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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

1. Η Περιφέρεια  Αν.  Μακεδονίας και Θράκης δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης 
Αρχής  και την Δ.Τ.Ε. / Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με τις 971/43/28-11-2012 και 987/44/7-12-2012 
αποφάσεις της και στα πλαίσια εκτέλεσης δι’ αυτεπιστασίας των εργασιών του έργου: 
«Αποχιονισμός Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου 2012–2013», 
προϋπολογισμού μελέτης 237.119,40 € με Φ.Π.Α.,  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για τη 
μίσθωση εκχιονιστικών μηχανημάτων και συγκεκριμένα: δέκα επτά  (17) φορτηγά με αλατιέρα 
& λεπίδα, δέκα εννέα  (19) ισοπεδωτήρες Greider, είκοσι (20) φορτωτές Caterpillar η 
παρεμφερείς , επτά (7) φορτωτές JCB και οκτώ (8) τρακτέρ με αλατιέρα και λεπίδα, μετά των 
χειριστών, για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου  για το έτος 2012-
2013. Η δαπάνη για την πληρωμή των εργασιών είναι σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 121002054, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (αντίγραφα 
της διακήρυξης, έντυπα προσφοράς κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας,  κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ( Ι. Δραγούμη 1  πληροφορίες: κα Πούκη, τηλ.: 2551355832), μέχρι την   
7/1/2013 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  8-1-2013, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00π.μ (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε  Π.Ε. Έβρου, Ι. Δραγούμη 1  68 100 
Αλεξανδρούπολη. 

4.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οι ιδιοκτήτες εκχιονιστικών μηχανημάτων, 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκομίσουν και οι όροι συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 4, 5 & 6 της 
διακήρυξης της δημοπρασίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ισχύος έξι (6) μηνών και ποσού 175,00 € ανά μηχάνημα (πλην των 
JCB και τρακτέρ με αλατιέρα και λεπίδα). 

6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. 
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