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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Θέµα : «∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας άλατος, για την αντιµετώ-

πιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρ-

χιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίο-

δο 2013 - 2014» 

 

 Ανακοινώνεται ότι την 11η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ., 

θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισµός, (µε συλλογή σφραγισµένων προσφορών), 

µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, ανά τόνο, σε ΕΥΡΩ, 

µέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισµού, για την προµήθεια αλατιού λευκού (πλυµένου) 

οδικών δικτύων (χύµα), µε µέγιστη ποσότητα περίπου 1.800 τόνους (η Περιφέρεια 

Ηπείρου θα έχει το δικαίωµα αυξοµείωσης των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων 

και µέχρι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού, σε περίπτωση αύξησης των 

προϋπολογισθέντων ποσοτήτων, να µην υπερβαίνει το τιθέµενο από τις οικείες δια-

τάξεις όριο των 60.000,00 ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α., µέχρι του οποίου επιτρέπεται η 

διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού), το οποίο θα πληροί τους όρους και τις απαιτήσεις 

των ισχυουσών νοµοθετικών διατάξεων, για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχηµάτων και 

την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετούς στο εθνικό και 

επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περί-

οδο 2013-2014, προϋπολογισµού 56.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων 

του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου 

Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» 

(Ειδικός Φορέας 071, Κ.Α.Ε. 9459). 
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Το προϊόν πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς προσµείξεις ξένων σωµά-

των, να είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

και να έχει τις εξής ειδικές προδιαγραφές : 

Α. Υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl (NaCl>99% επί ξηρού δείγµατος) 

Β. Ειδική κοκκοµετρία 1mm≤d≤5mm σε ποσοστό >80% 

Στο διαγωνισµό θα γίνουν δεκτοί ιδιοκτήτες Αλυκών ή εκµεταλλευόµενοι Αλυκές ή 

αντιπρόσωποι Αλυκών ή λοιποί προµηθευτές, που έχουν τη δυνατότητα να προβούν, 

ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά, στην εν λόγω προµήθεια αλατιού. 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, σφοδρής κα-

κοκαιρίας κ.λπ., ο προµηθευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαθέσει όσους τό-

νους αλατιού περαιτέρω απαιτηθεί, µε τους όρους και µε την προσφερθείσα, ανά τόνο, 

τιµή της σύµβασης που θα συναφθεί, µε τη σύνταξη συµπληρωµατικής σύµβασης από 

την αρχική. 

Οι ποσότητες αλατιού θα παραδίδονται τµηµατικά, και εντός 12 ωρών, ανεξαρτήτως 

ηµέρας και ώρας, µετά από συνεννόηση µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής 

που θα ορισθεί από την υπηρεσία, µε την σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο 232, του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται, τις ερ-

γάσιµες ώρες, στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και στο τηλέφωνο 

26510 87 313 – Πληροφορίες : Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος. 

 Περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Σηµείωση : Η ανωτέρω Ανακοίνωση παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, και στην ε-

ξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.php.gov.gr . 
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