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Τ.Ο.Ε.Β.  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΝΑΟΥΣΗΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ   41  -  59200 -  Ν Α Ο Υ Σ Α 
        Αριθ. Πρωτ. :   178 / 06-04-2021 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ    
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Ο Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 009 /2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του, ζητά προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για : 1) την επισκευή κάθε είδους βλάβης στο κλειστό αρδευτικό δίκτυο της 
περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού, για κάθε ωριαία απασχόληση συνεργείου, που περιλαμβάνει ένα σκαπτικό μηχάνημα, έναν 
τεχνίτη και έναν εργάτη, σε € ανά ώρα εργασίας, ανεξαρτήτου συνολικού χρόνου και από την κατακύρωση του έργου και μέχρι την 
31.12. 2021. 2) Για την προμήθεια των υλικών που θα απαιτηθούν, προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % από τις επίσημες τιμές που 
υπάρχουν στους τιμοκαταλόγους επώνυμης βιομηχανίας. 3) Για εργασίες συντήρησης του συνεργείου (της παρ. 1) που δεν θα είναι 
απαραίτητη η εργασία σκαπτικού μηχανήματος, προσφορά για κάθε ωριαία απασχόληση. 4) Για την κατασκευή τσιμενταυλάκων με 
τις παρακάτω διατομές που οι τιμές θα είναι ανά τρεχούμενο μέτρο, περιλαμβάνοντας κάθε εργασία και υλικό : Α) διατομή 40Χ35 
Β) διατομή 60Χ45. Η Συνολική δαπάνη του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει την πίστωση που υπάρχει σύμφωνα με την τεχνική 
έκθεση του 2021. 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16-04-2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00-13.00 μ.μ. στα γραφεία του 
Οργανισμού (Ζαφειράκη 41, Νάουσα) ενώπιον επιτροπής που συστάθηκε  με την 002/2021 απόφαση του Δ.Σ. και αποτελείται από 
τους κ.κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, Μπακαλιό Νικόλαο  και Μπλιάτκα Θωμά. 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες δημοσίων ή και ιδιωτικών έργων ή και απλά εργολάβοι ικανοί να 
αντιμετωπίσουν τις αυθημερόν ανάγκες του Οργανισμού για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των αρδευτικών δικτύων.  Οι 
παραπάνω είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον έλεγχο της νομιμότητας στο προσωπικό και τα μηχανήματα που θα απασχολούν 
και έχουν γενικά κάθε ευθύνη για τις πράξεις τους ή για τα αποτελέσματα από τις παραλήψεις αυτών. 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φάκελο καλά σφραγισμένο που θα γράφει πάνω του το 
ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του καθώς και τη φράση "Οικονομική προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη τιμής για εργασίες 
συντήρησης των δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης". Μέσα στο φάκελο θα βρίσκεται η προσφορά η οποία πρέπει να 
είναι υπογραμμένη και νόμιμα χαρτοσημασμένη, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων 
της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου υποβολής των προσφορών η επιτροπή θα προβεί στην διάνοιξη των 
φακέλων προσφορών και τη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού του διαγωνισμού. Η επιτροπή επιφυλάσσει στον εαυτό της : α) το 
δικαίωμα επιλογής του καλύτερου στην περίπτωση που θα προσφέρουν ίδια τιμή περισσότεροι του ενός διαγωνιζόμενοι, β) επειδή 
πρόκειται για διάφορα έργα με διαφορετικές τιμές, το δικαίωμα επιλογής της συνολικά συμφερότερης προσφοράς ή ακόμη και την 
επιλογή μέρους των έργων από έναν εργολήπτη και μέρους των έργων από δεύτερο εργολήπτη και γ) το δικαίωμα ακύρωσης του 
διαγωνισμού εφόσον κριθεί απ' αυτή σαν ασύμφορος και την επανάληψή του την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο την επόμενη 
εβδομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως σε κάθε ζήτηση με έγγραφη εντολή από τον 
Τ.Ο.Ε.Β. να εκτελέσει στην υποδεικνυόμενη τοποθεσία τις ζητούμενες εργασίες, αφού ειδοποιηθεί από τον Τ.Ο.Ε.Β. τουλάχιστον μία 
ημέρα πριν. Σε περίπτωση που ειδοποιηθεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν προσέλθει για την εκτέλεση των 
εργασιών, ο Τ.Ο.Ε.Β. έχει το δικαίωμα να αναθέσει τις προς ζήτηση εργασίες, από άλλον εργολήπτη έστω και με μεγαλύτερη τιμή 
από αυτή του διαγωνισμού, η καταβαλλόμενη δε διαφορά επί πλέον επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη (ανάδοχο). Σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει στα απαιτούμενα χρονικά όρια τις ζητούμενες εργασίες, περισσότερο από πέντε φορές κηρύσσεται 
έκπτωτος, ο δε Τ.Ο.Ε.Β. παρακρατεί ως εγγύηση το ποσόν για τυχόν απαίτηση που δεν πληρώθηκε για εκτελεσθείσες εργασίες. 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ως εκτελεσθείσες εργασίες μόνο αυτές που θα αναφέρονται στο ειδικό υπηρεσιακό 
σημείωμα που θα προσκομίζεται μαζί με το τιμολόγιο από τον ανάδοχο στον Οργανισμό. 
 ΑΡΘΡΟ 9ο : Όλα τα έξοδα για χαρτοσήμανση της σύμβασης εργασίας που θα υπογραφεί μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 
ειδοποίηση κατακύρωσης του διαγωνισμού, για την μεταφορά των υλικών στον χώρο εργασιών, καθώς και οι επιβαρύνσεις του 
τιμολογίου από Χαρτόσημο - Ο.Γ.Α. - Φ.Π.Α. - Φόρο προμηθειών κ.λ.π. βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη  (ανάδοχο ). 
 
 
         Νάουσα,  06-04-2021 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 
             Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 


