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   Αθήνα, 22 Μαΐου 2012 
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, Τ.Κ. 111 43, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 2102517292 & 2131311568-9, FAX:210-2517292 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………….… 
ΤΗΛ.-FAX:……………………………………………. 

 
Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) προκηρύσσει Πρόχειρο 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) για την εξεύρεση συνεργείου προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας - εντομοκτονίας στα κεντρικά γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για ένα 
(1) έτος, στο κτίριο επί της οδού Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη όπου στεγάζεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και έχει 
τα ακόλουθα συνολικά ενδεικτικά τετραγωνικά μέτρα (m2) συμπεριλαμβανομένου του κλιμακοστασίου: 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Υπόγειο 2/ Parking Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, Μηχανοστάσιο, Χώρος πεδίων ΔΕΗ 
Υπόγειο 1 Κυλικείο, Χώρος εστίασης, Χώρος πεδίων ΔΕΗ, Αποθηκευτικοί χώροι, WC 
Ισόγειο Χώροι γραφείων, WC 
Ημιόροφος Χώροι γραφείων 
1ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 
2ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 
3ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 
4ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 
5ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 

Συνολικό εμβαδόν: 7.500 τ.μ. 
Με το παρόν Τιμολόγιο Προσφοράς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που το συνοδεύουν, 

καταθέτω την προσφορά μου αυτή με τους παρακάτω όρους και τιμές. 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π.Μ.Δ.  
 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 08/06/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ. στα γραφεία 

του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη), Τ.Κ. 111 43 Αθήνα, 2ος 
όροφος, γραφείο 270, Διεύθυνση Προμηθειών. 
 

2. Η προσφορά θα πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη: 
«Προσφορά για εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας - εντομοκτονίας στα κεντρικά γραφεία του 
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για ένα (1) έτος», το αργότερο μέχρι τις 
08/06/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα: 10:00 π.μ. στην ανωτέρω δ/νση. Τηλέφωνα πληροφοριών 
για τον διαγωνισμό: 2102517292, 2131311666, 2131311529, fax.: 2102517292.     
 
Επισημαίνεται ότι κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα αποτελέσει η χαμηλότερη 
τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια υπηρεσιών. 
 

3. Ο χρόνος παροχής των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο το 
χρονικό διάστημα που ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Π.Μ.Δ. και πάντα ύστερα από 
επικοινωνία - συνεργασία μεταξύ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. & Αναδόχου. 
 

4. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν με ευθύνη του Ανάδοχου στις 
υποδειχθείσες εγκαταστάσεις. Ο τόπος παροχής είναι τα κεντρικά του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Σημειώνεται ότι 
στη προσφορά συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας.  
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5. Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παροχής των υπό προμήθεια υπηρεσιών (η 
ολοκλήρωση της παροχής των υπό προμήθεια υπηρεσιών συνοδεύεται από πρακτικό καλής 
εκτέλεσης από τριμελή επιτροπή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος  
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και την προσκόμιση από τον Ανάδοχο του νόμιμου τιμολογίου. 

 
Τα στοιχεία κοπής τιμολογίου είναι: 

     
Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)  
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 
Τ.Κ.: 111 43, ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ.: 090044306 
Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

   
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ   
 

Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) προκηρύσσει Πρόχειρο 
Μειοδοτικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) για την εξεύρεση συνεργείου προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας - εντομοκτονίας στα κεντρικά γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για ένα 
(1) έτος, στο κτίριο επί της οδού Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη όπου στεγάζεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και έχει 
τα ακόλουθα συνολικά ενδεικτικά τετραγωνικά μέτρα (m2) συμπεριλαμβανομένου του κλιμακοστασίου: 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Υπόγειο 2/ Parking Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, Μηχανοστάσιο, Χώρος πεδίων ΔΕΗ 
Υπόγειο 1 Κυλικείο, Χώρος εστίασης, Χώρος πεδίων ΔΕΗ, Αποθηκευτικοί χώροι, WC 
Ισόγειο Χώροι γραφείων, WC 
Ημιόροφος Χώροι γραφείων 
1ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 
2ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 
3ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 
4ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 
5ος όροφος Χώροι γραφείων, WC 

Συνολικό εμβαδόν: 7.500 τ.μ. 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Με την ανάθεση του έργου ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση του συνόλου των 
εγκαταστάσεων, θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και θα εκτιμήσει τα προβλήματα με στόχο 
να εκπονήσει στρατηγική αντιμετώπισής τους, η οποία θα συζητηθεί με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πριν τεθεί σε 
εφαρμογή. 
Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται: 
1. Να παρέχει υπηρεσίες καταπολέμησης των τρωκτικών και εντόμων στις εγκαταστάσεις που 

περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του.  

2. Να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επίλυση του όποιου έκτακτου 
προβλήματος παρασίτων προκύπτει. 

3. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

4. Να παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων οι οποίες θα περιέχουν: 
 Πραγματοποιηθείσες εργασίες, 
 Πρωτόκολλα παρακολούθησης δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης ερπόντων 

εντόμων, 
 Κατόψεις των δικτύων παρακολούθησης με χρωματική επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά 

έλεγχο. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στο φάκελο που θα καταθέσει αλλά και την ενημέρωση αυτού 
του φακέλου σχετικά με:  
 τις κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης,  
 τις εκθέσεις πεπραγμένων,  
 τα αρχεία παρακολούθησης των σταθμών μυοκτονίας και εντομοκτονίας,  
 τις άδειες σκευασμάτων,  
 τα πιστοποιητικά εφαρμογών καθώς και  
 τα όποια σχόλια ή υποδείξεις,  
κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει ο ΕΦΕΤ. 

5. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο 
επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. 

6. Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα 
που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

7. Στην αμοιβή του εργολάβου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες χημικών προϊόντων 
και αμοιβές προσωπικού συνεργείων. Το προσωπικό του εργολάβου ουδεμία σχέση έχει με το 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ο εργολάβος ευθύνεται αστικά, ποινικά, κοινωνικά για όλο το προσωπικό του. 



    ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                                                              ΔΔ ΙΙΕΕΥΥΘΘ ΥΥΝΝΣΣ ΗΗ  ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜΗΗΘΘ ΕΕ ΙΙΩΩΝΝ                                    

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 213.1311568-9, 210.2517292, fax: 210.2517292 
Ιστοσελίδα: http://www.ein.gr e-mail: dpk@ein.gr 

8. Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η εργασία του προσωπικού 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από τα συνεργεία του εργολάβου. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία 
στους χώρους του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων στο Ίδρυμα. 

9. Η κάθε επέμβαση - εφαρμογή να γίνεται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό και με το πέρας αυτής να 
χορηγείται βεβαίωση εργασιών που θα αναγράφονται οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν 
καθώς και τα αντίδοτά τους. 

10. Ο εργολάβος να καταθέτει γραπτές προτάσεις σχετικά με τη διαπίστωση προβλημάτων που 
δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του. 
Ακόμη οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
 Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα 
αντίγραφα. 

 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004, ΕΛΟΤ 
1801:2002/BS OHSAS 18001:2007 τα οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα αντίγραφα με την 
κατάθεση της προσφοράς.  

 Πιστοποιητικό ακολουθούμενου Συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας. Να κατατεθεί 
επικυρωμένο αντίγραφο. 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
 Εμπειρία επιτυχούς εκτέλεσης ανάλογων έργων καταπολέμησης παρασίτων σε κατ΄ελάχιστον 

τρείς (3) Φορείς του Δημοσίου. Να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  
 Προσωπικό και εξοπλισμό ικανό για την αποτελεσματική εφαρμογή του έργου. Να κατατεθεί 

κατάσταση ανθρώπινου δυναμικού και διατιθεμένου εξοπλισμού. 
 Να απασχολούν κατ΄ελάχιστον τρεις επιστήμονες (γεωπόνους, χημικούς, κλπ) εγγεγραμμένους 

στην σχετική άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, και τρεις 
τεχνίτες ως μόνιμο προσωπικό με διετή εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο (να κατατεθεί 
πίνακας προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας). 

 Να διαθέτουν 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. Να κατατεθεί αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

 Να αναλάβουν να εγκαταστήσουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου του 
έργου που θα πρέπει να περιλαμβάνει σήμανση των θέσεων ελέγχου με barcode. 

Η ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

11. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας - 
εντομοκτονίας είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά, σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και την εποχή, αλλά και σε κάθε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

12. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο 
επιστήμονα, οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Εάν μετά την εφαρμογή 
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. 

13. Το συνεργείο θα πρέπει να συνεργάζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το Ίδρυμα, για την 
επίβλεψη και έλεγχο κατά την ώρα της απολύμανσης και θα πρέπει να είναι άψογο από πλευράς 
συμπεριφοράς στους εργαζόμενους.  

14. Ο απολυμαντής να διαθέτει ειδική στολή, να φέρει γάντια, γυαλιά ασφαλείας, μάσκα, μπότες και 
σκούφο κατά την ώρα της εργασίας του, και να φέρει μαζί του κιβώτιο Α΄Βοηθειών με τα αντίδοτα 
σκευάσματα. 

15. Το Συνεργείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται σε οποιαδήποτε παρέμβαση-υπόδειξη του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

16. Η εφαρμογή των ανωτέρω θα βαραίνει μόνο τον ανάδοχο σε ότι αφορά το προσωπικό του 
συνεργείου του, τα ειδικά φάρμακα εφαρμογής και τις περιπτώσεις εκτάκτων κλήσεων. Σε 
περίπτωση μη προσέλευσης σε έκτακτη κλήση, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα δύναται με μονομερή απόφαση, 
να αναθέτει τις απαιτούμενες ενέργειες σε τρίτο συνεργείο, παρακρατώντας την αμοιβή από τον 
ανάδοχο και να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. 

17. Η εφαρμογή όλων όσων προβλέπονται από την σύμβαση θα πρέπει να γίνεται όπως ορίζουν οι 
διεθνείς προδιαγραφές, βάσει της υγειονομική διάταξης Α/β 8577/83 άρθρο 35 και σύμφωνα με τις 
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υποδείξεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς, εξωτερικούς) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
και οι οποίοι είναι:  
Όλοι οι χώροι των κτιρίων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (γραφεία, υπόγεια, βοηθητικοί χώροι, τουαλέτες, 
διάδρομοι, ταράτσες, κουζινάκια, περβάζια παραθύρων), τα προαύλια όλων των κτιρίων του 
ιδρύματος, κεντρικές αποχετεύσεις και φρεάτια, αποθήκες, κάδοι σκουπιδιών, χώρος συλλογής 
σκουπιδιών. Η σειρά έναρξης της απολύμανσης σε κάθε εφαρμογή καθορίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
ύστερα από επικοινωνία - συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

18. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά, θα πρέπει απαραίτητα να λάβουν υπ 
όψιν τους τα παρακάτω: 
Για την απεντόμωση: 
Σύμφωνα με τον κανονισμό HACCP στους εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν τρόφιμα και ποτά 
(κουζινάκια) έχουν τοποθετηθεί φερομονικές παγίδες για τον έλεγχο ύπαρξης κατσαρίδων (διάταξη 
η οποία περιέχει μια κολλώδη επιφάνεια και ένα χάπι φερομόνης). 
Οι φερομονικές παγίδες έχουν τοποθετηθεί σε σταθερά σημεία και πάνω από κάθε παγίδα υπάρχει 
αδιάβροχη προειδοποιητική πινακίδα με τον αριθμό της και θα ελέγχονται ανά 15 ημέρες. 
Για τη μυοκτονία: 
Οι δολωματικοί σταθμοί και οι δολωματικοί σωλήνες έχουν τοποθετηθεί σε σταθερά σημεία και 
πάνω από κάθε σταθμό σωλήνα υπάρχει αδιάβροχη προειδοποιητική πινακίδα με τον αριθμό του και 
το αντίδοτο του φαρμάκου. Ο έλεγχος τους θα γίνεται ανά 15 ημέρες. Στους εσωτερικούς χώρους 
όπου μπαίνουν τρόφιμα και ποτά η εργασία της μυοκτονίας γίνεται με την τοποθέτηση μηχανικών 
παγίδων πολλαπλών συλλήψεων. Οι μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων και οι δολωματικοί 
σταθμοί δείκτες έχουν τοποθετηθεί σε σταθερά σημεία. 
Για τις εντομοπαγίδες: 
Στα κουζινάκια έχουν τοποθετηθεί από μια μικρή εντομοπαγίδα. Οι κολλώδεις επιφάνειες των 
εντομοπαγίδων θα ελέγχονται και θα αλλάζονται το αργότερο ανά μήνα. 

19. Η ημέρα και η ώρα εφαρμογής της απολύμανσης καθορίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ύστερα από 
επικοινωνία - συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

20. Οι εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας - εντομοκτονίας να παρακολουθούνται με ειδικό πρόγραμμα 
Η/Υ στο οποίο να δημιουργεί αρχείο ιστορικού επισκέψεων, ικανό οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 
αποτυπώσει πλήρως την πορεία των πραγματοποιηθέντων εργασιών. 
 
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων εκτέλεσης του έργου, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν λεπτομερή και σαφή τεχνική προσφορά για τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου και τα μέτρα ασφαλείας που θα ακολουθηθούν. Η τεχνική προσφορά θα 
αξιολογηθεί και θα αποτελέσει δέσμευση για τον τρόπο εφαρμογής του έργου. 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

1. Η μυοκτονία περιλαμβάνει την καταπολέμηση και των τριών (3) ειδών τρωκτικών: 
 Mus Musculus (οικιακό ποντίκι) 
 Rattus Norvoepicus (αρουραίος) 
 Rattus Rattus (αρουραίος) 

2. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συντηρεί δίκτυο δολωματικών σταθμών μυοκτονίας ικανό για 
την αποτελεσματική προστασία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ο αριθμός και το είδος των δολωματικών 
σταθμών θα πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου. Ο ανάδοχος οφείλει 
να παρακολουθεί ή να αντικαθιστά τους δολωματικούς σταθμούς και να επεμβαίνει με σκοπό την 
προστασία των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου. Το κόστος για χρησιμοποίηση 
επιπλέον δολωματικών σταθμών (ίδιων προδιαγραφών με αυτούς που ήδη υπάρχουν) θα επιβαρύνει 
την Εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. 

3. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου θα πρέπει να 
είναι συμπαγή και εγκεκριμένα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη 
χρήση.  

4. Τα φάρμακα να προκαλούν την μουμιοποίηση των τρωκτικών ώστε να αποφεύγονται οι δυσοσμίες 
στο χώρο. 



    ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
                                                              ΔΔ ΙΙΕΕΥΥΘΘ ΥΥΝΝΣΣ ΗΗ  ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΜΜΗΗΘΘ ΕΕ ΙΙΩΩΝΝ                                    

ΑΧΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 213.1311568-9, 210.2517292, fax: 210.2517292 
Ιστοσελίδα: http://www.ein.gr e-mail: dpk@ein.gr 

5. Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων θα 
πρέπει να πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων εντός και εκτός του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 
όπου θα δηλώνονται αριθμημένες οι θέσεις των σταθμών μυοκτονίας. Μετά τις εφαρμογές 
μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τις παρατηρούμενες 
καταναλώσεις ανά δολωματικό σταθμό. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά διαστήματα το σύνολο των φρεατίων του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

8. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24 ωρών. 
9. Στον εσωτερικό χώρο τα δολώματα να φέρουν ένδειξη «προσοχή δηλητήριο» σε ειδικές συσκευές 

που θα τα καθιστούν απρόσιτα σε ανθρώπινο χέρι. 
10. Εφαρμογή κολλητικών και οικολογικών παγίδων για όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση άλλων 

δολωμάτων. 
11. Στον εξωτερικό χώρο να χρησιμοποιούνται ειδικά δολώματα για καιρικές συνθήκες διάφορες με τις 

ίδιες δραστικές ουσίες, οι οποίες πρέπει να ελέγχονται και να ανανεώνονται. 
12.  Η μυοκτονία στον εσωτερικό χώρο να γίνεται σε χωριστούς και ασφαλείς περιέκτες σύμφωνα με τις 

οδηγίες της ΕΟΚ. 
13. Επεμβάσεις: απαιτούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον εφαρμογές της ανωτέρω μεθόδου το χρόνο (μία 

εφαρμογή ανά τρίμηνο). 
14. Η εφαρμογή θα γίνεται τα σαββατοκύριακα για αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων. 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 
1. Για την αποτελεσματική απεντόμωση στους χώρους του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κρίνεται απαραίτητη η 

εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τους 
κατασταλτικούς τρόπους (μέτρα καταστολής του υπολειμματικού ψεκασμού και της μεθόδου 
εφαρμογής τροφοελκυστικού δολώματος). 

2. Συγκεκριμένα, απαιτούνται τρείς (3) τουλάχιστον εφαρμογές της ανωτέρω μεθόδου το χρόνο (μία 
εφαρμογή ανά τετράμηνο). 

3. Η εφαρμογή της μεθόδου του υπολειμματικού ψεκασμού θα γίνεται σε φρεάτια, υπόγεια, 
λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, τουαλέτες, αντλιοστάσια. 

4. Απαιτείται η χρήση οικολογικών παγίδων εντόμων σε χώρους ιδιαίτερα ευαίσθητους για ανάπτυξη 
εντόμων. 

5. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής θα ελέγχονται όλες οι πηγές ελέγχου, θα γίνεται καταγραφή 
αποτελεσμάτων ανά θέση παγίδα και με τον τρόπο αυτό θα γίνεται η εξαγωγή των συμπερασμάτων 
για το μέγεθος του προβλήματος και θα προτείνονται τρόποι νέοι παρακολούθησης και 
αντιμετώπισής του. 

6. Απαιτείται η κοινοποίηση στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., έκθεσης υγειονομικής πορείας ανά χώρο εφαρμογής 
καθώς και σύνταξη πινάκων χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων δραστικών ουσιών, δόσεων κατά 
χώρο εφαρμογής και με τον τρόπο αυτό θα εκτιμάται ο υγειονομικός κίνδυνος που αντιμετωπίστηκε 
και θα γίνεται η σύσταση για διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να κάνει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

7. Όλα τα εντομοκτόνα και GEL που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι άοσμα, εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δελτία 
ασφαλείας και να έχουν την χαμηλότερη υπολειμματική δράση). 

8. Η εφαρμογή θα γίνεται τα σαββατοκύριακα για αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων. 
9. Τονίζεται η απαιτούμενη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης από την εταιρεία απεντόμωσης - 

μυοκτονίας, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (εμφάνιση εντομολογικών και λοιπών μιασματικών 
κρουσμάτων όπως ψύλλων, ποντικιών, κατσαρίδων, φιδιών, σκορπιών κ.λ.π.) χωρίς καμία 
επιβάρυνση για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 
1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε 

κρίσιμα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων σύλληψης θα 
πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. 

2. Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων θα γίνει στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων με τη 
χρήση gel, εφαρμογές που θα επαναλαμβάνονται όποτε παρουσιάζεται δραστηριότητα. 

3. Σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και στο σύνολο των φρεατίων θα γίνονται ψεκαστικές 
εφαρμογές υπολειματικότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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4. Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων και οι ενδεδειγμένες εφαρμογές καταστολής 
θα πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστον μια φορά το μήνα. 

5. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα για την 
συγκεκριμένη χρήση και διακριτικά στην εφαρμογή τους. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί) 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τις εφαρμογές που 
διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων. Ο ανάδοχος οφείλει να 
ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτες κλήσεις (εντός 24 ωρών). 

8. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται ψεκαστικές εφαρμογές περιμετρικά 
των κτιρίων και σε κρίσιμα σημεία του περιβάλλοντα χώρου, για την αντιμετώπιση ιπτάμενων 
εντόμων. 

9. Κατσαρίδες-μυρμήγκια: Με υπολειμματικούς ψεκασμούς σε διάφορους χώρους να χρησιμοποιούνται 
οι συνθετικές πηρεθρίνες. 

10. Τοποθέτηση κολλητικών οικολογικών παγίδων σε ευαίσθητους χώρους ή λόγω επιφυλακτικότητας 
των υπαλλήλων. 

11. Μύγες εξωτερικά, στο χώρο των σκουπιδιών, διασκορπισμός ή ψεκασμός ανασταλτικού ρυθμιστή 
της ανάπτυξης ατελών στάδιων της μύγας με φάρμακα υπολειμματικής διάρκειας. 

12. Κουνούπια: Καταπολέμηση των προνυμφών σε συνδυασμό με εναλλακτικούς ψεκασμούς για την 
καταπολέμηση τέλειων εντόμων. 

13. Ψεκασμός σε χώρους συλλογής απορριμάτων, σε χώρους πρασίνου και εξωτερικά - περιμετρικά των 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 

14. Μέλισσες : Καταπολέμηση και εξόντωση των μελισσών - σφηκών και των φωλιών τους, εντός και 
εκτός του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

15. Έντομα διάφορα: Καταπολέμηση των νυμφών και εντόμων που εμφανίζονται στα δένδρα του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

16. Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι φιλικές προς τους εργαζομένους του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και εγκεκριμένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ορίζεται 
από τον 721/77 Νόμο και σύμφωνα με το υπ’ αρ.πρωτ. 102425/15-7-99 έγγραφο.  

ΦΑΡΜΑΚΑ 
Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση, την μυοκτονία και την εντομοκτονία θα 
πρέπει: 
 Να είναι σύμφωνα με την 2375/20-3-92 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας και να γίνεται 

συνδυασμός αυτών και εναλλαγή. 
 Να έχουν κατατεθεί οι άδειές του στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 Να είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τους 

επισκέπτες. 
 Τα προϊόντα εφαρμογής θα πρέπει να μην είναι βλαπτικά στον πάσης φύσεως τεχνολογικό 

εξοπλισμό. Τα μέσα εφαρμογής να μην λειτουργούν με έκλυση θερμότητας ή εκπομπή βλαβερής για 
την υγεία ακτινοβολίας, για την αποφυγή κινδύνων έκρηξης, πυρκαγιάς, ατυχημάτων. 

 Να είναι αποτελεσματικά και να μην λερώνουν τους τοίχους. 
 Να αναφέρονται ρητά τα ονόματα των σκευασμάτων και σε περίπτωση αλλαγής τους να 

ενημερώνεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και να προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα στοιχεία των νέων 
σκευασμάτων. 

 Να χρησιμοποιείται διαφορετικό φάρμακο για τα Γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και διαφορετικό για 
τους χώρους που οι υπάρχουσες συνθήκες είναι κατάλληλες για τη διαβίωση και τον 
πολλαπλασιασμό των εντόμων (κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, κοριοί, ψύλλοι). Τέτοιοι 
χώροι είναι τα υπόγεια, οι αποχετεύσεις, τα κεντρικά φρεάτια κ.λ.π. 

 Η αποτελεσματική καταπολέμηση των εντόμων απαιτεί συχνή εναλλαγή φαρμάκων και αυτό για δύο 
λόγους:  
α) για να μην υπάρχει εθισμός των εντόμων στα φάρμακα και  
β) για να εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιμέρους ιδιότητες του κάθε 
φαρμάκου. 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. Δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του έργου, χωροθέτηση παγίδων και επισήμανση 

εντοπισμού παρουσίας παρασίτων σε κάτοψη του χώρου. 
2. Αποθήκευση σε βάση δεδομένων των συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών και ευρημάτων δικτύων 

παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων. 
3. Δημιουργία αρχείου ιστορικού επισκέψεων για την παρακολούθηση της πορείας της καταπολέμησης 

και έκδοσης μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων. 
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει και να συντηρεί με δική του ευθύνη τον Φάκελο του Έργου ο οποίος 
θα περιλαμβάνει: 

 Κάτοψη χώρων όπου θα δηλώνονται οι δολωματικοί σταθμοί και οι αριθμημένες παγίδες. 
 Φύλλα δεδομένων ασφαλείας (MSDS) και άδειες των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων. 
 Έκθεση επιθεώρησης μετά από κάθε επίσκεψη για έλεγχο των δολωματικών σταθμών ή 

εντομοπαγίδων. 
 

Η προσφορά σας, έτσι όπως διαφαίνεται από τις απαιτούμενες προδιαγραφές, θα πρέπει να 
παραδοθεί σε κλειστό φάκελο ως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 μέχρι τις 10:00 π.μ. προς 
το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 
417 & Κοκκινάκη, Τ.Κ. 111 43 με την ένδειξη: «Προσφορά για εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας - 
εντομοκτονίας στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για 
ένα (1) έτος». 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
Πληροφορίες:  
Αρμόδιοι: Χρήστος Μοσχοβάκης, Βασίλης Τυχηρός 
Τηλ.: 2102517292, 2131311569  
Fax.: 2102517292 
Ιστοσελίδα: http://www.ein.gr 
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