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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

Για την απευθείας ανάθεση της προμήθεια ενός (1) καινούργιου αλατοδιανομέα 
αποχιονισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Ε. Άρτας κατά τους 
χειμερινούς μήνες. 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Κ Α Λ Ε Ι 
  

        τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ασχολούνται με το αντικείμενο  της παρούσης  και 
επιθυμούν να  υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αλατοδιανομέα 
αποχιονισμού,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της συνημμένης τεχνικής έκθεσης, όπως την 
καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρώνοντας το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλ. Εθνικής Αντίστασης - Άρτα - Τ.Κ.:47132) μέχρι τις 
23/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ..     
         Με την αριθμ. 28/2281/23-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου εγκρίθηκε η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ποσού  είκοσι  τριών  χιλιάδων  ευρώ 
(23.000,00€) συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., σε βάρος του Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9779 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2019 για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου 
αλατοδιανομέα αποχιονισμού. Εν συνεχεία εκδόθηκε η αριθμ. Α/Α:2089/οικ.4412/02-10-2019 
(ΑΔΑ:ΩΦΡΩ7Λ9-ΕΨΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2176 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.   
         Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.    
        Ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει πριν την απευθείας ανάθεση τα εξής δικαιολογητικά: 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ και κατά το χρόνο 
υποβολής  της προσφοράς, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας και θα παρέχεται, 
με ελεύθερη πρόσβαση στην διαδικτυακή διεύθυνση:  www.peartas.gov.gr. 

           
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                Ε.Π. 
1. Τεχνική Έκθεση                                                           Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ       
2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς            

 
                                                                         
                                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
 
                                                                                                     

 



 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έργο: Προμήθεια 
αλατοδιανομέα 
αποχιονισμού για την 
ΠΕ Άρτας 

Χρηματοδότηση: Έσοδα ΝΠΔΔ 2019 
Προϋπολογισμός: 23.000,00€ 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου αλατοδιανομέα 
αποχιονισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ΠΕ Άρτας κατά τους χειμερινούς 
μήνες. Ο αλατοδιανομέας θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
 Θα είναι κατάλληλος για μεταφορά και διασκορπισμό άλατος ή μίγματος άλατος/ 

άμμου. 
 Θα έχει αυτόνομη λειτουργία μέσω κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου. 
 Θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 5 m3. 
 Η απόσταση διασκορπισμού θα είναι τουλάχιστον 9 m. 
 Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ακτίνας και της ποσότητας διασκορπισμού. 
 Το επάνω μέρος του θα καλύπτεται από μεταλλικό πλέγμα για την αποφυγή εισόδου 

μεγάλων κομματιών άλατος στην λεκάνη, καθώς και από πλαστικό κάλυμμα για την 
προστασία του υλικού από υγρασία κατά την πορεία. 

 Ο χειρισμός του θα πραγματοποιείται από την καμπίνα του οδηγού μέσω χειριστηρίου. 
 Θα διαθέτει φάρο στο πίσω μέρος του. 
 Θα διαθέτει σήμανση CE. 
 Ο προμηθευτής θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001. 

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και ασφαλής 
στήριξη του αλατοδιανομέα επί της καρότσας του φορτηγού της ΠΕ Άρτας, καθώς και η 
εκπαίδευση υπαλλήλων της υπηρεσίας στον χειρισμό του. Για τον λόγο αυτό, το φορτηγό 
θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. 

Με την παράδοση του αλατοδιανομέα, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει 
στην υπηρεσία: 
 Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. 
 Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
 Γραπτή δήλωση συμμόρφωσης CE. 

 
 
 
 

Άρτα  13/12/2019 Άρτα  13/12/2019 
Ο Συντάξας Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

 Ο Διευθυντής ΤΕ 
  
  
  

Κωνσταντίνος Νάκος Αριστοτέλης Μπακόλας 
Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχ/κός ΠΕ 

 
 
 
 
 



 
 
 
         

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα 
Προμηθειών 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………..……………………………………………….. 
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. : ……………………………….………………..……………………………………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ………………………………….…………….……………………………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : ………………………………….………………….………………………………….. 
 

Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια ενός (1) καινούριου αλατοδιανομέα 
αποχιονισμού ως ακολούθως: 
 

Περιγραφή Προμήθειας  ΤΙΜΗ 
 (χωρίς ΦΠΑ)        

  

ΦΠΑ ……%  

Σύνολο με ΦΠΑ  

 
 
Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας της παρούσας. 
 
Έλαβα γνώση των όρων της αριθμ. πρωτ. 5778/    …….-12-2019 πρόσκλησης, τους 
οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
 

    ΑΡΤΑ          - 12-2019 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
                                                                   (Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και υπογραφή) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


