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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ           ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Χαλκίδα, 11/10/2022 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Η Τεχνική Έκθεση αυτή συντάσσεται, προκειμένου να προμηθευτούμε τρωκτικοκτόνα 

δολώματα για περιφραγμένους και απομονωμένους  χώρους στις εγκαταστάσεις ύδρευσης  και 

αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

Τα τρωκτικοκτόνα θα περιέχουν ως δραστική ουσία Brodifacoum 0,005% ή bromadiolone 

0,005% και θα είναι σε μορφή πάστας και σε δοχεία το βάρος των οποίων δε θα υπερβαίνει τα 

20kg / δοχείο. 

Επίσης απαιτείται επιπλέον η προμήθεια πασσάλων απώθησης φιδιών (snake stick) για 

χρήση σε εξωτερικούς χώρους τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να καρφωθούν στο έδαφος και θα 

δρουν σαν φυσικό εμπόδιο με έκταση κάλυψης ~ 20 - 30 τ.μ.. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α (ΦΠΑ 13%): 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 Τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστας  

(δοχείο 5 – 20kg) 

100 kg 15,00 € / kg 1.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.500,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ Β (ΦΠΑ 24%): 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ/ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

1 Πάσσαλος απώθησης φιδιών ~80gr ~33cm  

(με ενσωματωμένη σκόνη) 

60 τεμ. 15,00 € 900,00 € 

2 Μυγοπαγίδα με κόλλα σε κορδέλα 200 τεμ. 2,00 € 400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.300,00 € 
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▪ Μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν τεχνικά φυλλάδια των 

προσφερόμενων ειδών. 

▪ Αφορά παράδοση στο Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης και το κόστος μεταφορικών  

επιβαρύνει τον προμηθευτή.  

▪ Θα προτιμηθεί τρόπος πληρωμής με πίστωση τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης του τιμολογίου. 

 

 

        Η  δαπάνη, κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) :  

24452000-7 Εντομοκτόνα 

24456000-5 Μυοκτόνα 

 

 

Η διαδικασία ανάθεσης για την παραπάνω προμήθεια, θα καθοριστεί κατά τα νόμιμα βάσει 

του προϋπολογισμού της υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός του κατεπείγοντος 

εκτέλεσής της. 

 

Η δαπάνη για την ομάδα Α, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 € χωρίς ΦΠΑ θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2022 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ 

αριθμ. 210/2021 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  στον οποίο 

υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 3.000,00 €, στον Κ.Α. 250200 με τίτλο «Αναλώσιμα 

Χημείου ΥΔΡ –ΚΛΧ με Φ.Π.Α. 24%» καθώς και πίστωση ποσού   390,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ 

εξόδων»  με Κ.Α. 54002513 και τίτλο «Φ.Π.Α. Αγορών Αναλωσίμων Υλικών με Φ.Π.Α. 13%».     

 

Η δαπάνη για την ομάδα Β, που δε θα υπερβαίνει το ποσό των 1.300,00 € χωρίς ΦΠΑ θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης οικονομικού έτους 2022 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ 

αριθμ. 210/2021 Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  στον οποίο 

υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 30.000,00 €, στον Κ.Α. 250501 με τίτλο «Λοιπά 

http://www.deyax.gr/
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Αναλώσιμα με Φ.Π.Α. 24%» καθώς και πίστωση ποσού   44.352,00 € στο κεφάλαιο «ΦΠΑ εξόδων»  

με Κ.Α. 54002524 και τίτλο «Φ.Π.Α. Αγορών Αναλωσίμων Υλικών με Φ.Π.Α. 24%».     

 

 

 

     

 
         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
   ΜΠΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    Ο  Δ/ΝΤΗΣ 

     ΜΗΧ/ΓΟΣ- ΜΗΧ/ΚΟΣ                  Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
        
                ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
             ΔΙΠΛ. ΗΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

http://www.deyax.gr/

