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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΚΜΙΘΩΗ ΛΗΜΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΤΣΑΔΩΝ 56β, 57α, 57β, 57δ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ και 61γ
ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΔΑΟΤ ΝΑΟΤΑ ΓΙΑ ΣΟ 2020
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α 77/30-3-81).
2. Σισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α) “Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ".
3. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α') “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ”.
4. Σον ιςχφοντα πίνακα υλοτομίασ Δθμοτικοφ Δάςουσ Νάουςασ ζτουσ 2020, που εγκρίκθκε με τθν υπ'
αρικμ. 58470/30-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΒΠΟΡ1Τ-Τ6Π) απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Μακεδονίασ - Θράκθσ.
5. Σθν υπ' αρικμ. 29/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Νάουςασ με κζμα: «Σρόποσ
εκμετάλλευςθσ των λθμμάτων του δθμοτικοφ δάςουσ ζτουσ 2020».
6. Σθν υπ’ αρικμ. 93/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Νάουςασ περί
«Κατάρτιςθσ των όρων εκμίςκωςθσ λθμμάτων των ςυςτάδων 56β, 57α, 57β, 57δ, 59β, 59γ, 60α,
60β, 60γ και 61γ του δθμοτικοφ δάςουσ Νάουςασ για το 2020».
Άρκρο 1ο: Περιγραφι - Αντικείμενο
Ο Διμοσ Νάουςασ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία θ εκμίςκωςθ του
λιμματοσ των ςυςτάδων:
1. 56β
με λιμμα
300 κ.μ. ξυλεία οξυάσ, πεφκθσ με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%,
2. 57α
με λιμμα
260 κ.μ. ξυλεία οξυάσ, πεφκθσ με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%,
3. 57β
με λιμμα
700 κ.μ. ξυλεία οξυάσ, πεφκθσ με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%.
4. 57δ
με λιμμα
820 κ.μ. ξυλεία οξυάσ, πεφκθσ με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%
5. 59β
με λιμμα
950 κ.μ ξυλεία οξυάσ, πεφκθσ με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%
6. 59γ
με λιμμα
830 κ.μ ξυλεία οξυάσ, κλπ
με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%.
7. 60α
με λιμμα
650 κ.μ ξυλεία οξυάσ, πεφκθσ με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%.
8. 60β
με λιμμα
900 κ.μ ξυλεία οξυάσ, πεφκθ με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%.
9. 60γ
με λιμμα
430 κ.μ ξυλεία οξυάσ, πεφκθ με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%.
10. 61γ
με λιμμα
750 κ.μ ξυλεία οξυάσ, κλπ
με δυνατότθτα προςαφξθςθσ μζχρι 10%.
Αντικείμενο τθσ μίςκωςθσ είναι το λιμμα των παραπάνω ςυςτάδων του Δθμοτικοφ δάςουσ Νάουςασ,
όπωσ περιγράφεται από άποψθ ζκταςθσ, ορίων, είδουσ ξυλείασ, είδουσ υλοτομίασ ςτον πίνακα υλοτομίασ
τθσ εγκεκριμζνθσ διαχειριςτικισ εκκζςεωσ 2013—2022 του Δθμοτικοφ δάςουσ.
Ωσ προσ τθν κατάςταςθ που βρίςκονται τα ανωτζρω λιμματα υπόχρεοι να λάβουν γνϊςθ είναι οι
ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι λαμβάνοντασ μζροσ ςτθ δθμοπραςία λογίηεται ότι ζλαβαν γνϊςθ αυτϊν κακϊσ
και των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα και ουδεμία αξίωςθ
μποροφν να απαιτιςουν για οποιαδιποτε αιτία.

[1]

Άρκρο 2ο: Τλοτομθτζοσ ξυλϊδθσ όγκοσ
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Οι ωσ άνω ποςότθτεσ τθσ τεχνικισ ξυλείασ που προβλζπονται ςτον εγκεκριμζνο πίνακα τθσ διαχειριςτικισ
μελζτθσ, κεωροφνται ωσ οι ελάχιςτεσ ποςότθτεσ που κα χρεωκοφν ςτον τελικό λογαριαςμό των
ςυςτάδων.
Άρκρο 3ο: Σρόποσ Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ
τθ δθμοπραςία γίνονται δεκτοί ωσ πλειοδότεσ οι μθ ζχοντεσ προσ το Διμο λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
από μιςκϊματα δαςικϊν προϊόντων προθγοφμενων χρόνων αναμφιςβιτθτα φερζγγυοι αποκλειομζνων και
εκείνων που ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι για οποιονδιποτε λόγο από οποιοδιποτε ενοικίαςθ του διμου.
Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν αναγράφονται ςτα πρακτικά κατά ςειρά εκφϊνθςθσ μετά του
ονοματεπωνφμου του πλειοδότθ. Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον εκάςτοτε πλειοδοτοφντα, θ
δζςμευςθ δε αφτθ μεταφζρεται αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει
οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.
Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει τοφτο προσ τθν επί τθσ
δθμοπραςίασ επιτροπι, προ τθσ ενάρξεωσ του ςυναγωνιςμοφ, παρουςιάηοντασ και το προσ τοφτο νόμιμο
πλθρεξοφςιο ζγγραφο, αλλιϊσ κεωρείται ότι μετζχει για δικό του λογαριαςμό.
Η απόφαςθ τθσ επί τθσ δθμοπραςίασ επιτροπισ περί αποκλειςμοφ ενδιαφερομζνου να
ςυμμετάςχει ςτθ δθμοπραςία, επειδι δεν πλθροί τουσ υπό τθσ οικείασ διακθρφξεωσ προβλεπόμενουσ
όρουσ, αναγράφεται ςτα πρακτικά. Σα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται ςε απλό χαρτί.
Άρκρο 4ο: Σόποσ και θμζρα διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ
Η δθμοπραςία είναι φανερι και προφορικι και κα διεξαχκεί ςτο δθμοτικό κατάςτθμα Νάουςασ,
ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ ςε θμερομθνία που κα κακοριςτεί από τθν περιλθπτικι διακιρυξθ του
Δθμάρχου.
τθν περίπτωςθ που αποβεί άγονθ ι αν ζγινε ςφάλμα ςτθ δθμοπραςία, κα επαναλθφκεί τθν
επόμενθ εβδομάδα ίδια θμζρα και ϊρα και ςτον ίδιο χϊρο.
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Άρκρο 5ο: Προςφορζσ
Πρϊτθ προςφορά ορίηεται:
Αϋ ΟΜΑΔΑ
Για τα λιμματα των ςυςτάδων 56β, 57α, 57β, 57δ
για τθ ξυλεία οξυάσ, το ποςό των
 29 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα
 36 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Α’ κατθγορίασ
 35 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Β’ κατθγορίασ
 60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιαςδιποτε κατθγορίασ 1,8μ και άνω



για τθ ξυλεία μ. πεφκθσ, το ποςό των
14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα
22 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια

Βϋ ΟΜΑΔΑ
Για τα λιμματα των ςυςτάδων 60α, 60β, 60γ
για τθ ξυλεία οξυάσ το ποςό των
 29 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα
 36 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Α’ κατθγορίασ
 35 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Β’ κατθγορίασ
 60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιαςδιποτε κατθγορίασ 1,8μ και άνω
για τθ ξυλεία μ. πεφκθσ, το ποςό των
 14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα
 22 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια
Γϋ ΟΜΑΔΑ
Για τα λιμματα των ςυςτάδων 59β, 59γ, 61γ
για τθ ξυλεία οξυάσ το ποςό των
 29 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα
 36 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Α’ κατθγορίασ
 35 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Β’ κατθγορίασ
 60€ ανά κ.μ. για ξυλεία οποιαςδιποτε κατθγορίασ 1,8μ και άνω
για τθ ξυλεία μ. πεφκθσ, το ποςό των
 14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα
 22 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια
για τθ ξυλεία καςτανιάσ, το ποςό των
 16 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα
 35 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια

Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν και ςτισ τρεισ κατθγορίεσ ξυλείασ γίνονται ςε ακζραιεσ μονάδεσ. Κάκε
αντιπροςφορά πρζπει να είναι ανϊτερθ τουλάχιςτον κατά 1,00€ από τθν αμζςωσ προθγοφμενθ.
Άρκρο 6ο: Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να κατακζςει ςτθν
επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1)
Τπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ
διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ουδεμία αξίωςθ μπορεί να απαιτιςει για
οποιαδιποτε αιτία.
2)
Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου που να είναι ςε ιςχφ.
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3)
Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να είναι ςε ιςχφ.
4)
Φορολογικι Ενθμερότθτα που να είναι ςε ιςχφ.
5)
Δθμοτικι Ενθμερότθτα από τον Διμο Νάουςασ.
6)
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
4.
τθ δθμοπραςία δεν γίνεται δεκτόσ οποιοςδιποτε βαρφνεται αποδεδειγμζνα και κατ'
εξακολοφκθςθ (με καταδικαςτικζσ αποφάςεισ δικαςτθρίων) για παραβάςεισ τθσ Δαςικισ Νομοκεςίασ
(παράνομεσ εκχερςϊςεισ ι καταλιψεισ δαςικϊν εκτάςεων, παράνομεσ υλοτομίεσ δαςικϊν ειδϊν,
παράνομθ μεταφορά ξυλείασ, κλπ.) όπωσ επίςθσ και:
❖
υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ αρικμ.
98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
❖
Δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (21) και ςτο άρκρο
3 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ αρικμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου.
❖
Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.
❖
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ αρικμ. 91/308/ΕΟΚ
οδθγίασ του υμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.
 Τπεξαίρεςθ (375 Π.Κ).
 Απάτθ (386-388 Π.Κ.).
 Εκβίαςθ (385 Π.Κ.).
 Πλαςτογραφία (216-218 Π.Κ.).
 Ψευδορκία (224 Π.Κ.).
 Δωροδοκία (235-237 Π.Κ.).
 Δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.) .
 Όποιοσ δεν εκπλιρωςε τουσ όρουσ ανάλογθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, εντόσ του
ςυμφωνθκζντοσ χρόνου και του χρόνου παράταςθσ, δεν ζχει δικαίωμα να ςυμμετζχει ςτθν εν
λόγω δθμοπραςία.

Άρκρο 7ο: Εγγυιςεισ
Για να γίνει κανείσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να μθν ζχει ςτον Διμο λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
και να κατακζςει ςτθν επιτροπι, εγγφθςθ ςυμμετοχισ φψουσ 2000€ ανά ομάδα ςε γραμμάτιο Σ.Π.Δ. ι
ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι Σράπεηασ.
Αυτι κα αντικαταςτακεί με εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ίςθ με το 20% τθσ επιτευχκείςασ
τιμισ από τθ δθμοπραςία από τον τελευταίο πλειοδότθ, για τθν καλι τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, κατά
τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.
Η επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ κα γίνει μετά τθν πάροδο των νομίμων προκεςμιϊν για τθν άςκθςθ των
ενςτάςεων και των ενδίκων μζςων κατά του πρωτοκόλλου τελικισ επικεϊρθςθσ του δαςαρχείου ι τθν
ζκδοςθ τθσ τελεςιδίκου επ’ αυτϊν αποφάςεωσ του αρμοδίου οργάνου.
Κάκε καταλογιςμόσ μειϊνει το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ και υποχρεϊνει το
μιςκωτι να αναπλθρϊςει αυτιν με άλλθ του αρχικοφ ποςοφ.
Αν ο μιςκωτισ ικελε παραιτθκεί κακ’ οιονδιποτε περίοδο τθσ μιςκϊςεωσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ
και του καταλογίηεται θ πλθρωμι του μιςκϊματοσ για το μθ απολθφκζν ποςό δαςικϊν προϊόντων
ειςπρατομζνου κατά τισ διατάξεισ περί είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων.
Άρκρο 8ο: Εγγυθτισ
Ο αναδειχκθςόμενοσ τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο
οποίοσ κα υπογράψει τθν ςφμβαςθ, κακιςτάμενοσ εξ ολοκλιρου με αυτόν υπεφκυνοσ για τθν εκπλιρωςθ
των όρων τθσ διακιρυξθσ.
Άρκρο 9ο: Τπογραφι ςφμβαςθσ
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεϊνεται όπωσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ς’
αυτόν τθσ αποφάςεωσ τθσ διοικθτικισ αρχισ για τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ να
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προςζλκει ςτο διμο μαηί με τον εγγυθτι του, για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ κατατεκείςα εγγφθςθ καταπίπτει υπζρ του Διμου,
χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ και ενεργείται ςε βάροσ του και του εγγυθτι του αναπλειςτθριαςμόσ, οι οποίοι
υποχρεοφνται ςτθν πλθρωμι τθσ τυχόν διαφοράσ μεταξφ τιμιματοσ που επιτεφχκθκε ςτον πλειςτθριαςμό
και αυτό του επαναπλειςτθριαςμοφ.
Από τθ χρονολογία τθσ κοινοποίθςθσ ςτον τελευταίο πλειοδότθ τθσ απόφαςθσ τθσ διοικθτικισ
αρχισ για ζγκριςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, κεωρείται θ ςφμβαςθ οριςτικά καταρτιςκείςα και
ο Διμοσ μπορεί να επιμείνει ςτθν εφαρμογι τθσ άςχετα με τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.
Άρκρο 10ο: Διάρκεια εκμίςκωςθσ
Η μίςκωςθ ζχει διάρκεια ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, δυνάμενθ να παρατακεί
ζωσ ζνα χρόνο ακόμα με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα από αίτθςθ του
μιςκωτι (που κα υποβλθκεί τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ). Οι ωσ άνω τιμζσ μετά το
πρϊτο ζτοσ αναπροςαρμόηονται κατά 10% για τα προϊόντα που κα παραχκοφν.
Άρκρο 11ο: Καταβολι μιςκϊματοσ
Η καταβολι του μιςκϊματοσ κα γίνει ωσ εξισ:
 Σο 30% τθσ αξίασ του ςυνολικϊσ προβλεπόμενου λιμματοσ κα καταβλθκεί ςε μετρθτά ςτο Διμο με
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό) και ςφμφωνα με τθν τιμι τθσ τελευταίασ
προςφοράσ.
 Σο 40% τθσ αξίασ κα καταβλθκεί ςε ζξθ (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
 Σο υπόλοιπο 30% κα καταβλθκεί με τθν τελικι εκκακάριςθ τθσ ποςότθτασ απολθφκθςομζνθσ
ξυλείασ από τθ ςυςτάδα, με τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου τελικισ επικεϊρθςθσ τθσ ςυςτάδασ από το
δαςαρχείο Νάουςασ.
Άρκρο 12ο: Μεταφορά, φόρτωςθ, καταμζτρθςθ δαςικϊν προϊόντων
1. Μερικι καταμζτρθςθ ξυλείασ επιτρζπεται από τον μιςκωτι πάντα παρουςία εκπροςϊπου του
δαςοκτιμονα Διμου, ο οποίοσ κα πιςτοποιεί και τθν απολθφκθςόμενθ ποςότθτα ξυλείασ. Βάςει
των πιςτοποιιςεων αυτϊν κα ςυντάςςεται και ο τελικόσ λογαριαςμόσ του λιμματοσ.
2. H καταμζτρθςθ τθσ ξυλείασ κα γίνεται μόνο ςτουσ δαςόδρομουσ των ςυςτάδων φςτερα από τθ
ςτοίβαξθ των προϊόντων ςτο χϊρο φόρτωςθσ.
3. Η προςιμανςθ των προσ υλοτομία δζνδρων κα διενεργθκεί από υπαλλιλουσ του Δαςαρχείου
Νάουςασ.
4. Για κάκε υλοτομία μθ προςθμαςμζνου δζνδρου κα επιβάλλεται πρόςτιμο ςτον μιςκωτι 100€,
ποςό που κα παρακρατείται από τθν εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ.
5. H φόρτωςθ και μεταφορά των υλοτομθμζνων προϊόντων ξυλείασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
ςφμβαςθσ και πάντα παρουςία εκπροςϊπου του διμου κα γίνεται κακθμερινά εκτόσ Κυριακϊν και
αργιϊν και από ϊρα 7:00 π.μ. μζχρι τισ 19:00 μ.μ.
6. Σα άββατα από τισ 7:00 π.μ. μζχρι τισ 15:00 μ.μ.
7. Σισ Κυριακζσ και αργίεσ απαγορεφεται αυςτθρά θ μεταφορά των προϊόντων ξυλείασ.
8. Ο μιςκωτισ που κα διακινιςει δαςικά προϊόντα υποχρεοφται να ενθμερϊνει τον υπεφκυνο του
Διμου από τθν προθγοφμενθ μζρα. Κάκε διακίνθςθ δαςικϊν προϊόντων από τον μιςκωτι χωρίσ να
γνωρίηει ο Διμοσ, κεωρείται παράβαςθ, κα διϊκεται ποινικά και ο μιςκωτισ κα κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
9. Για τον ζλεγχο των φορτϊςεων και τθν παραγωγι κα οριςτεί υπάλλθλοσ του Διμου, ο οποίοσ ςε
περίπτωςθ που κα ςυλλαμβάνει ςε κάποια παράβαςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του μιςκωτι
κα καταγγζλλει με ζκκεςι του ςτο Διμο, ο οποίοσ με απόφαςθ του Δθμάρχου κα καταλογίηει το
διαφυγζν ζςοδο του Διμου ςε βάροσ του μιςκωτι ςτο διπλάςιο, άςχετα προσ το δικαίωμα του
Διμου για δικαςτικι δίωξθ αποηθμίωςθσ κλπ.
10. Η μεταφορά των υλοτομθμζνων προϊόντων ςτουσ χϊρουσ ςτοίβαξθσ κα γίνεται αποκλειςτικά με
τθν χριςθ ηϊων μεταφοράσ και ςε καμιά περίπτωςθ με τθν χριςθ τρακτζρ θ άλλων μθχανθμάτων,
εκτόσ τθσ τεχνικισ ξυλείασ οποιαςδιποτε κατθγορίασ 1,8μ και άνω.
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11. Η τεχνικι ξυλεία (ςτρογγφλθ ξυλεία) που κα μεταφζρεται με τα μθχανιματα κα είναι από 1,8μ.
ζωσ 4μ. για να μθν πλθγϊνονται τα ιςτάμενα δζνδρα.
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Άρκρο 13ο: Τποχρεϊςεισ μιςκωτι
Όλα τα ζξοδα κοπισ, ρίψθσ, κατεργαςίασ και μεταφοράσ τθσ απολθφκθςόμενθσ ξυλείασ κακϊσ
εργατικά, μεταφορικά, Φ.Π.Α. και λοιπά δικαιϊματα δθμοςίου τυχόν άλλεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν
αποκλειςτικά και μόνο τον τελευταίο πλειοδότθ.
Δεν επιτρζπεται ςτον μιςκωτι να εγείρει μόνιμεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ παρά μόνο ξφλινεσ και
πρόςκαιρεσ. Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ καταςκευι διαφόρων δρόμων, τρακτερόδρομων χωρίσ τθ
ςυγκατάκεςθ του δαςοκτιμονα Διμου.
Με το πζρασ των υλοτομικϊν εργαςιϊν ο μιςκωτισ υποχρεοφται:
 να κακαρίςει τον χϊρο από τουσ διάφορουσ ρφπουσ που προκάλεςε όπωσ νάιλον,
λαμαρίνεσ, παραπιγματα κ.α.
 να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που προκάλεςε ςτο δαςικό οδικό δίκτυο πρόςβαςθσ των
ςυςτάδων και να το παραδϊςει ςε άριςτθ κατάςταςθ.
Διαφορετικά ο Διμοσ κα αποκαταςτιςει το οδικό δίκτυο και τα ζξοδα κα παρακρατθκοφν από τθν
εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί τθν κατοχι του μιςκίου και εν γζνει το μίςκιο ςε καλι
κατάςταςθ, να προςτατεφει αυτό από κάκε καταπάτθςθ και από πυρκαγιά, να εκμεταλλεφεται
αυτό ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ εκμετάλλευςθσ διαφορετικά ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ.
Τποχρεοφται επίςθσ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ διατάξεισ και υποδείξεισ τθσ δαςικισ υπθρεςίασ
να ενεργεί όλεσ τισ τελικζσ και τυχόν αναγωγικζσ (καλλιεργθτικζσ) υλοτομίεσ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ του πρωτοκόλλου εγκαταςτάςεωσ που κα ςυντάξει θ δαςικι υπθρεςία, διότι ςε διαφορετικι
περίπτωςθ υπόκειται ςτον από τθν κείμενθ νομοκεςία προβλεπόμενο καταλογιςμό.
Αν ο μιςκωτισ ικελε παραιτθκεί κακ’ οιονδιποτε περίοδο τθσ μίςκωςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
του καταλογίηεται θ πλθρωμι του μιςκϊματοσ για το μθ απολθφκζν ποςό δαςικϊν προϊόντων,
ειςπραττομζνου κατά τισ διατάξεισ περί είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων.
Ο μιςκωτισ μόλισ λιξει θ μίςκωςθ υποχρεϊνεται να παραδϊςει το μίςκιο ςτο διμο και το
δαςαρχείο και να ςυνταχκεί πρωτόκολλο τελικισ επικεϊρθςθσ.
Ο μιςκωτισ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε ςωματικι βλάβθ και
ατφχθμα ςυμβεί ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό του απαςχολοφμενου από αυτόν, ςυνεργείου
υλοτομίασ, αλλά και για τθν κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ κοινωνικι και ζναντι ατυχθμάτων
αςφάλιςθ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα απαςχολιςει.
Για κάκε παράβαςθ των όρων τθσ παροφςασ, το Δθμοτικό υμβοφλιο με αιτιολογθμζνθ απόφαςι
του μπορεί να κθρφξει τον μιςκωτι ζκπτωτο χωρίσ τθν παρζμβαςθ των δικαςτθρίων.

Άρκρο 14ο: Δικαίωμα αποηθμίωςθσ
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά κανζνα δικαίωμα προσ αποηθμίωςθ από τθν μθ ζγκριςθ των
πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τθν Οικονομικι Επιτροπι και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ –
Θράκθσ.
Ο μιςκωτισ δε δικαιοφται αποηθμίωςθσ από το Διμο Νάουςασ για βλάβθ του μιςκίου δάςουσ από
κεομθνία, πυρκαγιά, πλθμμφρα κ.λ.π.
Άρκρο 15ο: Δθμοςίευςθ Διακιρυξθσ
Η διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ:
α) Θα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου
β) το Πρόγραμμα Διαφγεια.
γ) Θα δθμοςιευκεί τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ ςε μία εφθμερίδα του Νομοφ
Ημακίασ (τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον τελευταίο πλειοδότθ) και
δ) Θα τοιχοκολλθκεί αντίγραφο αυτισ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμαρχείου Νάουςασ και των κατά
τόπουσ δθμοτικϊν καταςτθμάτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του Π.Δ/τοσ
270/1981.
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Άρκρο 16ο: Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων
Πλθροφορίεσ για τθ δθμοπραςία παρζχονται από το Σμιμα Δθμοτικϊν Δαςϊν, τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ. υγκριμζνα οι πλθροφορίεσ παρζχονται από τον Διευκυντι Περιβάλλοντοσ τεφανίδθ
Γεϊργιο ςτθ Διεφκυνςθ: Δθμαρχίασ 30, email: stefanidis@naoussa.gr, τθλζφωνο: 23323 50343 και
τθλεομοιοτυπία: 23320 24260. Αντίγραφο τθσ διακιρυξθσ χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ μία τουλάχιςτον
θμζρα πριν τθν δθμοπραςία.

Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ

Γεϊργιοσ τεφανίδθσ
Δαςολόγοσ – Περιβαλλοντολόγοσ
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