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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
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Τηλέφωνο
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e-mail
: supplies@uoi.gr

Π ΡΟ Σ Κ ΛΗ Σ Η Ε ΚΔ Η ΛΩ Σ Η Σ ΕΝΔ Ι ΑΦ Ε ΡΟΝ Τ ΟΣ
(Το υ άρ θ ρου 11 8 του Ν . 44 12 /2 01 6)
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την «Παροχή
υπηρεσίων μυοκτονίας, εντομοκτονίας και φιδοαπώθησης σε όλους τους στεγασμένους και
υπαίθριους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2020)», CPV:90921000-9 συνολικού
προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων εκατόν οδόντα δύο ευρώ (16.182,00€) με ΦΠΑ (ΣΥΝ. 1578/28-01-2020, ΑΡ.
ΠΡΩΤ.11814/28-01-2020). Κριτήριο επιλογής αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 2020 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κ.Α 1899Α.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε το φάκελο της προσφορά σας, στο
ος
Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2
Όροφος Πανεπιστημιούπολη) μ έχ ρι τι ς 0 4/ 02/ 2 02 0 , η μέρ α ΤΡ ΙΤ Η κ αι ώ ρ α 1 1 :00 .
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική διαδικασία είναι η αίτηση συμμετοχής, η οποία
συνοδεύει την προσφορά, να κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 2ος όροφος) μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα.
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής:
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.13068/29-01-2020»
«Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, εντομοκτονίας και φιδοαπώθησης σε όλους τους στεγασμένους και
υπαίθριους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2020)»

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: https://www.uoi.gr
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών από την ημερομηνία
κατάθεσης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει χώρα στο Τμήμα Προμηθειών - Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 2ος Όροφος) 04/02/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 12:00.
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης και την κατάταξή τους. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι η κύρια απασχόληση των
συμμετεχόντων-φορέων να είναι συναφής με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Πίνακας συμμόρφωσης
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του
Ν.4412/2016
4. Φορολογική ενημερότητα
5. Ασφαλιστική ενημερότητα
6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του
άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 προσκομίζοντας:
 Ποινικό μητρώο τελευταίου τρίμηνου *
*(Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016.)
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές, και
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η υπογραφή του συμφωνητικού θα πραγματοποιηθεί, μετά από τη σχετική πρόσκληση, μέσα σε χρονικό διάστημα
δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας
προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην
κατάταξη συμμετέχων.
Το Π.Ι. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά
την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Ιωάννινα, 29-01-2020

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Δ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Συνημμένα
- Πίνακας Συμμόρφωσης
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στην
πρόσκληση «Παροχή
υπηρεσιών μυοκτονίας,
εντομοκτονίας και φιδοαπώθησης σε όλους τους
στεγασμένους
και
υπαίθριους
χώρους
του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2020)» προϋπολογισμού
16.182,00 € .

FAX:
e-mail:

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας
Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσίων μυοκτονίας, εντομοκτονίας και φιδοαπώθησης σε όλους τους στεγασμένους
και υπαίθριους χώρους των Πανεπιστημιουπολεων Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, και Ηγουμενίτσας.
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στο Παν/μίο Ιωαννίνων, στην οποία θα είναι παρόντες ο παραλαβών και η
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας δίδεται περιθώριο από την υπογραφή του συμφωνητικού έως και 31-12-2020.
Η παρακολούθηση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης.
Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν λεπτομερή και σαφή τεχνική προσφορά για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
και τα μέτρα ασφαλείας που θα ακολουθούν. Η τεχνική προσφορά θα αξιολογηθεί και θα αποτελέσει δέσμευση για τον
τρόπο εφαρμογής του έργου και απαιτεί:
1.

Μυοκτονία
Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να είναι συμπαγή
και εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση. Η εφαρμογή τους θα γίνεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος επαφής τους με οργανισμούς μη στόχους.

Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων θα πρέπει να
πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον:


για τους χώρους εφαρμογής της κατηγορίας Α κατά τους μήνες Φεβρουάριο (ή με την υπογραφή της
σύμβασης), Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και



για τους χώρους εφαρμογής των κατηγοριών Β κατά το μήνα Απρίλιο, Αύγουστο και Νοέμβριο

και θα διασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν ανώδυνος θάνατος των ζώων και ότι τα νεκρά τρωκτικά δε θα αποτελέσουν
εστία μόλυνσης στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο των φρεατίων των χώρων.
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη μυοκτονίας προκύψει κατά την πορεία
υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας.
Εντομοκτονία - Φιδοαπώθηση
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία
των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ο έλεγχος παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων και οι ενδεδειγμένες εφαρμογές
καταστολής θα πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστον μία φορά το μήνα.
Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα για τη συγκεκριμένη χρήση
και διακριτικά στην εφαρμογή τους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταπολέμηση των σκορπιών σε όλους τους χώρους της Ιεράς Μονής Περιστεράς,
παράλληλα με τις υπόλοιπες επεμβάσεις, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί, κ.λ.π.) κατά τη
διάρκεια της σύμβασης.
Εντομοκτονία θα εφαρμόζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εξωτερικά των χώρων για την καταπολέμηση
μυγών και κουνουπιών.
Φιδοαπώθηση θα εφαρμόστει μία( 1) φορά, κατά το μήνα Μάϊο (ή με την υπογραφή της σύμβασης) και μια
δεύτερη στο τέλος του καλοκαιριού, για τους χώρους της κατηγορίας Α, ενώ στους χώρους της κατηγορίας Β θα
γίνει μόνο η μία (1) επέμβαση της άνοιξης.
Η εφαρμογή φιδοαπώθησης συνίσταται σε ψεκασμό την επιφανειών όλων των ισόγειων και υπόγειων ανοιγμάτων
που είναι σε επαφή με το έδαφος (πόρτες όλων των τύπων) με χημικά μέσα απώθησης και όχι την καταστολή
φιδιών. Υπολογίζεται πως θα χρειαστεί να γίνει:


για τους χώρους εφαρμογής της κατηγοριας Α από δύο (2) επεμβάσεις σε 460 πόρτες όλων των τύπων κι
επιπλέον στην περίφραξη του νηπιαγωγείου.
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8.
9.

για τους χώρους εφαρμογής της κατηγορίας Β από μία (1) επεμβάση σε 220 πόρτες όλων των τύπων.

Επιπλέον των παραπάνω, ορίζεται πως κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, θα γίνει ψεκασμός και περιμετρικά
της περίφραξης του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου.
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη εντομοκτονίας, φιδοαπώθησης προκύψει
κατά την πορεία υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας.

Για μεγαλύτερη σαφήνεια, παρατίθεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα
Τόπος
Επέμβασης

Τύπος επέμβασης

Σύνολο
επεμβάσεων

Χρονοδιάγραμμα επεμβάσεων

Για το 2019
Φεβρουάριο (ή με την υπογραφή της σύμβασης),
Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο,
Νοέμβριο
Μυοκτονία
εντομοκτονία

–

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
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Α

Φιδοαπώθηση

Μυοκτονία
εντομοκτονία

Φιδοαπώθηση

–

Προγραμματισμένη Μυοκτονία – εντομοκτονίακαταπολέμηση των σκορπιών σε όλους τους χώρους
της Ιεράς Μονής Περιστεράς
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Κατά το μήνα Απρίλιο και τέλος Αυγούστου:
προγραμματισμένη Φιδοαπώθηση
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Απρίλιο, Αύγουστο και Νοέμβριο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Β

Απρίλιο
1
προγραμματισμένη Φιδοαπώθηση

Προμήθεια δολωματικών σταθμών
Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα τοποθετήσει, στους χώρους που θα υποδείξει το πανεπιστήμιο, κατά τη χρονική
στιγμή που θα ορίσει το πανεπιστήμιο, δολωματικούς σταθμούς όλων των τύπων που περιγράφονται στον
προϋπολογισμό, καθώς και στις ποσότητες που αναφέρονται εκεί. Οι δολωματικοί σταθμοί παραδίδονται με το
φάρμακο ή οποιοδήποτε άλλο αναλώσιμο απαιτείται για τη σωστή λειτουργία τους και πλήρως τοποθετημένοι στο
χώρο.
Απολύμανση με μικροβιοκτόνο σκεύασμα
Σε εσωτερικούς χώρους στους οποίους υπάρχουν υπόνοιες για ανάγκη απολύμανσης έναντι μικροβίων, θα
πραγματοποιηθεί επέμβαση με το κατάλληλο εγκεκριμένο μικροβιοκτόνο σκεύασμα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

Χώροι εφαρμογών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α
Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής (m2 21.421,57)
Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, & Αμφιθέατρο Φιλοσοφικής
1.
2.
3.
4.

Ισόγειο: Είσοδος και Θυρωρείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων και 3 Αίθουσες Διδασκαλίας, W.C.,
1ος Όροφος: Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών, 8 Αίθουσες Διδασκαλίας, 6
Συνεδριάσεων/Σεμιναρίων, 5 Φοιτητικά Εργαστήρια, W.C.,
2ος Όροφος: Γραφεία μελών Δ.Ε.Π., 7 Αίθουσες Διδασκαλίας, 1 Εργαστήριο Η/Υ, W.C.,
3ος Όροφος: Γραφεία μελών Δ.Ε.Π., 1 Αίθουσα Σχεδίου, W.C.,

Αίθουσες
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Κτήριο Φ.Π.Ψ & Σχολής Επιστημών Αγωγής (m2 17.013,76)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
1.
2.
3.

Ισόγειο: 5 Αίθουσες Διδασκαλίας, Αμφιθέατρο, W.C.,
1ος όροφος: 5 Φοιτητικά Εργαστήρια, Αμφιθέατρο, γραφεία διοικητικών υπηρεσιών, W.C.,
2ος όροφος: 1 Αίθουσα Διδασκαλίας, 3 Φοιτητικά Εργαστήρια, 1 Αίθουσα Συνεδριάσεων, 1 Αίθουσα
Σεμιναρίων, γραφεία μελών ΔΕΠ, W.C.,
3ος όροφος: 1 Αίθουσα Διδασκαλίας, 2 Φοιτητικά Εργαστήρια, γραφεία μελών ΔΕΠ, W.C.,
4ος όροφος: 1 Αίθουσα Σεμιναρίων, γραφεία μελών ΔΕΠ, W.C.

4.
5.

Τμήμα Φ.Π.Ψ.
1.
2.

Ισόγειο: 4 Αίθουσες Διδασκαλίας, W.C.,
1ος όροφος: Αμφιθέατρο, Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αίθουσα Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων, 6 Φοιτητικά
Εργαστήρια, W.C.,
2ος όροφος: 10 Φοιτητικά Εργαστήρια, 1 Βιβλιοθήκη και Μουσείο, W.C.,
3ος όροφος: γραφεία μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπηρεσιών, W.C.,
4ος όροφος: γραφεία μελών ΔΕΠ και διοικητικών υπηρεσιών, 4 ερευνητικά εργαστήρια, W.C.

3.
4.
5.

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
1.
2.

Ισόγειο: 2 Αίθουσες Διδασκαλίας, W.C.,
1ος όροφος: Αμφιθέατρο, 1 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, 1 Αίθουσα Σεμιναρίων, 2 Αίθουσες
Διδασκαλίας, W.C.,
2ος όροφος: 2 Αίθουσες Διδασκαλίας, 3 Φοιτητικά Εργαστήρια (Ιστορίας, Ψυχολογίας, Η/Υ), γραφεία
μελών ΔΕΠ και τεχνικού προσωπικού, W.C.,
3ος όροφος:, 1 Φοιτητικό Εργαστήριο (Παιδαγωγικής), 1 Αίθουσα Συνεδριάσεων, γραφεία μελών ΔΕΠ
και διοικητικών υπηρεσιών, W.C.,
4ος όροφος: γραφεία μελών ΔΕΠ, W.C.

3.
4.
5.

Ιερά Μονή Περιστεράς Δουρούτης
1.

Ισόγειο: Εκκλησία, Ξενώνας: σαλόνι, 2 υπνοδωμάτια και W.C., 3 Εκθεσιακοί χώροι, 1 Αίθουσα
Συνεδριάσεων, W.C., αύλειος χώρος.
1ος όροφος: 1 Αίθουσα Συνεδριάσεων, χώρος βιβλιοθήκης,, γραφείο διοίκησης, W.C.

2.

Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών
Τμήμα Μαθηματικών, Αμφιθέατρα Σ.Θ.Ε., Τεχνικό Συνεργείο, Γραφείο Διασύνδεσης (9.727,36 m2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ισόγειο: 6 Αίθουσες Διδασκαλίας, W.C.,
1ος Όροφος: 1 Ερευνητικό Εργαστήριο, 2 Φοιτητικά Εργαστήρια, Βιβλιοθήκη και Αναγνωστήριο,
W.C.,
2ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 1 Ερευνητικό Εργαστήριο, 1
Φοιτητικό Εργαστήριο, 2 Αίθουσες Συνεδριάσεων, 1 Αίθουσα Διαλέξεων, W.C.,
3ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 1 Αίθουσα Συνεδριάσεων, W.C.,
4ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 1 Αίθουσα Συνεδριάσεων, W.C.,
5ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 1 Αίθουσα Συνεδριάσεων, W.C.
2
Αμφιθέατρα Σ.Θ.Ε.: 4 Αμφιθέατρα συνολικού εμβαδού 870 m

Κτήριο Τμήματος Χημείας
2

Κτήριο ΧΙΙ (6.194 m )
1. Ισόγειο: Είσοδος και Θυρωρείο, 7 Γραφεία μελών Δ.Ε.Π-Διοικητικών Υπηρεσιών, 8 Κοινά
Εργαστήρια Τμήματος Χημείας, 2 Αίθουσες Διδασκαλίας 35 θέσεων, 3 Φοιτητικά Εργαστήρια, 2
Ερευνητικά Εργαστήρια, Αίθουσα Συνεδριάσεων, W.C.,
ος
2. 1 Όροφος: 16 Γραφεία μελών Δ.Ε.Π-Διοικητικών Υπηρεσιών, Φοιτητικό Εργαστήριο, 3 Ερευνητικά
Εργαστήρια, W.C.,
ος
3. 2 Όροφος: 8 Γραφεία μελών Δ.Ε.Π-Διοικητικών Υπηρεσιών, Φοιτητικό Εργαστήριο, 2 Ερευνητικά
Εργαστήρια, W.C.
2

Κτίριο ΧIIΙ (9.300,79 m )

6

ος

1. 1 Όροφος: 8 Γραφεία μελών Δ.Ε.Π-Διοικητικών Υπηρεσιών,
2.

Φοιτητικό Εργαστήριο, 4 Κοινά Εργαστήρια Τμήματος Χημείας, Φοιτητικό Εργαστήριο, 3
Ερευνητικά Εργαστήρια, W.C.,
ος
3. 2 Όροφος: 16 Γραφεία μελών Δ.Ε.Π-Διοικητικών Υπηρεσιών, Φοιτητικό Εργαστήριο, 2 Ερευνητικά
Εργαστήρια. W.C.,
ος
4. 3 Όροφος: 16 Γραφεία μελών Δ.Ε.Π-Διοικητικών Υπηρεσιών, 2 Φοιτητικά Εργαστήρια, 4
Ερευνητικά Εργαστήρια, W.C.,
ος
5. 4 Όροφος: 8 Γραφεία μελών Δ.Ε.Π-Διοικητικών Υπηρεσιών, 2 Ερευνητικά Εργαστήρια, W.C.
Επιπρόσθετα: Στο διάδρομο του ισογείου μεταξύ Χ2 και Χ3 υπάρχουν 2 Κοινά Εργαστήρια Τμήματος
ου
Χημείας, στο διάδρομο του 1 ορόφου μεταξύ Χ2 και Χ3 υπάρχει Αίθουσα Διδασκαλίας 85 θέσεων και στην
πλευρά του Φυσικού Τμήματος Αίθουσα Συνεδριάσεων (Φ2-145).
Τμήμα Φυσικής
2
Κτήριο Φ2 (10.946,8 m ):
1. Ισόγειο: Είσοδος και Θυρωρείο, Μηχανουργείο, W.C.
2. 1ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικών Υπηρεσιών, 5 αίθουσες διδασκαλίας, 4 Φοιτητικά
Εργαστήρια, 1 Ερευνητικό Εργαστήριο, W.C.
3. 2ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικών Υπηρεσιών, 2 Ερευνητικά Εργαστήρια, 5
Φοιτητικά Εργαστήρια,W.C.
4. 3ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικών Υπηρεσιών, 1 Ερευνητικό Εργαστήριο, 1
Αναγνωστήριο, 3 Αίθουσες Συνεδριάσεων, W.C.
5. 4ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικών Υπηρεσιών, 1 Ερευνητικό Εργαστήριο, W.C.
2

Κτήριο Φ3 (9.889,97 m ):
1. Ισόγειο: Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών, 2 Αίθουσες Διδασκαλίας και 1 Αίθουσα Διδασκαλίας
μεταξύ Φ2 και Φ3
2. 1ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 6 Ερευνητικό Εργαστήριο, 1
Φοιτητικό Εργαστήριο, W.C
3. 2ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 4 Ερευνητικά Εργαστήρια, W.C.
4. 3ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 4 Ερευνητικά Εργαστήρια, W.C.
5. 4ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 2 Ερευνητικά Εργαστήρια, W.C.
6. 5ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 2 Ερευνητικά Εργαστήρια, W.C.
Τμήμα Πληροφορικής (11.771,51 m2)
1. Ισόγειο: Γραφεία Διοικητικού Προσωπικού, 5 Αίθουσες Διδασκαλίας, 1 Αίθουσα Σεμιναρίων, 1
Αίθουσα Συνεδριάσεων, W.C.
2. 1ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 2 Αίθουσες Διδασκαλίας
μεταπτυχιακών φοιτητών, 3 Φοιτητικά Εργαστήρια, W.C.
3. 2ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 3 Ερευνητικά Εργαστήρια, W.C.
4. 3ος Όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 2 Ερευνητικά Εργαστήρια, 1
Φοιτητικό Εργαστήριο μεταπτυχιακών φοιτητών, W.C
Κτήριο Φοιτητικής Λέσχης
1. Ημιώροφος: Γραφεία Διοικητικών υπαλλήλων, Αίθουσα Εκδηλώσεων Γ. Μυλωνά, φουαγιέ και
βοηθητικοί χώροι
Κτήριο Α' Φοιτητικών Κατοικιών - Νηπιαγωγείο (15.280,6)
Τεχνική Υπηρεσία / Εργαστήρια και γραφεία, Νηπιαγωγείο,
& Φοιτητικές Κατοικίες
1. Ισόγειο: Θυρωρείο, Γραφεία Διοικητικών Υπαλλήλων, χώροι ΘΕΣΠΙ, γραφείο Φ.Ο.Ε.Α., Εργαστήριο
Γλυπτικής, W.C., γκαράζ αυτοκινήτων, κοινόχρηστοι χώροι, αίθριοι, ημιυπαίθριοι, υπαίθριοι.
2. Ημιώροφος: Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
3. 1ος Όροφος: Εργαστήρια Ζωγραφικής, Χαρακτικής και Φωτογραφίας, Γραφεία Διοικητικών
Υπηρεσιών και μελών Δ.Ε.Π., Γραφεία Φοιτητικών Συλλόγων (ΦΩΣΠΙ, ΡΑΣΠΙ, Κυπρίων, Φοιτητικών
Κατοικιών), Πειραματικό Νηπιαγωγείο, W.C., κοινόχρηστοι χώροι, αίθριοι, ημιυπαίθριοι, υπαίθριοι.
4. 2ος έως και 6ος όροφος: Δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, κουζίνες, W.C.).
Κτήριο Β' Φοιτητικών Κατοικιών (m2 20.427,29) – Νέα πτέρυγα ΣΤ’ κτήριο
2.
3.

Ισόγειο (Επίπεδο 1): Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ισόγειο (Επίπεδο 2): Θυρωρείο, Γραφεία Διοικητικών Υπαλλήλων, Αίθουσα Συνεδριάσεων, αίθουσα
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4.
5.

Λόγου & Τέχνης.
Ημιώροφος: Γραφεία Διοικητητικών Υπηρεσιών (Επιτροπή Ερευνών)
ος
Ισόγειο έως 3 όροφος: Δωμάτια Φοιτητικών Κατοικιών, κοινόχρηστοι χώροι (διάδρομοι, κουζίνες
W.C.)

Ζάππειος Φοιτητική Εστία (2.534,24 m2)
Κτήριο Ιατρικής Σχολής (32.100 m2)
Χώροι συγκροτήματος Εργαστηρίων Ιατρικής Σχολής
Συνεδριακό Κέντρο (4.043,69 m2)
1. Ισόγειο: Φουαγιέ, 1 Αίθουσα Σεμιναρίων (120 ατόμων), W.C. (ισόγειο και υπόγειο)
2. Ημιώροφος: Γραφεία Διοίκησης, 2 Αίθουσες Συσκέψεων (12 ατόμων)
3. 1ος Όροφος: Αμφιθέατρο (450 ατόμων), 1 Αίθουσα Σεμιναρίων (120 ατόμων), 3 Αίθουσες
Συσκέψεων, 1 Αίθουσα τύπου, W.C.
4. 2ος όροφος χώρος εστίασης 200 ατόμων, 2 γραφεία (μεταφραστών και control room), W.C.
Εκτροφείο Πειραματόζωων
1. Ισόγειος χώρος αποτελούμενος από 18 δωμάτια με κλουβιά με πειραματόζωα, 1 αποθήκη τροφής, 1
χώρος κλιβάνου, 1 γραφείο διοίκησης
2
ΚΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (m 17.427,22)
2.
3.

Ισόγειο: Γραφεία Διοικητικού Προσωπικού και μελών ΔΕΠ, 4 Αίθουσες Διδασκαλίας, W.C.
ος
1 όροφος: Γραφεία μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, 4 Αίθουσες Διδασκαλίας, 1 Φοιτητικό
Εργαστήριο, Βιβλιοθήκη (αίθριο Φιλοσοφικής), βιβλιοστάσια, W.C.
ος
4. 2 όροφος: βιβλιοστάσια, αναγνωστήρια, αμφιθέατρο, 4 Φοιτητικά Εργαστήρια Η/Υ, 1 Αίθουσα
Συνεδριάσεων, 1 Αίθουσα Σεμιναρίων, W.C.
ος
5. 3 όροφος: βιβλιοστάσια, αναγνωστήρια, W.C.
ος
6. 4 όροφος: βιβλιοστάσια, αναγνωστήρια, W.C.
ος
7. 5 όροφος: γραφεία διοικητικού προσωπικού, W.C.
ος
8. 6 όροφος: : γραφεία διοικητικού προσωπικού, W.C.
Κλειστό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (2.997,52m2)
1. Χώρος άθλησης: γήπεδο καλαθοσφαίρισης παρκέ, γραφεία διοικητικού προσωπικού, αποδυτήρια
και W.C.
2. Καθημερινός καθαρισμός του χώρου άθλησης, των κοινοχρήστων χώρων, των αποδυτηρίων και W.C.
Μία (1) φορά την εβδομάδα τα γραφεία.
3. Εξωτερικό γήπεδο ποδοσφαίρου – Αίθουσες γυμναστικής, γραφεία προσωπικού, W.C.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ
1. Οικίσκος και W.C.
2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ (m 16.016,30)
1.
2.
3.

Ισόγειο: Είσοδος, Θυρωρείο, 4 Ερευνητικά Εργαστήρια, 1 Φοιτητικό Εργαστήριο, 2 Αίθουσες
Διδασκαλίας και γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπηρεσιών, W.C.
1ος Όροφος: 1 Ερευνητικό Εργαστήριο, 3 Φοιτητικά Εργαστήρια, Γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και
Διοικητικών Υπηρεσιών, W.C.
2ος όροφος: Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών και γραφεία Πρυτανείας, W.C.
2

ΠΡΟΚΑΤ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (m 4.000,00)
1. 5 κτίρια διώροφα όπου στεγάζονται φοιτητικά εργαστήρια, γραφεία διοικητικών υπηρεσιών και
W.C.
ΔΙΚΕΠΠΕΕ «Σταύρος Νιάρχος»
ος
1.
Κτήριο Διοίκησης (Ισόγειο – 1 όροφος): Γραφεία Διοικητικού Προσωπικού, 17 Αίθουσες
Διδασκαλίας, Αμφιθέατρο, Βιβλιοθήκη, W.C.
ος
2. Κτήριο ξενώνα (Ισόγειο – 1 όροφος): Δωμάτια και κοινόχρηστοι χώροι
2

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΤΗΡΙΟ Α (m 3.830,68)
1.
2.
3.

Ισόγειο: Είσοδος, 2 Αίθουσες Διδασκαλίας και 4 Φοιτητικά Εργαστήρια, W.C.
1ος Όροφος: Γραφεία μελών Δ.Ε.Π., 4 Φοιτητικά Εργαστήρια, W.C.
2ος έως και 6ος όροφος: Δωμάτια Φοιτητικών Κατοικιών
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2

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΤΗΡΙΟ Β (m 3.830,68)
1.
2.
3.

Ισόγειο: Είσοδος, 2 Αίθουσες Διδασκαλίας και 4 Φοιτητικά Εργαστήρια, W.C.
1ος Όροφος: Γραφεία μελών Δ.Ε.Π., 4 Φοιτητικά Εργαστήρια, W.C.
2ος έως και 6ος όροφος: Δωμάτια Φοιτητικών Κατοικιών

Χώροι εφαρμογών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
Κτήρια Άρτας
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Κτίριο Διοίκησης 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.
Φοιτητική Εστία 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.
Κτίριο Α Φυτικής Παραγωγής 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.
Κτίριο Β Φυτικής Παραγωγής 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.
Κτίριο Εργαστηρίων Φυτικής Παραγωγής στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου
400 τ.μ., ισόγειο.
Κτίριο Ζωικής Παραγωγής 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.
Κτίριο Μουσικών Σπουδών 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.
Κτίριο Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου 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.
Κτίριο Πληροφορικής 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.
Κτίριο Προκάτ Πληροφορικής 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.
Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης 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.
Γυμναστήριο και εργαστήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών στο Campus Κωστακιών στην Άρτα,
επιφάνειας περίπου 560 τ.μ., ισόγειο.
ΤΟΛ μεταλλικό στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 450 τ.μ.
Εντομοτροφείο στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 55 τ.μ., ισόγειο.
Ναός στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 55 τ.μ.
Φυλάκιο στο Campus Κωστακιών στην Άρτα, επιφάνειας περίπου 50 τ.μ., ισόγειο.

Κτήριο Ιωαννίνων
1.

2.

Κτίριο Ιωαννίνων στη 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.
Κτίριο Παιδικού Σταθμού Ιωαννίνων, 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.
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Κτήριο Πρέβεζας
1.

Κτίριο Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 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.

Κτήρια Ηγουμενίτσας
1.

Φοιτητική Εστία – Συγκρότημα 1, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 192 τ.μ.

2.

Φοιτητική Εστία – Συγκρότημα 2, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 192 τ.μ.

3.

Φοιτητική Εστία – Συγκρότημα 3, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 192 τ.μ.

4.

Φοιτητική Εστία – Συγκρότημα 4, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 192 τ.μ.

5.

Φοιτητική Εστία – Συγκρότημα 5, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 192 τ.μ.

6.

Φοιτητική Εστία – Συγκρότημα 6, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 192 τ.μ.

7.

Κυλικείο, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 128 τ.μ.

8.

Βιβλιοθήκη, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 160 τ.μ.

9.

Παλιό εργαστήριο Ιχθυοκομίας, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, με ισόγειο και υπόγειο επιφάνειας
από περίπου 96 τ.μ.

10. Εστιατόριο και γραφεία, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 540 τ.μ.
11. Γραφεία – Εκπαιδευτήρια Α΄, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 1870 τ.μ.
12. Γραφεία – Εκπαιδευτήρια Β΄, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 1350 τ.μ.
13. Αμφιθέατρο, διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, επιφάνειας περίπου 270 τ.μ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται:
 Να παρέχει υπηρεσίες καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων στους χώρους, σύμφωνα με τους νόμους και τις
διατάξεις, τους τεχνικούς όρους και την τεχνική προσφορά του.
 Θα δεσμεύεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων θα πρέπει να είναι εντός 15 ημερολογιακών ημερών μετά την
παραγγελία.
 Να ανταποκρίνεται άμεσα, σε κάθε κλήση για την επίλυση του όποιου έκτακτου προβλήματος παρουσίας ή
εποχιακής έξαρσης φαινομένων τρωκτικών και παρασίτων προκύπτει, ανάμεσα στις προγραμματισμένες εφαρμογές,
όπου και αναλαμβάνει με δικά της έξοδα την επιπλέον επέμβαση για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου
προβλήματος.
 Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
άδειες των οποίων θα πρέπει να καταθέσει.
 Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο επιστήμονα, ο
οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.
 Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα που απαιτείται, όπως
ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές και η κείμενη νομοθεσία.
 Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει συστάσεις στη διοίκηση του Πανεπιστημίου σχετικά με διορθωτικές ενέργειες
αποτροπής εισόδου και παραμονής των παρασίτων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου (καθαριότητα, διαχείριση
αποβλήτων, ορθή αποθήκευση προϊόντων, κ.λ.π), καθώς και προτάσεις σχετικά με τη διαπίστωση προβλημάτων που
δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του.
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 Στην αμοιβή του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες χημικών προϊόντων, αμοιβές
προσωπικού συνεργείων. Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά, ποινικά, κοινωνικά για όλο το προσωπικό του.
 Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η εργασία του προσωπικού από τα συνεργεία
του αναδόχου. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους και να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των
εργαζομένων.
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί πρωτόκολλο συμβάντων, όπου θα αναφέρονται οι επισκέψεις του τεχνικού
προσωπικού της αναδόχου εταιρείας, οι δολωματικοί σταθμοί και οι αριθμημένες παγίδες που ελέχθησαν σε κάθε
επίσκεψη, με χρωματική ένδειξη παρουσίας παρασίτων, οι εφαρμογές και τα ευρήματα των δικτύων
παρακολούθησης τρωκτικών και ερπόντων εντόμων και να παραδίνει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες θα
περιέχουν τις ως άνω πληροφορίες, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου του έργου. Το πιστοποιητικό αυτό
θα συνυπογράψει η Επιτροπή και μαζί με το τιμολόγιο και το πρακτικό παραλαβής θα προωθείται για την
διεκπεραίωσή του.
 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.
 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.
 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.
 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.
 Από το έργο εξαιρούνται οι χώροι των κυλικείων, των εστιατορίων [Φοιτητικά Εστιατόρια & Εστιατόριο Προσωπικού
“ΦΗΓΟΣ”].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, εντομοκτονίας και φιδοαπώθησης σε όλους τους
στεγασμένους και υπαίθριους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2020)
Είδος-Υπηρεσία
Επεμβάσεις φιδοαπώθησης
(Άνοιξη και τέλος καλοκαιριού) για την
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Επεμβάσεις φιδοαπώθησης
Άνοιξη για τους χώρους του πρώην ΤΕΙ
Ηπείρου, σε Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα,
Πρέβεζα
Επεμβάσεις μυοκτονίας – εντομοκτονίας,
προγραμματισμένες (μηνός Φεβρουαρίου ή
με την υπογραφή της σύμβασης, Απριλίου,
Μαϊου, Ιουνίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου,
Νοεμβρίου) και έκτακτες επεμβάσεις για
την Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Επεμβάσεις μυοκτονίας – εντομοκτονίας,
προγραμματισμένες (Απρίλιο, Αύγουστο,
Νοέμβριο) και έκτακτες επεμβάσεις για
τους χώρους του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, σε
Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα
Προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικών
σταθμών (με την αξία του φαρμάκου της
πρώτης εφαρμογής) για την
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Προμήθεια και τοποθέτηση δολωματικών
σταθμών (με την αξία του φαρμάκου της
πρώτης εφαρμογής) για τους χώρους του
πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, σε Άρτα, Ηγουμενίτσα,
Ιωάννινα, Πρέβεζα
Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανικών
παγιδών σύλληψης, εσωτερικού χώρου για
την Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανικών
παγιδών σύλληψης, εσωτερικού χώρου για
τους χώρους του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, σε
Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα
Επέμβαση απολύμανσης εσωτερικού χώρου
(γραφείο ή εργαστήριο) με μικροβιοκτόνο
σκεύασμα (κατόπιν αιτήματος του
Πανεπιστημίου) σε χώρο 25 τ.μ. για όλους
τους χώρους σε όλες τις πόλεις

Ποσότητα
2 επεμβάσεις

2.250,00 €

1 επέμβαση

700,00 €

7 μηνιαίες & έκτακτα
συμβάντα

4.900,00 €

3 μηνιαίες & έκτακτα
συμβάντα

2.100,00 €

50 τεμάχια

375,00 €

200 τεμάχια

1.500,00 €

5 τεμάχια

175,00 €

10 τεμάχια

350,00 €

10 επεμβάσεις

700,00 €

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ (24%)
Σύνολο με ΦΠΑ

13.050,00 €
3.132,00 €
16.182,00€
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