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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άρτα,  01  Απριλίου 2013 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Αρ. Πρωτ. 605 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

   

Ταχ. ∆/νση : Ταγ/χη Παπακώστα 6   

Ταχ. Κώδικας : 471 00   

Πληροφορίες : Ελένη Μέκιου   

Τηλέφωνο : 26813 63309   

FAX : 26810 27332   

E-mail : e.mekiou@php.gov.gr   
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό  

για την προµήθεια ”Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, 
αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας - Καλογερικού”, µέχρι του ποσού των 20.100,00 

ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν  τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού    

(∆ιακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, οδός 

Ταγµατάρχη Παπακώστα 6, Άρτα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813-63309, FAX 

επικοινωνίας 26810 27332, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ελένη Μέκιου. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 17.04.2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 στα γραφεία του 

τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε Άρτας (πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης) και ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η οικονοµικότερη 

(χαµηλότερη) τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο, των εξής υλικών: 

α Τύπος πλέγµατος 1: ∆ιαστάσεις διατοµής 8,3χ8,3mm, διάµετρος σύρµατος 0,8 mm και 

πλάτος πλέγµατος 100 cm. 

Β. Τύπος πλέγµατος 2: ∆ιαστάσεις διατοµής 12,7χ12,7mm, διάµετρος σύρµατος 1,6 mm και 

πλάτος πλέγµατος 120 cm. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 

     β οι συνεταιρισµοί, 

     γ οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

     δ οι κοινοπραξίες προµηθευτών, 

µε τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στο τεύχος της διακήρυξης. 

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  ποσού 815,45 

ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) µηνών, µετά το χρόνο λήψης της προσφοράς.  

6. Η δαπάνη της προµήθειας των υλικών του παρόντος διαγωνισµού θα βαρύνει τον λογαριασµό 

5% βελτιωτικά έργα δηµοσίων ιχθυοτροφείων Π.Ε. Άρτας, που είναι κατατεθειµένος στο 

υποκατάστηµα Α.Τ.Ε. Άρτας. 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας 

Ηπείρου. 
 

Εσωτ. ∆ιανοµή Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
1. Χ.Α.  
2. Φ.Έργου  
 Αλέξανδρος Καχριµάνης 
 


