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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ04 Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια και σε υπαίθριους χώρους

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5361

Kατασκευή και τοποθέτηση δολωματικής παγίδας, οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους, σε σταθερό

σημείο με την δαπάνη για το μυοκτόνο σκεύασμα, το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα εργαλεία που

απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

Τιμή ανά δολωματική παγίδα (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : Eight dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ03 Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους.

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: 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)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : Six dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.5 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5362

Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών

ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα

χρησιμοποιηθούν.

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ05. 3

Φυτοπροστασία  Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 m με βιολογικά σκευάσματα

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : Eleven dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Ζ03 Καταπολέμηση κουνουπιών σε φρεάτια και υπαίθριους χώρους στο αστικό και περιαστικό
σύστημα

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5361

Μηνιαίες δειγματοληψίες, αξιολόγηση αυτών και ψεκαστικές παρεμβάσεις

προνυμφοκτονίας σε εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών(ψεκασμός φρεατίων αποχέτευσης,

χώρων λιμνάζοντων νερών, παλαιών συντριβανιών και λοιπών χώρων, και καναλιών)στο

αστικό και περιαστικό σύστημα με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα για την

καταπολέμηση των προνυμφών κουνουπιών.

Περιλαμβάνεται η δαπάνη για το εντομοκτόνο σκεύασμα και το εργατοτεχνικό

προσωπικό, καθώς και για τα εργαλεία που απαιτούνται για τη διάλυση και

τον ψεκασμό.

Τιμή ανά ολοκληρωμένη εφαρμογή
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(Ολογράφως) : Five hundred dollars and 00 cents
Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00

       02.02.2021                3.02.2021

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Msc Γεωπόνος  με Α'β

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της ΔΤΥ-Πολεοδομίας-

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Αικατερίνη Φωτέα
Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

 με Α'β
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