
ΤΟΕΒ ΠΟΡΟΥ                                                        ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ  16-05-2017 

 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 104  

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ 

ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ AVIN 

T.K. 45 500 

ΤΗΛ.: 26510- 58267                                                 

 

   

                      ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

                     ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ Δ.Χ  ΓΙΑ ΤHΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ  ΑΠΟ     ΤΟ  

                     ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΠΟΡΟΥ. 

 

               Ο ΤΟΕΒ ΠΟΡΟΥ σύμφωνα με την υπ’αριθ.39/2017 απόφαση του Δ/κού 

Συμβουλίου του, ζητά προσφορές για την ανάδειξη Μειοδότη  με ωριαία αποζημίωση  

φορτηγό τετραξωνικό 18 κυβ  για την μεταφορά μπαζών που θα προκύψουν από τον 

καθαρισμό τμημάτων Αποστραγγιστικών Αυλακών. 

               1.Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Γραφείο του Οργανισμού που 

βρίσκεται στη Διασταύρωση Βασιλικής – Δροσοχώρι έναντι πρατήριο AVIN, από 16 

-05-2017 μέχρι και 29-05-2017. 

               2.Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί τις 30-05-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 

π.μ στο Γραφείο του ΟΡΤΓΑΝΙΣΜΟΎ ενώπιον της επιτροπής που συστάθηκε με την 

55/2016 απόφαση της 7ης /02-06-2016 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου και 

αποτελείται από τους κ.Νάκο Βασίλειο , Νάκο Σπυρίδωνα και τον κ.Τίνα Γεώργιο . . 

               3.Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Ιδιοκτήτες Δ.Χ. φορτηγών και ικανοί να 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του Οργανισμού ( την μεταφορά των μπαζών), για την 

ασφαλή και ομαλή λειτουργία των τμημάτων του αποστραγγιστικού δικτύου. 

               4.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν φάκελο καλά σφραγισμένο 

που θα γράφει το Ονοματεπώνυμο και την οικονομική Προσφορά και υπεύθυνη 

Δήλωση ότι ο Προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης Διακήρυξης τους 

οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

               5.Εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

               6.Μετά την λήξη του καθορισμένου χρόνου υποβολής των προσφορών η 

επιτροπή θα προβεί στην διάνοιξη των φακέλων προσφορών και την σύνταξη και 

υπογραφή πρακτικού του διαγωνισμού. Η επιτροπή επιφυλάσσει στον εαυτό της:α) 

να επιλέξει την χαμηλότερη τιμή Προσφοράς , β) Σε περίπτωση που υπάρχουν 

περισσότερες της μιάς με την ίδια τιμή έχουν το δικαίωμα επιλογής του καλύτερου σε 

προσόντα προς όφελος του Οργανισμού και γ) έχει το δικαίωμα ακύρωσης του 

διαγωνισμού εφόσον κριθεί απ’ αυτή ασύμφορος και την επανάληψή του την ίδια 

μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού υπόκειται στην κρίση του Δ/κού Συμβουλίου.  

               7. Όλα τα έξοδα της σύμβασης εργασίας που θα υπογραφεί σε τρείς (3) 

ημέρες, όπως Φόρος Προμηθειών , Φ.Π.Α κ.λ.π. επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.  

     

             

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ/ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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