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ΘΕΜΑ : «Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία φορά στο 

επόμενο φύλλο της εφημερίδος σας, τις 

παρακάτω ανακοινώσεις » 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     ΠΡΟΣ : 

Νάουσα, 06 Μαρτίου 2021 

 
  

  
 

ΤΟΠΙΚΟ  ΤΥΠΟ 
 

1. ΦΩΝΗ ΝΑΟΥΣΗΣ 
2. ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ύστερα από την με αριθμό 009/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει την  16-04-2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11-12 π.μ. στη Νάουσα και στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη  
41), πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
μειοδότη τιμής ανά ώρα εργασίας σκαπτικού μηχανήματος & σφύρας. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο 
την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία του 
Οργανισμού,  (Ζαφειράκη 41, τηλ.2332022980,  κ.  Μπλιάτκα Θωμά). 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
           Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 
 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ύστερα από την με αριθμό 009/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει την  16-04-2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10-11 π.μ. στη Νάουσα και στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη  
41), πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
μειοδότη για την προμήθεια οικοδομικών υλικών. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο 
την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία του 
Οργανισμού, (Ζαφειράκη 41, τηλ.2332022980, κ.  Μπλιάτκα Θωμά). 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
            Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ύστερα από την με αριθμό 009/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει την  16-04-2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 09-10 π.μ. στη Νάουσα και στα γραφεία του Οργανισμού (Ζαφειράκη  
41), πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
μειοδότη για την προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο 
την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία του 
Οργανισμού, (Ζαφειράκη 41, τηλ.2332022980, κ.  Μπλιάτκα Θωμά). 
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
            Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ύστερα από την με αριθμό 009/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του προκηρύσσει την  16-04-2021 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00 – 13.00 μ.μ. στη Νάουσα και στα γραφεία του Οργανισμού 
(Ζαφειράκη  41), πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάδειξη μειοδότη τιμής για εργασίες συντήρησης των δικτύων του Οργανισμού. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο 
την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες και η σχετική αναλυτική διακήρυξη στα γραφεία του 
Οργανισμού,  (Ζαφειράκη 41, τηλ.2332022980,  κ.  Μπλιάτκα Θωμά). 
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
            Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 
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