.3463 αρθρ.75 
και το Π.Δ. 28/1980. 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
      

α/α Είδος εργασίας Μον. Ποσότητα
Τιμή 

Μον.με 
ΦΠΑ 

Δαπάνη 

1 

Εργασία  καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων σε 
φρεάτια αποχέτευσης, κτήρια και λοιπούς χώρους 
με ψεκασμό των χώρων με κατάλληλο 
εντομοκτόνο σκεύασμα  

Λίτρο 
lt 

700 7,00 4.900,00

2 

Εργασία μυοκτονίας σε φρεάτια αποχέτευσης, 
κτήρια και λοιπούς χώρους με την κατασκευή και 
τοποθέτηση δολωματικής παγίδας, οποιοδήποτε 
τύπου και μεγέθους. 

Τεμάχιο 
Παγίδας 540 8,00 4.320,00

3 
Εργασίες υπολειμματικού ψεκασμού 

Λίτρο 
lt 400

4,00 
1.600,00

4 Τροφοδοσία Gel Τεμάχιο  26 50,00 1.300,00

5 Εργασίες εξωτερικού ψεκασμού εκτός θειαφιού  
και απωθητικών φιδόσχινων  

 6 24,00 144,00

         

  ΣΥΝΟΛΟ 12.264,00 €

       
  ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  9.971

  ΦΠΑ 23%   2.293
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