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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
∆ιεύθυνση: Κτίριο ∆ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα 

Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 

FAX: 2681076404 

Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη 

Email: vfragaki@teiep.gr 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

Κατάθεση μειοδοτικών προσφορών για την 

απολύμανση – απεντόμωση – μυοκτονία σε όλες 

τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα 

(Φοιτητική Εστία, Κτίριο Διοίκησης, Campus 

Κωστακιών), στην Πρέβεζα, στα Ιωάννινα και την 

Ηγουμενίτσα. 

 

 

 

Το ΤΕΙ Ηπείρου προσκαλεί 
 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για απολύμανση - απεντόμωση – μυοκτονία για δύο 

εφαρμογές (Ιούνιο/Ιούλιο και Νοέμβριο/Δεκέμβριο), όλων των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στις 

εγκαταστάσεις του στην Άρτα (Φοιτητική Εστία, Κτίριο Διοίκησης, Campus Κωστακιών), στην 

Πρέβεζα, στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

10.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 8.130 € πλέον Φ.Π.Α. 

Κριτήριο Κατακύρωσης: 

Η χαμηλότερη τιμή 

Προσφορά: 

Η προσφορά κατατίθεται πρωτότυπη σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις ενδείξεις της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, ημερομηνία διενέργειας, στοιχεία Παραλήπτη και πλήρη στοιχεία Αποστολέα – 

Συμμετέχοντα). 

Μέσα σε σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές 

προδιαγραφές και η οικονομική προσφορά, χωρίς να απαιτούνται χωριστοί φάκελοι για το καθένα. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1) Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το αρμόδιο Υπουργείο. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ     

 

Άρτα,         10 /06/2014 

Αρ. Πρωτ.: Φ.23/2860 
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2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι όλα τα σκευάσματα που θα 

χρησιμοποιηθούν είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Οικονομική προσφορά: 

Θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφεται μια προσφερόμενη τιμή, για δύο εφαρμογές (Ιούνιο/Ιούλιο 

και Νοέμβριο/Δεκέμβριο) για όλα τα κτίρια του ΤΕΙ Ηπείρου στις εγκαταστάσεις του στην Άρτα 

(Φοιτητική Εστία, Κτίριο Διοίκησης, Campus Κωστακιών), στην Πρέβεζα, στα Ιωάννινα και την 

Ηγουμενίτσα. Σημειώνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται τόσο προ ΦΠΑ, όσο 

και μετά ΦΠΑ. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει όλα τα κτίρια του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στην 

Πρέβεζα, στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

Τεχνικές Προδιαγραφές: 

Θα πρέπει: 

α) Να περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων μυοκτονίας, απεντόμωσης 

και απολύμανσης, και 

β) Να αποδεικνύεται η καταλληλότητα των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. Προς τούτο 

απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά οι εγκρίσεις, των προτεινόμενων προς χρήση 

σκευασμάτων, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς επίσης και τα Δελτία 

Ασφαλείας (MSDS) αυτών. 

Για τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω απολύμανσης-απεντόμωσης-μυοκτονίας θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, τα κάτωθι: 

1) Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για τις απολυμάνσεις θα πρέπει να μην παρουσιάζουν 

κινδύνους για την υγεία των ατόμων που θα έρθουν τυχόν σε επαφή  με αυτά. Να μην είναι 

τοξικά, να είναι σχεδόν ή εντελώς άοσμα, να μην μολύνουν το περιβάλλον, (δηλαδή να είναι 

βιοαποικοδομήσιμα) και να μην χρωματίζουν, δηλαδή να μην περιλαμβάνουν έλαια ή διαλύτες 

που βλάπτουν τις επιφάνειες και να μην προκαλούν βλάβες, στα υπάρχοντα μηχανήματα και να 

μη διαταράσσεται η σχέση θερμοκρασίας – υγρασίας. 

2) Η τεχνική της εντομοκτονίας και μυοκτονίας να γίνεται με ομοιόμορφη κατανομή των 

σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στους χώρους και να γίνεται παρακολούθηση από 

υπεύθυνο επιστήμονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να γίνεται δε αναπλήρωση των 

φαρμάκων – σκευασμάτων όπου κριθεί αναγκαίο. 

3) Να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα τρίτης γενιάς ή νεότερης, εγκεκριμένα από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που να καλύπτουν τις ανάγκες απολύμανσης - μυοκτονίας 

– απεντόμωσης. 

4) Τα εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα και τρωκτικοκτόνα, καθώς και οι τύποι των φαρμάκων που θα 

χρησιμοποιηθούν, να φέρουν έγκριση των αρμοδίων οργάνων και ανάλογη πιστοποίηση της 

κατασκευάστριας εταιρείας. 

5) Η επίβλεψη των εφαρμογών θα γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα της αναδόχου που θα 

υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών και 

ελέγχου για κάθε επίσκεψη.  

6) Να αναφέρονται οι εργασίες εξόντωσης βαδιστικών εντόμων (όπως κατσαρίδες, μυρμήγκια 

κλπ.) και τρωκτικών (αν υπάρχουν) στους εν λόγω χώρους. Για την αντιμετώπιση τις ψιλής 

κατσαρίδας, να χρησιμοποιηθεί και τζελ με τις ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας. 

7) Η κατανομή των φαρμάκων πρέπει να αφήνει υπολειμματική δράση, μη τοξική. Να γίνεται 

εφαρμογή σε όλους τους χώρους με ψεκαστήρα χαμηλής πιέσεως για να υπάρχει έλεγχος του 

σημείου ψεκασμού. Να γίνεται ψεκασμός όλων των επιφανειών εντός των αεραγωγών των 

αποχετεύσεων και των φρεατίων για να καλυφθεί όλο το δίκτυο και για την καταπολέμηση 

κυρίως της κατσαρίδας. Να χρησιμοποιούνται διαδοχικά, διαφορετικά σκευάσματα, ώστε να μη 

δημιουργούνται ανθεκτικά στελέχη. 

8) Σε σχέση με την μυοκτονία για την καταπολέμηση τρωκτικών, απαιτείται τοποθέτηση 

δολωμάτων μέσα στους υπάρχοντες δολωματικούς σταθμούς καθώς και σε νέους που θα 

τοποθετήσει ο ανάδοχος εφόσον αυτοί απαιτούνται αλλά ελλείπουν ή έχουν καταστραφεί. 

9) Να προβλέπονται διαδικασίες καταπολέμησης φιδιών κατά την πρώτη εφαρμογή 

(Ιούνιο/Ιούλιο) για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα κτίρια του Campus Κωστακιών, στη 
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Φοιτητική Εστία στην Άρτα, στο Κτίριο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ 

Ηπείρου, στο Ψαθάκι Πρέβεζας & για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στα κτίρια της 

Ηγουμενίτσας. 

Περιγραφή των κτιρίων: 

1. Κτίριο Διοίκησης ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 1.120 τ.μ. και αποτελούμενο 

από το ισόγειο και δύο ορόφους Στους χώρους του κτιρίου περιλαμβάνονται γραφεία, 

αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, κλιμακοστάσιο κλπ. 

2. Φοιτητική Εστία ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 2.480 τ.μ. και αποτελούμενο 

από το ισόγειο και δύο ορόφους Στους χώρους του κτιρίου περιλαμβάνονται τα δωμάτια, 

κουζίνες, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, κλιμακοστάσιο κλπ. 

3. Κτίριο Α Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας 

περίπου 1.170 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν όροφο Στους χώρους του 

κτιρίου περιλαμβάνονται  αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, 

κλιμακοστάσιο κλπ. 

4. Κτίριο Β Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας 

περίπου 1.250 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν όροφο Στους χώρους του 

κτιρίου περιλαμβάνονται  αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, 

κλιμακοστάσιο κλπ. 

5. Κτίριο Εργαστηρίων Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, 

επιφάνειας περίπου 400 τ.μ., ισόγειο.  

6. Κτίριο Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας 

περίπου 1.400 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν όροφο Στους χώρους του 

κτιρίου περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, 

κλιμακοστάσιο κλπ. 

7. περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, 

κλιμακοστάσιο κλπ. 

8. Κτίριο Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, 

επιφάνειας περίπου 1.470 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν όροφο Στους 

χώρους του κτιρίου περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, 

φωταγωγοί, κλιμακοστάσιο κλπ. 

9. Κτίριο Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, 

επιφάνειας περίπου 4.000 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν όροφο Στους 

χώρους του κτιρίου περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, 

φωταγωγοί, κλιμακοστάσιο κλπ. 

10. Κτίριο Τηλεπληροφορικής ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας 

περίπου 2.020 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο. Στους χώρους του κτιρίου 

περιλαμβάνονται τα αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, 

κλιμακοστάσιο κλπ. 

11. Κτίριο Προκάτ Τηλεπληροφορικής ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, 

επιφάνειας περίπου 820 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο. Στους χώρους του κτιρίου 

περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, 

κλιμακοστάσιο κλπ. 

12. Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας 

περίπου 2.250 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν όροφο. Στους χώρους του 

κτιρίου περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, 

κλιμακοστάσιο κλπ. 

13. Γυμναστήριο και εργαστήριο Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου 

στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 560 τ.μ., ισόγειο.  

14. ΤΟΛ μεταλλικό ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 450 τ.μ.  

15. Εντομοτροφείο ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 55 τ.μ., 

ισόγειο.  

16. Ναός ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 55 τ.μ.  
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17. Φυλάκιο ΤΕΙ Ηπείρου στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 50 τ.μ., 

ισόγειο.  

18. Κτίριο ΣΕΥΠ Ιωαννίνων ΤΕΙ Ηπείρου διεύθυνση: Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών, επιφάνειας 

περίπου 10.120 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν όροφο Στους χώρους του 

κτιρίου περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, 

κλιμακοστάσιο κλπ. 

19. Κτίριο Παιδικού Σταθμού Ιωαννίνων ΤΕΙ Ηπείρου διεύθυνση: Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών, 

επιφάνειας περίπου 985 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν όροφο Στους 

χώρους του κτιρίου περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, 

φωταγωγοί, κλιμακοστάσιο κλπ. 

20. Κτίριο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Ηπείρου, διεύθυνση: Ψαθάκι 

Πρέβεζας, επιφάνειας περίπου 4.273 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν όροφο 

Στους χώρους του κτιρίου περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, 

τουαλέτες, φωταγωγοί, κλιμακοστάσιο κλπ. 

21. Κτίριο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1 

Ηγουμενίτσα, επιφάνειας περίπου 1.870 τ.μ. και αποτελούμενο από το ισόγειο και έναν 

όροφο Στους χώρους του κτιρίου περιλαμβάνονται αίθουσες, γραφεία, αποθήκες, 

διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, κλιμακοστάσιο κλπ. 

22. Κυλικείο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1 

Ηγουμενίτσα, επιφάνειας περίπου 150 τ.μ., ισόγειο.  

23. Βιβλιοθήκη Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1 

Ηγουμενίτσα, επιφάνειας περίπου 160 τ.μ., ισόγειο.  

24. Εστιατόριο και γραφεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου, διεύθυνση: Ειρήνης 

& Φιλίας 1 Ηγουμενίτσα, επιφάνειας περίπου 500 τ.μ., ισόγειο.  

25. Έξι (6) συγκροτήματα δωματίων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ηπείρου, διεύθυνση: 

Ειρήνης & Φιλίας 1 Ηγουμενίτσα, επιφάνειας περίπου 192 τ.μ. έκαστο, αποτελούμενα από 

πιλοτή και όροφο.  

 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια έως 31-12-2014. Οι εφαρμογές  

απολύμανσης - απεντόμωσης – μυοκτονίας θα είναι  δύο για κάθε κτίριο των εγκαταστάσεων του 

ΤΕΙ Ηπείρου όπως περιγράφονται παραπάνω και θα πραγματοποιηθούν, η πρώτη τον Ιούνιο/Ιούλιο 

και η δεύτερη το Νοέμβριο/Δεκέμβριο, σε συνεννόηση με αρμόδιο υπάλληλο που θα ορίσει το 

Ίδρυμα. Μετά το τέλος των εφαρμογών θα παραδίδονται στην αρμόδιο επιτροπή παρακολούθησης 

των εργασιών: 

 α) τα πιστοποιητικά απεντόμωσης – μυοκτονίας για κάθε κτίριο και 

β) οι εκθέσεις που θα περιγράφουν τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τις καταναλώσεις 

τρωκτικοκτόνων, τον έλεγχο των εντομοπαγίδων, παγίδων για τα φίδια, καθώς επίσης τις 

παρατηρήσεις – προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων. 

Οι εφαρμογές εργασιών απολύμανσης για το κτίριο της Φοιτητικής Εστίας στην Άρτα θα 

πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο, ενώ για όλα τα άλλα κτίρια θα πραγματοποιούνται μετά τις 

15.00 μ.μ. Σε περίπτωση εμφάνισης έκτακτου προβλήματος, ο ανάδοχος, θα καλείται να το 

αντιμετωπίσει χωρίς την επιβάρυνση του ΤΕΙ Ηπείρου με επιπρόσθετο χρηματικό ποσό. 

 

 Πληρωμή: 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει τμηματικά σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, που θα ανέρχεται στο 

40% του συνολικού τιμήματος, θα καταβληθεί μετά την πρώτη εφαρμογή απολύμανσης – 

απεντόμωσης  - μυοκτονίας, με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα 

πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών. Η δεύτερη δόση, που θα 

ανέρχεται στο 60% του συνολικού τιμήματος, θα καταβληθεί μετά την δεύτερη εφαρμογή 

απολύμανσης – απεντόμωσης  - μυοκτονίας, με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής, με χρηματικό 

ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών. 
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Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των 

προβλεπόμενων φόρων. 

Δημοσιότητα: 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Ηπείρου 

(www.teiep.gr) και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Κατάθεση μειοδοτικών προσφορών: 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν με οποιανδήποτε 

τρόπο (εταιρεία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείο κ.λ.π.) τις προσφορές τους, με την προϋπόθεση 

αυτές να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από το ΤΕΙ Ηπείρου μέχρι τις 20.06.2014 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. από το ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας, 

διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα . Οι προσφορές που θα υποβληθούν 

μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Αποσφράγιση προσφορών: 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 20.06.2014 και ώρα 13.00, στο Κτίριο Διοίκησης 

του ΤΕΙ Ηπείρου, Γέφυρα Αράχθου, Άρτα. Η παρουσία των συμμετεχόντων είναι επιθυμητή αλλά όχι 

υποχρεωτική.  
Πληροφορίες: 

Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας, τηλέφωνα 2681050005, 2681050024. 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραμματεία Προέδρου, Αναπληρωτών 

Προέδρων και Γραμματέα του ΤΕΙ Ηπείρου. 

2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 

Πρωτοκόλλου. (Πίνακας Ανακοινώσεων). 

3. Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας. 

4. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών. 

 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 

 

 

Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 

 

 


