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Η ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΑΡΙΓΑΙΑ 
 

 

Πποκηπωζζει ζςνοπηικψ διαγυνιζμψ ζωμθυνα με ηο άπθπο117ηος Ν. 4412/2016, για ηην επιλογή αναδψσος, για 

ηην ςπηπεζία: «ΜΙΘΧΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΑΙΚΟΤ ΟΓΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΓΑΑΡΥΔΙΟΤ ΑΡΙΓΑΙΑ ΔΣΟΤ 2020» ζωμθυνα με ηη Γιακήπςξη πος εγκπίθηκε με ηην 

απ. 7298 29-06-2020 Απψθαζη Γ/νζηρ Γαζϊν Πέλλαρ και ηην ζσεηική μελέηη ηος Γαζαπσείος Απιδαίαρ πος 

εγκπίθηκε με ηην Απ. Ππ. 6793/17-05-2019 (ΑΓΑ: ΦΤΚΥΟΡ1Τ-Γ7Β)    Απψθαζη ηηρ Γ/νζηρ Γαζϊν Πέλλαρ, για 

ωτορ δαπάνηρ ποζοω 18.500,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ 24%).  

Η δαπάνη πος θα πποκληθεί θα καλςθθεί απψ πιζηϊζειρ ηος ππογπάµµαηορ ∆ηµοζίυν Δπενδωζευν ηηρ ΑΔ 

584(Π.Κ. 2001Δ08400000 Γιάνοιξη-ςνηήπηζη-Βεληίυζη-Αζθαληψζηπυζη Γαζικϊν δπψμυν). 

1. Οδιαγυνιζμψρ θα γίνει ζηα γπαθεία ηος Γαζαπσείος Απιδαίαρ ηην 28 Ιοσλίοσ 2020 ημέπα Σπίηη και 

ϊπα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοζηρ πποζθοπϊν). 

2. ηο διαγυνιζμψ δικαιοωνηαι να ζςμμεηάζσοςν ιδιοκηήηερ καθϊρ και σπήζηερ μησανημάηυν: 

Γιαμοπθυηήπυν (GRADER) µε ιπποδωναµη 115 HP (ίππυν) και άνυ 

Απαπαίηηηη πποχπψθεζη για ηοςρ σπήζηερ µησανηµάηυν είναι η έµππακηη απψδειξη ζσέζηρ µεηαξω 

ηος πποζθέπονηορ και ηος µησανήµαηορ (παπασυπηηήπιο, µιζθυηήπιο, ενοικιαζηήπιο κλπ) ηο οποίο 

θα ππέπει να πληποί ηα κπιηήπια εγκςπψηηηαρ ζωµθυνα µε ηην ιζσωοςζα νοµοθεζία και να είναι ζε 

ιζσω, ηην ήµεπα ηηρ δηµοππαζίαρ, και για σπονικψ διάζηηµα ιζσωορ ηοςλάσιζηον ηπιϊν (3) µηνϊν και 

ζε κάθε πεπίπηυζη για ψλο ηο σπονικψ διάζηηµα εκηέλεζηρ ηυν επγαζιϊν 

3. Για ηη ζςµµεηοσή ζηο διαγυνιζµψ δεν απαιηείηαι η καηάθεζη εγγςηηικήρ επιζηολήρ.  

4. Σο αποηέλεζµα ηηρ δηµοππαζίαρ για ηον πποζυπινψ ανάδοσο θα επικςπυθεί µε απψθαζη ηηρ 

Πποφζηαμένηρ Τπηπεζίαρ.  
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5. Οι ενδιαθεπψµενοι µποποων να έσοςν δυπεάν ππψζβαζη ζηα έγγπαθα ηος διαγυνιζµοω µέζυ ηηρ 

ιζηοζελίδαρ (http://www.damt.gov.gr/).  

Σα έγγπαθα ηος διαγυνιζµοω διαηίθενηαι ζηο γπαθείο ηος ηµήµαηορ Δκηέλεζηρ ∆αζοηεσνικϊν έπγυν 

ηος ∆αζαπσείοςΑπιδαίαρ καηά ηιρ επγάζιµερηµέπερ και ϊπερ. Για ηην παπαλαβή ηυν ηεςσϊν ο 

ενδιαθεπψµενορ µποπεί να αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά ηος ηην αναπαπαγυγή.  

 Πεπιζζψηεπερ πληποθοπίερ για ηη διακήπςξη παπέσονηαι απψ ηον κ. Ιυάννη Αθαναζιάδη, ηηλ.: 23840 

21242, 2313309623 ζηα γπαθεία ηος Γαζαπσείος Απιδαίαρ ζηην οδψ Δπμοω 5, καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και 

ϊπερ. 

 
ΗΑναπληρώηριαΓαζάρτης 

 
 

 

 
Άννα Ποσζίνη 

Γαζολόγος με Α΄ βαθμό 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Δήμο Αλμωπίας 

(Για ηην ασθημερόν δημοζίεσζη ζηον 

Πίνακα Ανακοινώζεων και αποζηολή ηοσ 

ζτεηικού αποδεικηικού) 

2. Ιζόηοπο ΑΔΜ-Θ 

3. Μέλη επιηροπής ηης σπηρεζίας μας 
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