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Τ.Ο.Ε.Β.  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΝΑΟΥΣΗΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ   41  - 59200 -   Ν Α Ο Υ Σ Α 
       
        Αριθ. Πρωτ. :   176 / 06-04-2021 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ & ΣΦΥΡΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Ο Τ.Ο.Ε.Β.  Αγροκτήματος Ναούσης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 009 /2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη 
σκαπτικού μηχανήματος και σφύρας  με ωριαία αποζημίωση για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών για λογαριασμό του 
Οργανισμού, ήτοι εκσκαφή και καθάρισμα αρδευτικών διωρύγων και τάφρων διαφόρων διατομών, κατασκευή και άρση 
χωμάτινων φραγμάτων, αποκάλυψη  και κάλυψη αρδευτικών αγωγών για επισκευή κ.λ.π. από την κατακύρωση του 
διαγωνισμού και μέχρι την 31.12. 2021. 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11-12 π.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 έργων ή ιδιοκτήτες μηχανημάτων τα οποία φέρουν 
στη μία πλευρά μηχανικό φτυάρι  και στην άλλη κάδο φόρτωσης αδρανών υλικών και ικανό για τη διαμόρφωση 
χωμάτινων φραγμάτων. Γίνεται μνεία ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν και την αποκλειστική ευθύνη 
σύμφωνα με το νόμο για την λειτουργία και χρήση του σκαπτικού μηχανήματος από χειριστές που έχουν όλα τα 
απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Οι διαγωνιζόμενοι 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 ανά 
ώρα εργασίας σκαπτικού μηχανήματος & Σφύρας". 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, και β) 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 του σκαπτικού 
μηχανήματος από τον Τ.Ο.Ε.Β. διαθέτει τούτο αμέσως σε καλή κατάσταση και λειτουργία για απεριόριστο χρόνο, 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, ο Τ.Ο.Ε.Β. έχει το δικαίωμα να μισθώσει σκαπτικό μηχάνημα άλλου ιδιοκτήτη έστω και με 
μεγαλύτερη τιμή από αυτή του διαγωνισμού, η καταβαλλόμενη δε διαφορά επί πλέον επιβαρύνει τον τελευταίο 
μειοδότη (ανάδοχο). Επίσης σε περίπτωση που κληθεί ο ανάδοχος και δεν προσέλθει για ανάληψη υπηρεσίας, υπόκειται 
σε ποινική ρήτρα αποζημίωσης του Τ.Ο.Ε.Β. από διακόσια (200) ευρώ την ημέρα και για διάστημα δέκα (10) ημερών. 
Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής κηρύσσεται έκπτωτος, ο δε Τ.Ο.Ε.Β. παρακρατεί το ποσόν της εγγυητικής 
επιστολής όπως και τυχόν απαίτηση που δεν πληρώθηκε για δεδουλευμένη εργασία σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εγγυητική επιστολή. Η όλη δαπάνη του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις που υπάρχουν στον 
προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης. 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Η ειδοποίηση για την προσφορά εργασίας θα γίνεται τηλεφωνικά ή και εγγράφως από τα αρμόδια 
όργανα του Οργανισμού και κατά την διάρκεια της εργασίας θα συμπληρώνεται ειδικό έντυπο «Εντολή και βεβαίωση 
εργασίας ή προμήθειας υλικών» με το οποίο θα γίνεται και η βεβαίωση της εργασίας.  Η βεβαίωση αυτή είναι το μόνο 
αποδεικτικό της εργασίας και βάση αυτής γεννάται οποιαδήποτε απαίτηση για αμοιβή εργασίας από τον ανάδοχο. Οι 
βεβαιώσεις αυτές θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο στον Οργανισμό με κάθε συμπλήρωση τιμολογίου. 
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 συντήρηση - επισκευή - λιπαντικά - καύσιμα και λοιπές δαπάνες του 
μηχανήματος, καθώς και οι επιβαρύνσεις του τιμολογίου από Χαρτόσημο - ΟΓΑ - ΦΠΑ - Φόρο προμηθειών κ.λ.π. 
βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη  (ανάδοχο). 
 

                 Νάουσα , 06-04-2021 
 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
 
              Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 


