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Aρικ.Σεχν.Περιγραφισ: 3/2017 

Θζμα:  Προμικεια ςκευαςμάτων και υλικϊν καταπολζμθςθσ ακρίδων  

χετ.νομοκ.: άρκρο 94, παρ.5,περ.7, ν.3852/10 

ΚΑΕ 15.6693.0002 

Cpv: 24452000-7, Εντομοκτόνα  

Με τθν παροφςα μελζτθ περιγράφεται θ προμικεια ςκευαςμάτων και υλικϊν καταπολζμθςθσ ακρίδων 
όπωσ ορίηεται ςτον ν.4412/16. Η ανάπτυξθ, προςταςία, εκτίμθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ φυτικισ και ηωικισ 
παραγωγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 94, παρ.5,περ.7, ν.3852/10, είναι αρμοδιότθτα των Διμων. 

Η προμικεια αφορά εντομοκτόνο ςκεφαςμα ευρζωσ φάςματοσ, με βαςικι δραςτικι ουςία lambda-
cyhalothrin 10% (ομάδα πυρεκρινοειδϊν) μορφισ εναιωριματοσ μικροκαψυλίων (CS), με προλθπτικι και 
καταςταλτικι δράςθ δι’επαφισ και δια ςτομάχου, για τθν αντιμετϊπιςθ διαφόρων ειδϊν ακρίδων, ςε φιάλθ 100 cc 
και των 200cc. Η εφαρμογι των ςκευαςμάτων κα πραγματοποιθκεί από το προςωπικό του εργοταξίου. 

Η εκτζλεςθ τθσ προαναφερόμενθσ προμικειασ κρίνεται αναγκαία μετά από τθν κιρυξθ του Διμου μασ ωσ 
ακριδόπλθκτθ περιοχι για το ζτοσ 2017 (Αρικ. 8197/23-5-2017 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Κεντρ.Μακεδονίασ, 
ΑΔΑ:71Ψ77ΛΛ-ΓΕΧ) 

τον προχπολογιςμό του Διμου υπάρχει διαμορφωμζνθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2017 ςτον 
Κ.Α.Ε. 15.6693.0002 με τίτλο «Προμικεια ςκευαςμάτων και υλικϊν καταπολζμθςθσ ακρίδων» με ποςό το οποίο ζχει 
διαμορφωκεί ςτισ 5.000,00 € με ΦΠΑ. τθν αποκικθ του εργοταξίου δεν υπάρχει απόκεμα από προθγοφμενθ 
προμικεια. H προμικεια κα αφορά ςκευάςματα περιεχομζνου 200 cc και κα γίνεται ανάλογα με τθν εξζλιξθ του 
φαινομζνου και τισ ανάγκεσ αντιμετϊπιςισ του. ε κάκε περίπτωςθ θ προμικεια κα λιξει εντόσ του τρζχοντοσ 
οικονομικοφ ζτουσ χωρίσ υποχρζωςθ εκτζλεςθσ  ςτο ςφνολό τθσ.                                

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ  

Αρικ. τμχ.  ΤΝΟΛΟ 

1 Εντομοκτόνο ςκεφαςμα ευρζωσ φάςματοσ, με βαςικι δραςτικι ουςία 

lambda-cyhalothrin 10% (ομάδα πυρεκρινοειδϊν) μορφισ εναιωριματοσ 

μικροκαψυλίων (CS), με προλθπτικι και καταςταλτικι δράςθ δι’επαφισ και 

δια ςτομάχου, για τθν αντιμετϊπιςθ διαφόρων ειδϊν ακρίδων (ςε φιάλθ των 

200  cc) 

 

23,00 € 

 

 
175 

 

4.025,00 

Μερικό ςφνολο €   4025,00    

ΦΠΑ 24% €       966,00    

υνολικό ποςό €  4.991,00 

 
Η ςυντάξαςα 

 

Η προϊςταμζνθ του τμιματοσ  

Μακρυγιάννθ Πολυξζνθ 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

Η Πρ/νθ οικείασ Δ/νςθσ 
Επιγαρίδου οφία 
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