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                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                        
                                                      

 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην παροχή υπηρεσίας Απεντόμωσης - Μυοκτονίας 

σε Δημοτικά κτίρια, Παιδικούς-Βρεφικούς σταθμούς και Κ.Α.Π.Η. και φρεάτια του Δήμου για ένα (1) 
έτος. H δαπάνη θα ανέρχεται σε ύψος ποσού δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και 
δώδεκα λεπτών (13.625,12€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα είναι μερισμένη κατά 
ποσό ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε 
βάρος του  Κ.Α:30.6279.0001, του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 και κατά ποσό 

ύψους έντεκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (11.225,12€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% που θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α:30.6279.0001, του υπό 
σύνταξη προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «Απολύμανση, Απεντόμωση–
Μυοκτονία κοινόχρηστων χώρων».  Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας προέκυψε, σύμφωνα με το 
ΦΕΚ 363/19-2-2013 τ. Β΄ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων, από την αναπροσαρμογή και συμπλήρωση του Ενιαίου Τιμολογίου εργασιών Πρασίνου 
(Α.Τ.Ε.Π). 

 

 

                                               Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η   Ε Ν Ο Τ Η Τ Α    Ν Ι Κ Α Ι Α Σ  
  

Α/Α ΚΤΙΡΙΑ-ΧΩΡΟΙ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 3 
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 1 

3 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ(υπογ/ισογ/α’/β’/γ’/
δ’οροφος) 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 23 1 

4 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ(α’/β’οροφος) 

ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ 44 & 
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 

1 

5 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ –ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ – 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ (πρώην 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ)(υπογ/ισογ) 

Π.ΡΑΛΛΗ 182 
 

3 
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6 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ) Π. ΡΑΛΛΗ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 15 2 

7 
 
Ν.Π.Δ.Δ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ (υπογ/ισογ/α’/β’οροφ) 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 17 2 

8 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
(ισογ/w.c./καμαρίνια/σκηνή/κοντρ
όλ/κερκιδες) 

ΚΥΠΡΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 3 

9 
ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
(ισογ/w.c./καμαρίνια/σκηνή/κοντρ
όλ/κερκιδες) 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΝΕΣΤΩΡΟΣ 20 

10 

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -                    
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ               
«ΠΛΑΤΩΝ» (ανοιχτά – κλειστά 
γήπεδα & φρεάτια αυτών / w.c./ 
λοιποί χώροι/αποδυτήρια/ 
μηχανολογικές εγκ/σεις/κερκιδες) 

ΘΗΒΩΝ & Π.ΡΑΛΛΗ 3 

11 

 
ΓΗΠΕΔΟ  
«ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» 
(ανοιχτά – κλειστά γήπεδα & 
φρεάτια αυτών / w.c./ λοιποί 
χώροι/ αποδυτήρια/ 
μηχανολογικές εγκ/σεις/κερκιδες) 

ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 2 

12 

 
ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
(ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ) (ανοιχτά – 
κλειστά γήπεδα & φρεάτια αυτών 
/ w.c./ λοιποί χώροι/ αποδυτήρια/ 
μηχανολογικές εγκ/σεις/κερκιδες) 

ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 45 & ΣΙΝΩΠΗΣ 2 

13 

ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΙΩΝΙΚΟΣ) 
(ανοιχτά – κλειστά γήπεδα & 
φρεάτια αυτών / w.c./ λοιποί 
χώροι/ αποδυτήρια/ 
μηχανολογικές εγκ/σεις/κερκιδες) 

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 3 

14 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ                 
«ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ» (ισόγεια 
αίθουσα εκδηλώσεων/ ισόγειο 
θέατρο/ ισόγειο γήπεδο/ πινγκ – 
πόνγκ  / taekwondo 
/κινηματογράφος /w.c/ φρεάτια) 

 
ΘΗΒΩΝ 245 

10 

15 Κ.Ε.Π(ισόγειο) 
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Τ 

175 
1 

16 

1ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ (ΔΑΚΑΝ) (κλειστό 
γήπεδο & φρεάτια αυτών / w.c./ 
λοιποί χώροι/ αποδυτήρια/ 
μηχανολογικές εγκ/σεις/κερκίδες) 

 
ΤΕΡΜΑ ΠΑNΤΕΙΧΙΟΥ 

 
 

1 

17 
2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
(ΔΑΚΑΝ) (κλειστό γήπεδο & 
φρεάτια αυτών / w.c./ λοιποί 

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΤΕΡΜΑ 
(ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ) 

2 
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χώροι/ αποδυτήρια/ 
μηχανολογικές εγκ/σεις/κερκίδες) 

18 
AIΘΟΥΣΑ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ(ισόγειο) 

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 95 1 

19 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ ΣΤΟΝ : 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΗΠΟ(Κηποθέατρο),  
ΛΟΦΟ ΒΩΚΟΥ, ΑΛΣΟΣ 
ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ) 

ΚΥΠΡΟΥ 
ΙΚΤΙΝΟΥ 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
 

3 

20 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΓΚΑΡΑΖ(συνεργεία/ 
αποθήκες/λοιποί χώροι/φρεάτια) 

ΠΟΤΑΜΟΥ 7 

21 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑ  

22 ΜΑΝΤΡΑ ΜΠΛΟΚΟΥ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΙΛΙΚΙΑΣ 3 
23 ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  

24 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 
ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ (ΠΡΩΗΝ 

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ) 
7 

25 
ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ (υπόγεια αποθήκη 
αρχείου) 

ΚΙΝΙΚΙΟΥ 16 2 

26 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ»( 
α/β/γοροφ) 

ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 32 & Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 
20 

1 

27 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 185 – 187 1 

28 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ(ισογ) 

ΒΟΣΠΟΡΟΥ 2 & ΑΜΕΡ.ΚΥΡΙΩΝ 
1 

29 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Π.ΡΑΛΛΗ 125 
1 

30 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΑΚΙΝΗΤΑ (Εστίες 
μόλυνσης) 

 
7 

31 1ος ΒΡΕΦΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 142  2 

32  2οςΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 13 ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 

9Α 
2 

33 3οςΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ & ΘΕΙΡΩΝ  2 

34 4οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 52 & ΝΕΣΤΟΡΟΣ  2 

35 6οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΕΜΕΛΟΥ 35 2 

36 7ος&  5οςΠΑΙΔΙΚΟΣ 
 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & Δ.ΨΑΡΡΑ 

116 
4 

37  8ος ΒΡΕΦΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 & 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 
2 

38  9ος Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 47 & ΤΥΑΝΩΝ  2 



                                                                                 4 

39  9ος Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 47 & ΤΥΑΝΩΝ  2 

40 1ο Κ.Α.Π.Η ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ 10 2 

41 2Ο Κ.Α.Π.Η ΚΥΖΙΚΟΥ 12 & ΓΡΑΝΙΚΟΥ 2 

42 3ο  Κ.Α.Π.Η ΝΕΣΤΟΡΟΣ 17 2 

43 4ο Κ.Α.Π.Η ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 5 2 

44 5ο Κ.Α.Π.Η ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΘΑΛΗ 2 

45 6ο Κ.Α.Π.Η ΕΦΕΣΣΟΥ 84 2 

46 7ο Κ.Α.Π.Η ΑΙΣΧΥΛΟΥ &ΠΛΑΠΟΥΤΑ 2 

47 8ο Κ.Α.Π.Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 30 2 

    

 ΣΥΝΟΛΟ  132 

 

 

 

 

                                   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η    Ε  Ν  Ο  Τ  Η  Τ  Α     ΑΓ.  Ι.   Ρ  Ε  Ν  Τ Η  
 

A/A ΚΤΙΡΙΑ-ΧΩΡΟΙ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΠΙΧΑΚΗ 8 2 
2 ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΠΙΧΑΚΗ 15 2 
3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΙΧΑΚΗ 15 2 
4 Κ.Ε.Π ΦΛΕΜΙΝΓΚ 5 1 
5 ΔΗΚΕΝΙΡ ΚΥΠΡΟΥ 7 3 
6 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΗ ΚΥΠΡΟΥ 2 2 
7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΕΝΤΗ ΜΠΙΧΑΚΗ 10 1 
8 ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 19 3 
9 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 21 3 

10 ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ(αποθήκη 
καρναβαλιού) 

ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ & 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 58 

4 

11 ΚΤΙΡΙΟ “ ΣΕΙΣΜΟΠΟΛΙΣ”    ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – 
ΑΓ.ΑΝΝΗΣ –

ΠΑΡ.ΚΗΦΙΣΣΟΥ 

1 

12 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ-ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 11-115 1 
13 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2ο 

Γυμνάσιο  
ΝΑΞΟΥ 41 

 
1 

14 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΝΑΞΟΥ 23(α΄ & β΄ υπόγεια) 1 
15 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ & 

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
1 

16 ΘΕΑΤΡΟ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» ΝΑΞΟΥ & ΣΤΑΥΡΑΚΗ 3 
17 ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΙΒΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
2 
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18 ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 1 1 
19 ΓΗΠΕΔΟ «ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ» ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9 &  

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
2 

20 ΓΗΠΕΔΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ» ΣΟΛΩΝΟΣ & 
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

3 

21 ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑ 
 

22 ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑ  

23 ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΑΚΙΝΗΤΑ (Εστίες 
μόλυνσης) 

 
7 

24  ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ   

25  Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΒΑΦΗ & 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
2 

26 Α΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7  2 

27  Β΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2 

28 Γ΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 89  2 

29 Α΄ Κ.Α.Π.Η ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32 2 

30 Β΄ Κ.Α.Π.Η ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 

31 Γ΄ Κ.Α.Π.Η  Π.ΡΑΛΛΗ & ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 2 

    
 ΣΥΝΟΛΟ  64 
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                                                                          ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 

 
ΣΤΟΧΟΣ: 
Οι εργασίες απεντόμωσης σε δημοτικά κτίρια και των φρεατίων αποχέτευσης τους, στοχεύουν στη 
μείωση των επιβλαβών βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων υγειονομικής σημασίας (κατσαρίδες, 
μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια , κοριοί, ψύλλοι) και αποτελούν μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Οι δραστικές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων,  για την Ελληνική αγορά, να κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε., πρέπει δε να 
συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική 
γλώσσα άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη. 
Τα εντομοκτόνα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με άμεση και 
μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά μικρή οξεία τοξικότητα, να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή οσμή και να 
μην αφήνουν ίχνη (στίγματα, λεκέδες) στις περισσότερες κοινές επιφάνειες (τοίχοι, μοκέτες κ.λπ.) και 
να ανήκουν στην κατηγορία των πυρεθρινοειδών. 
Ο ψεκασμός γίνεται από απόσταση 20-30 εκ. από τις επιφάνειες μέχρι αυτές να διαβραχούν καλά 
χωρίς όμως να στάζουν σταγόνες. 
Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του 
προϊόντος όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του φαρμάκου και σε κάθε περίπτωση όχι σε 
μικρότερη αναλογία 1 lt διαλύματος ανά 25 m2 . 
Στους χώρους που θα πρέπει να γίνει απεντόμωση, ήτοι ψεκασμός, ο οποίος θα αρχίσει από τα 
υπόγεια, αποθήκες, λεβητοστάσια, διαδρόμους, γραφεία, κυλικεία, τουαλέτες κ.α. θα ανοιχθούν και θα 
ψεκασθούν όλα τα φρεάτια λυμάτων (εσωτερικά και εξωτερικά), τα οποία θα υποδειχθούν καθώς και 
όποιος άλλος χώρος ή σημείο υποδειχθεί από την/τον επιβλέπουσα/επιβλέπων της εργασίας. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί σε σημεία με υγρασία, σιφώνια, γωνίες. 
Οι χώροι που πρόκειται να ψεκαστούν πρέπει να είναι καθαροί από σκουπίδια, σκόνες, υπολείμματα 
τροφίμων και ελεύθεροι από αντικείμενα. Για τα φρεάτια λυμάτων οι εργασίες θα γίνονται με όσο το 
δυνατόν καλύτερη διαβροχή στα τοιχώματα των φρεατίων. Θα καλύπτει σχάρες και ανοίγματα. 
Τα σκευάσματα βιοκτόνα, (εντομοκτόνα), θα προσκομίζονται στην υπηρεσία σε κλειστή συσκευασία, 
πριν την διάλυσή τους στο ψεκαστικό δοχείο, προκειμένου να ελεγχθούν και αφού πραγματοποιηθεί η 
ανάμιξη νερού και συνιστώμενης ποσότητας σκευάσματος (σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά) , 
παρουσία της επιβλέπουσας αρχής, να ξεκινήσει η απεντόμωση. 
Στην περίπτωση που το πρόγραμμα απεντόμωσης περιλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους απαιτείται ο ανάδοχος να φέρει μαζί του δυο (2) ψεκαστικά δοχεία, για τα διαφορετικά 
διαλύματα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 
Πιο συγκεκριμένα για τις εργασίες απεντόμωσης στα δημοτικά κτίρια το σκεύασμα θα περιέχει τη 
δραστική ουσία Alphacypermethrin (Αλφασυπερμεθρίν) 5,93%. Για την απεντόμωση εξωτερικών 
χώρων και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων, το σκεύασμα θα περιέχει τις δραστικές ουσίες 
Permethrin (Περμεθρίνη) 11.8%, Tetramethrin (Τετραμεθρίνη) 2.36% και Piperonyl butoxide 
(Βουτοξείδιο του πιπερονυλίου) 6.61%. 
Κατά την απεντόμωση: α) στα κτίρια θα υπολογισθεί 1lt διαλύματος/25m2 και β) στα φρεάτια 
υδροσυλλογής ομβρίων 0,25 lt/1 φρεάτιο. 
Η παρούσα μελέτη αφορά δύο (2) εφαρμογές. Οι εφαρμογές για τους παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς 
θα λάβουν χώρα σε διάστημα που δεν θα γίνεται χρήση των χώρων για φύλαξη παιδιών και 
μαθημάτων κυρίως κατά το διάστημα των διακοπών  των παιδικών σταθμών και κατόπιν 
συνεννοήσεως με τους υπεύθυνους των σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. 
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ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ- ΣΤΟΧΟΣ –ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 

 

Οι εργασίες μυοκτονίας στοχεύουν στη μείωση και στον έλεγχο του αριθμού των τρωκτικών, ως 
μέτρου προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Κατά την μυοκτονία θα χρησιμοποιηθούν ετοιμόχρηστα αντιπηκτικά σκευάσματα στη μορφή 

δολωμάτων κέρινων κύβων των 20gr με τρύπα, λόγω της ανθεκτικότητας τους στο υγρό περιβάλλον 
σε φρεάτια , υπονόμους , ακάλυπτους χώρους κλπ. 
Θα προτιμηθούν σκευάσματα των οποίων απαιτείται η μικρότερη ποσότητα δολώματος κατά σημείο 
δόλωσης από το οποίο και σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, προκύπτει το πραγματικό κόστος 
χρήσης. 
Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα έχουν βραδεία αθροιστική δράση, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται 
διστακτικότητα να μην είναι αναγκαία η προδόλωση , να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχή 
αντίδοτου (βιταμίνη Κ1) και τέλος να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για ζώα μη στόχους. 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα του κάθε σκευάσματος να εφαρμοσθεί με τον ευκολότερο 
και αποτελεσματικότερο τρόπο στους ανωτέρω χώρους. 
Τα σκευάσματα για δόλωση επίσης θα προσκομίζονται, είτε πρόκειται για εισαγωγή τους στον 
δολωματικό σταθμό είτε έχουν αγκιστρωθεί για τα φρεάτια, για έλεγχο. 
Πριν τη δόλωση, θα γίνει επιθεώρηση της προσβεβλημένης περιοχής και γύρω από αυτή για να 
καθορισθεί η θέση όλων των εισόδων των φωλιών και των θέσεων διατροφής, καθώς επίσης το είδος 
των τρωκτικών, ο πληθυσμός τους και να επιλεγεί το κατάλληλο δόλωμα και η κατάλληλη ποσότητα. 
Θα εντοπιστούν τρύπες, διαδρομές και περιττώματα τρωκτικών κατά μήκος των τοίχων, μέσα στην 
βλάστηση και σε απομονωμένα μέρη. 
Οι δραστικές αυτές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την Ελληνική αγορά , να κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε , πρέπει δε να συνοδεύονται 
από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα . 
Τα δολώματα που θα τοποθετηθούν σε κτήρια ή υπαίθριους χώρους πρέπει να τοποθετούνται σε 
δολωματικές παγίδες  για να προστατευθούν τα δολώματα από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίοι θα 
πρέπει να στερεωθούν με σιλικόνη, για την αποφυγή μετακίνησής τους. 
Θα γίνει επισήμανση ζημιών που προκλήθηκαν σε πόρτες, τοίχους, φράχτες, σπασμένα παράθυρα 
κ.λ.π., γιατί αποτελούν σημεία εισόδων στα κτίρια. Θα αναζητηθούν ζημιές που προκλήθηκαν σε 
τρόφιμα μέσα σε κτίρια, σε υλικά συσκευασίας, καλωδιώσεις και σωληνώσεις ακόμη θα γίνει έρευνα σε 
σκοτεινές γωνίες, τις περιοχές που έχουν μαζευτεί σκουπίδια, τις τρύπες των τοίχων, κάτω από τα 
πατώματα και ειδικά για αρουραίους- σε όλα τα σημεία παροχής νερού. 
Μια σειρά δολώσεων θα εγκατασταθεί μεταξύ των φωλιών και των περιοχών τροφής των αρουραίων. 
Τα σημεία δόλωσης πρέπει να απέχουν μεταξύ τους το πολύ 10m (σε μεγάλες προσβολές 5m). Τα 
δολώματα πρέπει να τοποθετούνται σε δολωματικές παγίδες όπου αφενός οι αρουραίοι αισθάνονται 
ασφάλεια για να φάνε, αφετέρου για να προστατευθούν τα δολώματα από τις καιρικές συνθήκες. 
Η τοποθέτηση των δολωμάτων σε δολωματικούς σταθμούς είναι απαραίτητη για : 

· Την αποφυγή ανεπιθύμητων κινδύνων για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα. 
· Την προστασία τους από την ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. 
· Την εναρμόνισή της σύμφωνα με την οδηγία 93/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
· Να δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης του δολώματος και της καταγραφής           
της. 

Θα προτιμηθούν τα σκευάσματα των ετοιμόχτηστων, αντιπηκτικών, κέρινων κύβων των 20gr με 
τρύπα που περιέχουν ως δραστική ουσία το Brodifacoum (Βρωμιαδόλης) 0,005%. 
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ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΤΡΟΠΟΙ ΔΟΛΩΣΗΣ 

 
Οι δολωματικοί σταθμοί μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου θα πρέπει να είναι άθραυστοι με μεγάλο 
χρόνο διάρκειας σταθερότητας και υψηλή αντοχή στον ήλιο. Κάθε δολωματικός σταθμός θα είναι 
δολωμένος με ένα κηρώδη τεμάχιο των 20γρ. έκαστο, με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης. 
Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι ασφαλείας με κλειδί, προκειμένου να καταστεί 
απαγορευτική η έκθεση ανθρώπων που είτε από περιέργεια ή υστεροβουλία μπορούν να έρθουν σε 
επαφή μαζί τους ή άλλων οργανισμών μη στόχων πέραν των τρωκτικών. Η πρόσβαση στους 
σταθμούς θα επιτρέπεται μόνο σε άτομα του ειδικού συνεργείου ή σε κάποιο υπεύθυνο άτομο του 
Δήμου, οι οποίοι θα διαθέτουν κλειδί και σε κανέναν άλλο. 
Στα κτίρια οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετηθούν επί του δαπέδου και να ακουμπούν 
στον τοίχο , ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ τοίχου και δολωματικού σταθμού. 
Στα υπόγεια των κτιρίων θα τοποθετούνται δύο δολωματικοί σταθμοί ανά χώρο, αποθήκη ή δωμάτιο, 
εκατέρωθεν κάθε πόρτας και εάν έχουμε μεγάλους χώρους μπορούν να τοποθετηθούν και 
περισσότεροι δολωματικοί σταθμοί. 
Σε διαδρόμους υπογείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν δολωματικοί σταθμοί ανά 10 μ. έκαστος. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα κανάλια καλωδιώσεων όπου θα τοποθετηθεί ένας 
δολωματικός σταθμός ανά 10 μ. ή ανά φρεάτιο ελέγχου – ασφαλείας. 
Σε ανοικτούς χώρους και εφ΄ όσον έχει επισημανθεί έντονο πρόβλημα θα πρέπει να τοποθετούνται 
δολωματικοί σταθμοί ανά 10 μ. έκαστος , άλλως ανά 20μ. έκαστος. 
Ειδικά για τα φρεάτια η ποσότητα των δολωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί κατά την μυοκτονία είναι 3 
κύβοι δόλωσης με τρύπα των 20 γρ. ανά φρεάτιο. 
Τα δολώματα θα δένονται με σύρμα 30 εκατοστών από την ειδική τρύπα και θα στερεώνονται στη 
σχάρα του φρεατίου. 
Τα φρεάτια  θα σηματοδοτούνται μετά την μυοκτονία με αδιάβροχο spray χρώματος λευκού, από τον 
ανάδοχο. 
Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή των  χεριών του χρήστη 
με το δόλωμα. 
Όλοι οι δολωματικοί  σταθμοί θα πρέπει να ελέγχονται  σε κάθε επέμβαση που ορίζεται  από την 
διακήρυξη. Οι δολωματικοί  σταθμοί θα πρέπει  να αριθμηθούν  ανά  χώρο  με αυτοκόλλητες ετικέτες  
που θα  επικολλούνται  σε  εμφανή  σημεία  πάνω από τον  δολωματικό σταθμό και μετά από κάθε 
επέμβαση  να  αναφέρονται  γραπτώς  στην υπηρεσία η κατάσταση κάθε  σταθμού  δηλ. αν  η 
δολωματική   ουσία  ήταν  φαγωμένη  ή  έλλειπε  τελείως ή ήταν  βρεγμένη  καθώς επίσης  και εάν ο  
δολωματικός  σταθμός  ήταν  εντάξει  δηλ. δεν ήταν  κατεστραμμένος ή  έλλειπε  τελείως  κ.λ.π.  οπότε  
ο ανάδοχος   υποχρεούται  να κάνει  άμεση  αντικατάσταση της  δολωματικής ουσίας   ή  του 
δολωματικού   σταθμού. 
Λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκεκριμένων  εφαρμογών   θα πρέπει να παρίσταται εξειδικευμένος 
επιστήμονας με άδεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ο οποίος θα διατηρεί ενημερωμένο αρχείο 
σκαριφημάτων  με την θέση των δολωματικών σταθμών και των αριθμό των δολωμάτων τα οποία θα 
προσκομίζει στη υπηρεσία όποτε του ζητηθεί. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην τοποθετούνται πουθενά ελεύθερα δολώματα πλην 
των φρεατίων παρά μόνο με χρήση ειδικού δολωματικού σταθμού όπως περιγράφεται παραπάνω. Η 
σωστή χρήση των δολωμάτων διασφαλίζεται με τη παρουσία ειδικού επιστήμονα όπως προβλέπεται 
από τον νόμο την ευθύνη δε της καθημερινής παρουσίας του εξειδικευμένου επιστήμονα έχει 
αποκλειστικά ο ανάδοχος. 
Κατά την κρίση της υπηρεσίας, θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος όσες φορές αυτή το απαιτήσει  και 
δείγματα θα στέλνονται στο  Χημείο του Κράτους. 
O ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας εκτύπωση από την ιστοσελίδα της 
συγκεκριμένης καταχώρησής του, η οποία επέχει χρήση πιστοποιητικού νόμιμης άσκησης του 
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επαγγέλματος, ότι η άδειά του ισχύει και έχει θεωρηθεί για το τελευταίο τρίμηνο από την αντίστοιχη 
υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την υπ.αρ.100151/14-9-
2011 εγκύκλιο σε εφαρμογή του Ν.3919/2011 (ΦΕΚΑ΄32). 
Ακόμη πρέπει να ακολουθείται η ευρωπαϊκή οδηγία E.U 93/43 σύμφωνα με την οποία οι εργασίες 
απεντόμωσης και μυοκτονίας απαιτούν επιστημονική παρακολούθηση καταγραφή και κωδικοποίηση. 
Τέλος ισχύουν όλοι οι νόμοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την χορήγηση αδειών 
καταπολέμησης εντομών και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Ο συμμετέχων  πρέπει να δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό και να καλύπτει τους εξής όρους: 

- Να διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους , εγκεκριμένη 
από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία θα επισυνάψει σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα. 

- Να διαθέτει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 για παροχή υπηρεσιών ελέγχου – και 
καταπολέμησης παρασίτων, ή την πιστοποίηση CEPA – ΕΝ 16636 η οποία αφορά αποκλειστικά 
εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας. Ευκρινές  αντίγραφο του οποίου θα 
πρέπει να επισυναφθεί στην προσφορά. 

- Να διαθέτει υπεύθυνους, κατάλληλα  εκπαιδευμένους επιστήμονες (Γεωπόνο, Χημικό, Χημικό 
Μηχανικό, Κτηνίατρο, Φαρμακοποιό, Τεχνολόγο Γεωπονίας ή  Επόπτη δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας 
των Α.Τ.Ε.Ι.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 374/67 (ΦΕΚ 114Α), με εμπειρία στο αντικείμενο 
περιλαμβανομένης και τυχόν προστατευτικής ενδυμασίας, απαραίτητων για την εφαρμογή των 
χημικών σύμφωνα με την νομοθεσία και τις οδηγίες των φαρμάκων , και έμπειρο επιστημονικό 
προσωπικό, εξειδικευμένο στην καταπολέμηση εντόμων και παρασίτων.  

- Να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή 
υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. 

Με την ανάθεση της υπηρεσίας ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση του συνόλου των 
εγκαταστάσεων, θα καταγράψει την υφισταμένη κατάσταση και θα εκτιμήσει τα προβλήματα με στόχο 
να εκπονήσει στρατηγική της αντιμετώπισής τους, η οποία θα συζητηθεί με τον υπεύθυνο επιστήμονα 
του Δήμου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται : 
1. Nα παρέχει υπηρεσίες καταπολέμησης των τρωκτικών και εντόμων στις εγκαταστάσεις που 
περιγράφονται στους ανωτέρω πίνακες, σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 
2. Τα σκευάσματα για δόλωση επίσης θα προσκομίζονται, είτε πρόκειται για εισαγωγή τους στον 

δολωματικό σταθμό είτε έχουν αγκιστρωθεί για τα φρεάτια, για έλεγχο.  
3. Να ανταποκρίνεται άμεσα σε κλήση του Δήμου για την επίλυση έκτακτου προβλήματος παρασίτων 
εάν προκύψει και απαιτείται εντομοκτονία. 
4. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη. 
5.  Nα παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων οι οποίες θα περιέχουν τις πραγματοποιηθείσες 
εργασίες. 
6.  Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο 
επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά όπου  θα αναγράφονται οι 
δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αντίδοτά τους. Εάν μετά την εφαρμογή 
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συνεχίζεται η καθημερινή επανεμφάνιση εντόμων και τρωκτικών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επαναλάβει χωρίς αμοιβή τη χρήση της μεθόδου μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα έντομα και τα τρωκτικά 
με δυνατότητα αλλαγής φαρμάκου. Καθώς όπως και να παρίσταται ο υπεύθυνος επιστήμονας του 
Δήμου κατά τη διάρκεια των εργασιών.  
7.  Να εφαρμόζει τις εργασίες απεντόμωσης – μυοκτονίας είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά, σε όλους 
τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση ανάλογα με τις 
ανάγκες του χώρου και την εποχή αλλά και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
8. Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα , ασφάλεια που απαιτείται. 
9.  Στην αμοιβή του ανάδοχου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες χημικών προϊόντων, 
τα ειδικά φάρμακα εφαρμογής των ειδικών περιπτώσεων έκτακτων κλήσεων και τις αμοιβές 
προσωπικού συνεργείων. Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά, ποινικά, κοινωνικά, για όλο το προσωπικό 
του. 
10.  Να συνεργάζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου 
για την επίβλεψη και έλεγχο κατά την ώρα της απολύμανσης και θα πρέπει να είναι άψογο από 
πλευράς συμπεριφοράς. 
11. Να διαθέτει όλα τα μέτρα προφύλαξης  κατά την ώρα της εργασίας του, και να φέρει μαζί του το 
κιβώτιο Α΄ Βοηθειών με τα αντίδοτα σκευάσματα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίδοτα 
σκευάσματα, θα ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία βάση της απόφασης έγκρισης κυκλοφορίας του 
φαρμάκου. 
12. Να συμμορφώνεται σ’ οποιαδήποτε παρέμβαση – υπόδειξη του επιστημονικά υπεύθυνου του 
Δήμου που παρακολουθεί τις εργασίες. 
13.Κατά περίπτωση να ανταποκρίνεται άμεσα σε κλήση του Δήμου για απεντόμωση – μυοκτονία για 
ειδικούς χώρους π.χ. Κατράκειο Θέατρο, Κολυμβητική Πισίνα, γενικά πολιτιστικούς ή αθλητικούς 
επισκέψιμους χώρους ώστε  να προβαίνει σε αυτές ακόμα και εντός αργιών. 
14.Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αν η επίβλεψη θέλει να κριθεί η καταλληλότητά τους, μέσω 
εργαστηριακού ελέγχου, θα λαμβάνεται δείγμα και η δαπάνη του ελέγχου θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
15. Η εφαρμογή όλων όσων προβλέπονται από την σύμβαση θα πρέπει να γίνεται όπως ορίζουν οι 
διεθνείς προδιαγραφές , βάσει της υγειονομικής διατάξεις  Α΄/β 8577/83 άρθρο 35 και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του επιστημονικά υπεύθυνου του Δήμου , σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς, 
εξωτερικούς) του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και οι οποίοι είναι:  
Όλοι οι χώροι των κτιρίων του Δήμου (γραφεία, υπόγεια, βοηθητικοί χώροι, τουαλέτες, διάδρομοι, 
ταράτσες, αποθήκες, κουζινάκια, περβάζια παραθύρων, αίθουσες, εργαστήρια, συνεργεία, σκηνές, 
καμαρίνια, κερκίδες, φυλάκια, φωταγωγοί, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα προαύλια όλων των 
κτιρίων, κεντρικές αποχετεύσεις και φρεάτια, κάδοι απορριμμάτων, χώροι συλλογής απορριμμάτων). 
Οι εργασίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας κτιρίων, θα ολοκληρωθούν σε δυο (2) φάσεις. Η σειρά 
έναρξης των εργασιών, η ημερομηνία και η ώρα εφαρμογής της απεντόμωσης καθορίζεται από το 
Δήμο ύστερα από επικοινωνία – συνεργασία με τον Ανάδοχο. 
16. Η εφαρμογή θα γίνεται και τα Σαββατοκύριακα για την αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων . Οι 
δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι φιλικές προς τους εργαζόμενους των υπηρεσιών 
του Δήμου. 
17. Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση, την μυοκτονία θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με την 2375/20-3-92 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
18. Σε κάθε εφαρμογή καταπολέμησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 
εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους , 
σύμφωνα με το Π.Δ 205/2001 και να λαμβάνονται όσα ιδιαίτερα  μέτρα προφύλαξης έχουν καθοριστεί 
με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς 
κινδύνους για την δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. 
Θα αναφέρεται και θα ορίζεται σαφώς η συχνότητα των εργασιών στο χώρο που έγινε απεντόμωση - 
μυοκτονία κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού  έτους και αν είναι  δυνατόν να καταγράφεται το 
ημερολογιακό διάστημα αυτών των εργασιών.  
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Κατά την εντομοκτονία στα φρεάτια θα χρησιμοποιηθούν 0,25 lt διαλύματος/φρεάτιο. Κατά την 
εντομοκτονία  στα κτίρια θα χρησιμοποιηθεί 1 lt διαλύματος/25m2. Τα φρεάτια θα σηματοδοτούνται 
μετά την εφαρμογή με αδιάβροχο spray χρώματος λευκού, από τον ανάδοχο. Η εργασία θα γίνει με 
όσο το δυνατόν καλύτερη διαβροχή στα τοιχώματα των φρεατίων. Θα καλύπτει τις σχάρες και τα 
ανοίγματα. 

Στους χώρους που θα γίνει η απεντόμωση ήτοι ο ψεκασμός ο οποίος θα αρχίσει από τα 
υπόγεια, λεβητοστάσια, διαδρόμους, κυλικεία, τουαλέτες, φωταγωγούς κ.α. ,θα ανοιχθούν και θα 
ψεκασθούν όλα τα φρεάτια λυμάτων, τα οποία θα υποδειχθούν καθώς και όποιος άλλος χώρος  
υποδειχθεί από την /τον επιβλέπουσα/επιβλέπων της εργασίας. 

Τέλος, η διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας – απεντόμωσης στα 
δημοτικά κτήρια και φρεάτια, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/8-8-2016). 
 

 

 

 

 

 

 
      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                       Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

                                                                                                                                                  
 
 
 
 
   ΜΠΕΓΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ                    ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                     ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ               ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                      
                    ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
                                                                                                                                              Α/Α 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
                                                                                                                                    ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, Msc 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  -ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ           
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΕΓΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
Ταχ. Δ/νση: Μπιχάκη 8 
Ταχ. Κώδικας: 18233  Ρέντης 
ΤΗΛ.:2104926248  
e-mail: dimosiaygeia.nikaiarentis@gmail.com 

                         
 

 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 2020 
 
 
 

                                                  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 

1ο Άρθρο :  Ζ3  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ , ΚΤΙΡΙΑ, ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. 

  
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5361. 
Ψεκασμός φρεατίων αποχέτευσης, χώρων κτιρίων και λοιπών χώρων με κατάλληλο εντομοκτόνο 
σκεύασμα για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για το  εντομοκτόνο 
σκεύασμα και το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα εργαλείων που απαιτούνται για την διάλυση και τον 
ψεκασμό. 
Τιμή ανά lt διαλύματος (lt) 
Ολογράφως:  ΕΞΙ ΕΥΡΩ  
 Αριθμητικά:  6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ο Άρθρο  :   Ζ4 
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ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ , ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5361. 
Κατασκευή και τοποθέτηση δολωματικής παγίδας, οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους σε σταθερό 
σημείο με τη δαπάνη για το μυοκτόνο σκεύασμα, το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα εργαλεία που 
απαιτούνται για την εκτέλεση εργασίας.  
 
 
 
 
 
Τιμή ανά δολωματική παγίδα (τεμ.) 
Ολογράφως:  ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ  
Αριθμητικά:   8.  
 
 
 
 
 
 

  

                 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                       Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

                                                                                                                                                  
 
 
 
  ΜΠΕΓΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ                    ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                     ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ                     ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
                                                                                                                                              Α/Α 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
                                                                                                                                    ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, Msc 
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Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν   ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ  2020 

                              
                                           Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η   Ε Ν Ο Τ Η Τ Α    Ν Ι Κ Α Ι Α Σ  

Α/Α 
ΚΤΙΡΙΑ-ΧΩΡΟΙ-ΦΡΕΑΤΙΑ-

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-Κ.Α.Π.Η. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 10 3 
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 1 

3 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ(υπογ/ισογ/α’/β’/γ’/δ’ο
ροφος) 

ΑΡΚΑΔΙΟΥ 23 1 

4 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ(α’/β’οροφος) 

ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ 44 & 
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 

1 

5 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ –ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ – 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ (πρώην 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ)(υπογ/ισογ) 

Π.ΡΑΛΛΗ 182 
 

3 

6 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ) Π. ΡΑΛΛΗ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 15 2 

7 
 
Ν.Π.Δ.Δ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
(υπογ/ισογ/α’/β’οροφ) 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 17 2 

8 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
(ισογ/w.c./καμαρίνια/σκηνή/κοντρόλ/
κερκιδες) 

ΚΥΠΡΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 3 

9 
ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 
(ισογ/w.c./καμαρίνια/σκηνή/κοντρόλ/
κερκιδες) 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΝΕΣΤΩΡΟΣ 20 

10 

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -                    
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ               
«ΠΛΑΤΩΝ» (ανοιχτά – κλειστά 
γήπεδα & φρεάτια αυτών / w.c./ 
λοιποί χώροι/αποδυτήρια/ 
μηχανολογικές εγκ/σεις/κερκιδες) 

ΘΗΒΩΝ & Π.ΡΑΛΛΗ 3 

11 

 
ΓΗΠΕΔΟ  
«ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» 
(ανοιχτά – κλειστά γήπεδα & 
φρεάτια αυτών / w.c./ λοιποί χώροι/ 
αποδυτήρια/ μηχανολογικές 
εγκ/σεις/κερκιδες) 

ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 2 

12 

 
ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
(ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ) (ανοιχτά – 
κλειστά γήπεδα & φρεάτια αυτών / 
w.c./ λοιποί χώροι/ αποδυτήρια/ 
μηχανολογικές εγκ/σεις/κερκιδες) 

ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 45 & ΣΙΝΩΠΗΣ 2 

13 

ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΙΩΝΙΚΟΣ) 
(ανοιχτά – κλειστά γήπεδα & 
φρεάτια αυτών / w.c./ λοιποί χώροι/ 
αποδυτήρια/ μηχανολογικές 
εγκ/σεις/κερκιδες) 

ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 3 
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14 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ                 
«ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ» (ισόγεια 
αίθουσα εκδηλώσεων/ ισόγειο 
θέατρο/ ισόγειο γήπεδο/ πινγκ – 
πόνγκ  / taekwondo 
/κινηματογράφος /w.c/ φρεάτια) 

 
ΘΗΒΩΝ 245 

10 

15 Κ.Ε.Π(ισόγειο) 
ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Τ 

175 
1 

16 

1ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΝΙΚΑΙΑΣ (ΔΑΚΑΝ) (κλειστό γήπεδο 
& φρεάτια αυτών / w.c./ λοιποί 
χώροι/ αποδυτήρια/ μηχανολογικές 
εγκ/σεις/κερκίδες) 

 
ΤΕΡΜΑ ΠΑNΤΕΙΧΙΟΥ 

 
 

1 

17 

2ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
(ΔΑΚΑΝ) (κλειστό γήπεδο & 
φρεάτια αυτών / w.c./ λοιποί χώροι/ 
αποδυτήρια/ μηχανολογικές 
εγκ/σεις/κερκίδες) 

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΤΕΡΜΑ 
(ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ) 

2 

18 AIΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ(ισόγειο) ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 95 1 

19 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ ΣΤΟΝ : 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ(Κηποθέατρο),  
ΛΟΦΟ ΒΩΚΟΥ, ΑΛΣΟΣ 
ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ) 

ΚΥΠΡΟΥ 
ΙΚΤΙΝΟΥ 

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
 

3 

20 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΓΚΑΡΑΖ(συνεργεία/ 
αποθήκες/λοιποί χώροι/φρεάτια) 

ΠΟΤΑΜΟΥ 7 

21 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑ  

22 ΜΑΝΤΡΑ ΜΠΛΟΚΟΥ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΙΛΙΚΙΑΣ 3 
23 ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  

24 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 
ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ (ΠΡΩΗΝ 

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ) 
7 

25 
ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ (υπόγεια αποθήκη 
αρχείου) 

ΚΙΝΙΚΙΟΥ 16 2 

26 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ»( 
α/β/γοροφ) 

ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 32 & Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 
20 

1 

27 ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 185 – 187 1 

28 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ(ισογ) 

ΒΟΣΠΟΡΟΥ 2 & ΑΜΕΡ. ΚΥΡΙΩΝ 
1 

29 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Π.ΡΑΛΛΗ 125 1 

30 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΑΚΙΝΗΤΑ (Εστίες 
μόλυνσης) 

 
7 

31 1ος ΒΡΕΦΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 142  2 

32  2οςΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΑΧΙΛΛΕΩΣ 13 ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 

9Α 
2 
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33 3οςΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ & ΘΕΙΡΩΝ  2 

34 4οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 52 & ΝΕΣΤΟΡΟΣ  2 

35 6οςΠΑΙΔΙΚΟΣ ΓΕΜΕΛΟΥ 35 2 

36 7ος&  5οςΠΑΙΔΙΚΟΣ 
 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & Δ.ΨΑΡΡΑ 

116 
4 

37  8ος ΒΡΕΦΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 & 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 
2 

38  9ος Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 47 & ΤΥΑΝΩΝ  2 

39  9ος Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 47 & ΤΥΑΝΩΝ  2 

40 1ο Κ.Α.Π.Η ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ 10 2 

41 2Ο Κ.Α.Π.Η ΚΥΖΙΚΟΥ 12 & ΓΡΑΝΙΚΟΥ 2 

42 3ο   Κ.Α.Π.Η ΝΕΣΤΟΡΟΣ 17 2 

43 4ο Κ.Α.Π.Η ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 5 2 

44 5ο Κ.Α.Π.Η ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ & ΘΑΛΗ 2 

45 6ο Κ.Α.Π.Η ΕΦΕΣΣΟΥ 84 2 

46 7ο Κ.Α.Π.Η ΑΙΣΧΥΛΟΥ &ΠΛΑΠΟΥΤΑ 2 

47 8ο Κ.Α.Π.Η ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 30 2 

    

 ΣΥΝΟΛΟ  132 

  

 
                                   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η    Ε  Ν  Ο  Τ  Η  Τ  Α     ΑΓ.  Ι.   Ρ  Ε  Ν  Τ Η  
        

A/A ΚΤΙΡΙΑ-ΧΩΡΟΙ-ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΠΙΧΑΚΗ 8 2 

2 ΓΚΑΡΑΖ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΠΙΧΑΚΗ 15 2 

3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΙΧΑΚΗ 15 2 

4 Κ.Ε.Π ΦΛΕΜΙΝΓΚ 5 1 

5 ΔΗΚΕΝΙΡ ΚΥΠΡΟΥ 7 3 

6 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΗ ΚΥΠΡΟΥ 2 2 

7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΕΝΤΗ ΜΠΙΧΑΚΗ 10 1 

8 ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 19 3 

9 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 21 3 



                                                                                 17 

10 ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ(αποθήκη 

καρναβαλιού) 

ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ & 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 58 

4 

11 ΚΤΙΡΙΟ “ ΣΕΙΣΜΟΠΟΛΙΣ”    ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ – 

ΑΓ.ΑΝΝΗΣ –

ΠΑΡ.ΚΗΦΙΣΣΟΥ 

1 

12 ΚΤΙΡΙΟ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ-ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 11-115 1 

13 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2ο 

Γυμνάσιο  

ΝΑΞΟΥ 41 

 

1 

14 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΝΑΞΟΥ 23(α΄ & β΄ υπόγεια) 1 

15 ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ & 

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

1 

16 ΘΕΑΤΡΟ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» ΝΑΞΟΥ & ΣΤΑΥΡΑΚΗ 3 

17 ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΙΒΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

2 

18 ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 1 1 

19 ΓΗΠΕΔΟ «ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ» ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9 &  

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

2 

20 ΓΗΠΕΔΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ» ΣΟΛΩΝΟΣ & 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 
3 

21 ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑ 
 

22 ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΣΥΡΜΑ  

 

23 ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΑΚΙΝΗΤΑ (Εστίες 

μόλυνσης) 

 
7 

24 ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ   

25  Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΒΑΦΗ & 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
2 

26 Α΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 7  2 

27  Β΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  2 

28 Γ΄ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 89  2 

29 Α΄ Κ.Α.Π.Η ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32 2 

30 Β΄ Κ.Α.Π.Η ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2 
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31 Γ΄ Κ.Α.Π.Η  Π.ΡΑΛΛΗ & ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 2 

    
 ΣΥΝΟΛΟ  64 

          

Γενικό σύνολο δολωματικών παγίδων 196. 
 

 

 
 

 

 
Για την εντομοκτονία 1 lt εντομοκτόνου διαλύματος εφαρμόζεται σε 25 m2 για τα 

κτίρια. Για την εντομοκτονία 0,25 lt εντομοκτόνου διαλύματος εφαρμόζεται σε ένα 

φρεάτιο. 
Σύνολο m2  (13.300 m2) με αναλογία  1 lt /25 m2, χρειαζόμαστε 316 lt για τα κτίρια. 

Σύνολο φρεατίων 1876*0,25 lt διαλύματος ανά φρεάτιο, χρειαζόμαστε 469 lt 

διαλύματος για τα φρεάτια. 
 

 ΛΙΤΡΑ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   

ΚΤΙΡΙΑ 316*2(εφαρμογές) 632 

ΦΡΕΑΤΙΑ 469*2(εφαρμογές) 938 

ΣΥΝΟΛΟ  1570 

 

Γενικό σύνολο: 785λίτρα * 2 εφαρμογές  = 1.570 λίτρα  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ              
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ      
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΕΓΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
Ταχ. Δ/νση: Μπιχάκη 8                                 
Ταχ. Κώδικας: 18233 ΡΕΝΤΗΣ 
ΤΗΛ.:2104926248 
e-mail: dimosiaygeia.nikaiarentis@gmail.com 
 

 

                      ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ  2020 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
lt & ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  Γ1 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ   Γ2 

1 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ 
ΚΤΙΡΙΑ & ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ 
ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ 

1lt/m2 σε κτίρια 
(1lt/25m2) 

 

 
0,25 lt/φρεάτιο 

 

632lt 
 

938lt 

6€ / lt 
 

6€ / lt 
 

3.792,00€ 
 

5.628,00€ 

2 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ, ΚΤΙΡΙΑ & ΣΕ 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Τεμάχιο 196 τεμάχια 8€ / τεμάχιο 1.568,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ   10.988,00 € 

  ΦΠΑ 24%   2.637,12 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   13.625,12 € 

 

Γ1 ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Γ2 ΔΑΠΑΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

 

 

     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                       Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                       Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                                                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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   ΜΠΕΓΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ                    ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                     ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ                    ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ      
                                                                                                                                               Α/Α 
 
 
 
 
                                                                                                                                 ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
                                                                                                                                    ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ, Msc 


