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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:    Προµήθεια άλατος για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώ-

σεις – παγετό στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της ΠΕ Άρτας, 
για το έτος 2014 

  
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 3936/189/14.01.14 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερει-

άρχη Ηπείρου 
  

Λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, παρακαλούµε όπως µέχρι την Τετάρτη 
21/05/2014 (ώρα 14:30) στείλετε στην υπηρεσία µας σφραγισµένο φάκελο µε την προσ-
φορά σας για αλάτι οδικών δικτύων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιο-
νοπτώσεις – παγετό στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της ΠΕ Άρτας για 
το έτος 2014, µέγιστης ποσότητας περίπου 300 τόνων, προϋπολογισµού 17.400,00 € 
συµπερ/νου ΦΠΑ. Ο φάκελος να αναγράφει εξωτερικά την επωνυµία του αποστολέα και 
την ένδειξη: “Προσφορά για αλάτι οδικών δικτύων”. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλό-
τερη τιµή ανά τόνο. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, 
µε ΚΑ 2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση – αποχιονισµός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Προµήθεια αλατιού για αντιπαγετική χρήση). 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Το προϊόν πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς προσµίξεις ξένων σωµάτων, να εί-
ναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και να έχει τις ε-
ξής ειδικές προδιαγραφές: α) Υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl (NaCl>99% επί ξηρού δείγµα-
τος), β) Ειδική κοκκοµετρία 1mm≤d≤5mm σε ποσοστό >80%. 

Στο διαγωνισµό θα γίνουν δεκτοί ιδιοκτήτες αλυκών ή εκµεταλλευόµενοι αλυκές ή αντιπ-
ρόσωποι αλυκών ή λοιποί προµηθευτές που έχουν τη δυνατότητα να προβούν ποσοτικά, ποι-
οτικά και χρονικά στην εν λόγω προµήθεια αλατιού. Τo σηµείο φόρτωσης του αλατιού δεν 
θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 150 χλµ από την Άρτα. 

Η ΠΕ Άρτας θα έχει το δικαίωµα αυξοµείωσης της προϋπολογισθείσας ποσότητας, µέχρι 
του συνολικού ποσού του προϋπολογισµού. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω δυσµενών 
καιρικών συνθηκών, ο προµηθευτής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να διαθέσει όσους 
τόνους αλατιού περαιτέρω απαιτηθεί, µε τους όρους και µε την προσφερθείσα τιµή της σύµ-
βασης που θα συναφθεί, µε τη σύνταξη συµπληρωµατικής σύµβασης. 

Το αλάτι θα παραδίδεται στο χώρο του προµηθευτή, τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες 
της ΠΕ Άρτας και σε ποσότητες που δεν θα υπερβαίνουν την ωφέλιµη µάζα του φορτηγού 
της ΠΕ Άρτας. Σε κάθε παράδοση, ο προµηθευτής θα εκδίδει το αντίστοιχο ζυγολόγιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται τις εργάσι-
µες ώρες στο τηλέφωνο 26813 63325 – πληροφορίες: Κων. Νάκος. Η παρούσα Ανακοίνωση 
παρέχεται και στη διαδικτυακή διεύθυνση: www.peartas.gov.gr. 

 
 
Κοινοποίηση: Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας 
1. Τµ. Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άρτας  
2. ∆/νση ∆/κού Οικ/κού ΠΕ Άρτας  
 Βασίλειος Ψαθάς 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
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