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            ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
                      Π.Δ. ΗΜΑΘΙΑ      
 ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ  ΝΑΟΤΑ   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθμ. 28ηρ   06/07/2021 Τακηικήρ Σςνεδπίαζηρ 

ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηος Δήμος Η.Π. Νάοςζαρ 

 

 

Απιθμόρ  Απόθαζηρ   270/2021 

ΘΔΜΑ: «Καηάξηηζε όξσλ εθκίζζσζεο ησλ ιεκκάησλ ησλ ζπζηάδσλ   19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 
60α, 60β, 60γ, 61γ   ηνπ Γεκνηηθνύ Γάζνπο». 
 
ηε Νάνπζα  θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο  6 ηνπ κήλα Ινπιίνπ   ηνπ έηνπο 2021  εκέξα ηεο 
εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. έσο 11:00 π.κ.  ζπλήιζε ζε   (δηα πεξηθνξάο – κέζσ ηειεθώλνπ) 
Σαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηε κε αξ. πξση. 10227/02-06-2021 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ην κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 
4555/2018 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10   ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/Α/11-3-2020 –  «θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» θαη ηηο κε αξηζκό 
163/29-05-2020, 426/13-11-2020 εγθπθιίνπο  ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ.  
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα 
(9) κειώλ ήηαλ παξόληα (δηα πεξηθνξάο) ηα εθηά   (7)  κέιε:  

  ΠΑΡΟΝΣΔ                          ΑΠΟΝΣΔ 

1) Καξαγηαλλίδεο Αληώληνο (Πξόεδξνο)                  1) Βαιζακίδεο ηαύξνο 

2) Αδακίδεο Παύινο                                                  2) Γνιδνύξεο Θεόδσξνο        

3) Λαθελάλνο Αγγειάθεο                                          

4) Σζέιηνο ηαύξνο 

5) Θαλαζνύιεο Γεκήηξηνο 

6) Σαζηώλαο Γεώξγηνο 

7) Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο 

Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ  

αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθαλ 
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ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα θαη ε Αλζνπνύινπ Μπξνύια, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ   
πξαθηηθώλ.  
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο (κέζσ ηειεθώλνπ) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη  εηζεγνύκελνο ην 2ν  ζέκα ηεο    εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηελ: « Καηάξηηζε όξσλ 
εθκίζζσζεο ησλ ιεκκάησλ ησλ ζπζηάδσλ   19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ ηνπ 
Γεκνηηθνύ Γάζνπο Νάνπζαο», αλέθεξε ηελ από 30/06/2021 εηζήγεζε ηνπ Γ/ληή ηνπ ηκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο, ε νπνία έρεη σο  εμήο: 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α 77/30-3-81). 

2. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α) “Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ". 

3. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α') “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ”. 

4. Τον ιςχφοντα πίνακα υλοτομίασ Δθμοτικοφ Δάςουσ Νάουςασ ζτουσ 2020, που εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικμ. 

58470/30-07-2013 (ΑΓΑ:ΒΛΒΠΟΡ1Τ-Τ6Π) απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 

- Θξάθεο. 
5. Τθν υπ' αρικμ. 29/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νάουςασ με κζμα: «Τρόποσ εκμετάλλευςθσ 

των λθμμάτων του δθμοτικοφ δάςουσ ζτουσ 2020». 
6. Τθν υπ' αρικμ. 47/2021 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νάουςασ με κζμα: «Τρόποσ εκμετάλλευςθσ 

των λθμμάτων του δθμοτικοφ δάςουσ ζτουσ 2021». 
7. Το υπ’ αρικ. 9360/28-12-2020 ζγγραφο του Δαςαρχείου Νάουςασ περί «Απόλθψθσ απολθφκζντων 

λθμμάτων παρελκόντων ετϊν». 
 

 Περιγραφι - Αντικείμενο 

Ο Γήκνο Νάνπζαο δηαθεξύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηνπ 

ιήκκαηνο ησλ ζπζηάδσλ: 

1. 19α κε ιήκκα         1260 θ.κ. μπιεία νμπάο  κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

2. 20 κε ιήκκα 890 θ.κ. μπιεία νμπάο, δξπο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

3. 21α κε ιήκκα 860 θ.κ. μπιεία νμπάο, δξπο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

4. 21β κε ιήκκα 750 θ.κ. μπιεία νμπάο, δξπο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

5. 21γ κε ιήκκα         1200 θ.κ. μπιεία νμπάο, δξπο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

6. 59β κε ιήκκα 950 θ.κ  μπιεία νμπάο, πεύθεο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10% 

7. 59γ κε ιήκκα 830 θ.κ  μπιεία νμπάο, θιπ κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

8. 60α κε ιήκκα 650 θ.κ  μπιεία νμπάο, πεύθεο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

9. 60β κε ιήκκα 900 θ.κ  μπιεία νμπάο, πεύθε κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

10. 60γ κε ιήκκα 430 θ.κ  μπιεία νμπάο, πεύθε κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

11. 61γ κε ιήκκα 750 θ.κ  μπιεία νμπάο, δξπόο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

 

Αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο είλαη ην ιήκκα ησλ παξαπάλσ ζπζηάδσλ ηνπ Γεκνηηθνύ δάζνπο Νάνπζαο, 

όπσο πεξηγξάθεηαη από άπνςε έθηαζεο, νξίσλ, είδνπο μπιείαο, είδνπο πινηνκίαο ζηνλ πίλαθα πινηνκίαο ηεο 

εγθεθξηκέλεο δηαρεηξηζηηθήο εθζέζεσο 2013—2022 ηνπ Γεκνηηθνύ δάζνπο.  

Ωο πξνο ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηα αλσηέξσ ιήκκαηα ππόρξενη λα ιάβνπλ γλώζε είλαη νη 

ελδηαθεξόκελνη, νη νπνίνη ιακβάλνληαο κέξνο ζηε δεκνπξαζία ινγίδεηαη όηη έιαβαλ γλώζε απηώλ θαζώο 

θαη ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα θαη νπδεκία αμίσζε 

κπνξνύλ λα απαηηήζνπλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

 
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. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλε ή αλ έγηλε ζθάικα ζηε δεκνπξαζία, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε 

εβδνκάδα ίδηα εκέξα και ώξα θαη ζηνλ ίδην ρώξν.  
 

Αθνινύζσο, ν πξόεδξνο, θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
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 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπδήηεζε θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

 Σελ από 30-06-2021  εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζώλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο   ηνπ Γήκνπ Ηξ. 
Πόιεο Νάνπζαο. 

 Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπσο  ηξνπνπνηήζεθε ηζρύεη. 

 Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπσο  ηξνπνπνηήζεθε ηζρύεη. 

 Σν ΠΓ 270/1981 . 

 Σελ ππ' αξηζκ. 29/2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νάνπζαο κε ζέκα: «Σξόπνο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ ιεκκάησλ ηνπ δεκνηηθνύ δάζνπο έηνπο 2020». 

 Σελ ππ' αξηζκ. 47/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νάνπζαο κε ζέκα: «Σξόπνο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ ιεκκάησλ ηνπ δεκνηηθνύ δάζνπο έηνπο 2021». 

 Σν ππ’ αξηζ. 9360/28-12-2020 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Νάνπζαο 
 

Ο θ. Λαθελάλνο ηνπνζεηήζεθε σο εμήο: Η Λατθή ζπζπείξσζε έρεη δηαρξνληθά ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα ηελ 
δήηεκα.Πξώηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Γεκνηώλ θαη ηελ ππόινηπε πνζόηεηα  λα 
δηαζέζνπκε ζην εκπόξην. Δπί πιένλ πξνβιεκαηηδόκαζηε γηα ηνπο άγνλνπο δηαγσληζκνύο, πνπ νπζηαζηηθά 
απνηεινύλ πξαρηηθή- κέζνδν εθβηαζκνύ  ηνπ Γήκνπ,  είηε γηα πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο ηηκήο κέζσ 
πξνζπλελλνεκέλεο απνρήο, είηε γηαηί νη δηαγσληδόκελνη θνηηάλε κόλν ηα θηιέηα. Τπνςηαδόκαζηε  όηη 
ππάξρεη πξν ζπλελλόεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
Σέινο βάδνπκε ην δήηεκα ηνπ ειέγρνπ ησλ πνζνηήησλ ιήςεο κε ηελ πξόζιεςε θαηάιιεινπ ζε αξηζκό θαη 
εηδίθεπζε πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ησλ κεγάισλ θαηαζηξνθώλ ηνπ νδνζηξώκαηνο από ηα ππέξβαξα 
απηνθίλεηα. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο θαηαςεθίδνπκε   

 
ΝΑΙ ςήθηζαλ έμη (6) κέιε, ηα εμήο: Καξαγηαλλίδεο Αληώληνο, Αδακίδεο Παύινο, Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο, 
Σαζηώλαο Γεώξγηνο, Θαλαζνύιεο Γεκήηξηνο, Σζέιηνο ηαύξνο. 

 
ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΙΑΤΑ ΠΚΕΘΟΨΗΦΘΑ 

 

 

1. Εγκπίνει ηην διενέπγεια και ηον καθοπιζμό ηηρ διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ (θαλεξή 

πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία» γηα ηελ εθκίζζσζε  ησλ ιεκκάησλ ησλ ζπζηάδσλ   19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 
59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ   ηνπ Γεκνηηθνύ Γάζνπο Νάνπζαο γηα ην έηνο 2021. 

 
 

2. Καηαπηίζει ηοςρ όποςρ εκμίζθωζηρ ησλ ιεκκάησλ ησλ 19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 

60β, 60γ, 61γ    ηος Δημοηικού Δάζοςρ αναλςηικά ωρ εξήρ: 

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΔΚΜΙΘΩΗ ΛΗΜΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΤΣΑΓΩΝ  19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ  

ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΑΟΤ ΝΑΟΤΑ ΓΙΑ ΣΟ 2021 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

8. Τισ διατάξεισ του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α 77/30-3-81). 

9. Τισ διατάξεισ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεφχοσ Α) “Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ". 

10. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α') “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ”. 

11. Τον ιςχφοντα πίνακα υλοτομίασ Δθμοτικοφ Δάςουσ Νάουςασ ζτουσ 2020, που εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικμ. 

58470/30-07-2013 (ΑΓΑ:ΒΛΒΠΟΡ1Τ-Τ6Π) απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 

- Θξάθεο. 
12. Τθν υπ' αρικμ. 29/2020 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νάουςασ με κζμα: «Τρόποσ εκμετάλλευςθσ 

των λθμμάτων του δθμοτικοφ δάςουσ ζτουσ 2020». 
13. Τθν υπ' αρικμ. 47/2021 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Νάουςασ με κζμα: «Τρόποσ εκμετάλλευςθσ 

των λθμμάτων του δθμοτικοφ δάςουσ ζτουσ 2021». 
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14. Το υπ’ αρικ. 9360/28-12-2020 ζγγραφο του Δαςαρχείου Νάουςασ περί «Απόλθψθσ απολθφκζντων 
λθμμάτων παρελκόντων ετϊν». 
 

Άρκρο 1ο: Περιγραφι - Αντικείμενο 

Ο Γήκνο Νάνπζαο δηαθεξύζζεη όηη εθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηνπ 

ιήκκαηνο ησλ ζπζηάδσλ: 

12. 19α κε ιήκκα         1260 θ.κ. μπιεία νμπάο  κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

13. 20 κε ιήκκα 890 θ.κ. μπιεία νμπάο, δξπο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

14. 21α κε ιήκκα 860 θ.κ. μπιεία νμπάο, δξπο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

15. 21β κε ιήκκα 750 θ.κ. μπιεία νμπάο, δξπο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

16. 21γ κε ιήκκα         1200 θ.κ. μπιεία νμπάο, δξπο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%,  

17. 59β κε ιήκκα 950 θ.κ  μπιεία νμπάο, πεύθεο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10% 

18. 59γ κε ιήκκα 830 θ.κ  μπιεία νμπάο, θιπ κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

19. 60α κε ιήκκα 650 θ.κ  μπιεία νμπάο, πεύθεο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

20. 60β κε ιήκκα 900 θ.κ  μπιεία νμπάο, πεύθε κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

21. 60γ κε ιήκκα 430 θ.κ  μπιεία νμπάο, πεύθε κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

22. 61γ κε ιήκκα 750 θ.κ  μπιεία νμπάο, δξπόο κε δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο κέρξη 10%. 

 

Αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο είλαη ην ιήκκα ησλ παξαπάλσ ζπζηάδσλ ηνπ Γεκνηηθνύ δάζνπο Νάνπζαο, 

όπσο πεξηγξάθεηαη από άπνςε έθηαζεο, νξίσλ, είδνπο μπιείαο, είδνπο πινηνκίαο ζηνλ πίλαθα πινηνκίαο ηεο 

εγθεθξηκέλεο δηαρεηξηζηηθήο εθζέζεσο 2013—2022 ηνπ Γεκνηηθνύ δάζνπο.  

Ωο πξνο ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηα αλσηέξσ ιήκκαηα ππόρξενη λα ιάβνπλ γλώζε είλαη νη 

ελδηαθεξόκελνη, νη νπνίνη ιακβάλνληαο κέξνο ζηε δεκνπξαζία ινγίδεηαη όηη έιαβαλ γλώζε απηώλ θαζώο 

θαη ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα θαη νπδεκία αμίσζε 

κπνξνύλ λα απαηηήζνπλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 

 
Άρκρο 2ο: Υλοτομθτζοσ  ξυλώδθσ όγκοσ 

  

ΟΞΤΑ ΠΔΤΚΗ  ΓΡΤ  ΚΑΣΑΝΙΑ 
 

 
ΤΣΑΓΑ 

ηξνγγύιε 

μπιεία νμπάο 

ηξνγγύιηα νμπάο 

(ρθκ) Α’ θαηεγ. 

ηξνγγύιηα 

νμπάο (ρθκ) Β’ 

θαηεγ. 

Καπζόμπια 

νμπάο (ρθκ) 

ΣΡΟΓΓΤΛΙΑ  ΚΑΤΟΞΤΛΑ  ΚΑΤΟΞΤΛΑ  ΣΡΟΓΓΤΛΙΑ  ΚΑΤΟΞΤΛΑ  

 

 
ΒΟΤΒΑ (θ.κ.) 

ΠΔΤΚΗ Υ. 

Κ.Μ. 

ΠΔΤΚΗ Υ. 

Κ.Μ.  ΓΡΤ Υ. Κ.Μ.  

ΚΑΣΑΝΙΑ 

Υ.Κ.Μ. 

ΚΑΣΑΝΙΑ Υ. 

Κ.Μ.  

 1 19α 70 180 720 1000      

 2 20 37 95 381 750   117   

 3 21α 33 85 339 750   133   

 4 21β 26 67 267 750   67   

 5 21γ 50 129 514 1025   142   

 6 60α 17 44 175 583 129 67     

 7 60β 25 64 257 833 143 83     

 8 60γ 3 6 25 125 286 217     

 9 59β 20 51 206 917 186 117     

 10 59γ 20 51 206 850 21 17 42 71 33 

 11 61γ 14 36 144 833   183    

 

 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: Τρόποσ Διενζργειασ τθσ Δθμοπραςίασ 

Στθ 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. 

Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηώλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθώλεζεο κεηά ηνπ 

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, ε 
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δέζκεπζε δε αύηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθά 

ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα δειώζεη ηνύην πξνο ηελ επί ηεο 

δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνύ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνύην λόκηκν 

πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό. 
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. Τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ ςυντάςςονται ςε απλό χαρτί. 
 
Άρκρο 4ο: Τόποσ 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. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απνβεί άγνλε ή αλ έγηλε ζθάικα ζηε δεκνπξαζία, ζα επαλαιεθζεί ηελ επόκελε 

εβδνκάδα ίδηα εκέξα και ώξα θαη ζηνλ ίδην ρώξν.  
 
Άρκρο 5ο: Προςφορζσ 
Πρϊτθ προςφορά ορίηεται:  

1ε ΟΜΑΓΑ 

Γηα ηα ιήκκαηα ησλ ζπζηάδσλ 60α
 
(650θ.κ.), 60β (900θ.κ.), 60γ (430θ.κ.)   

γηα ηε μπιεία νμπάο ην πνζό ησλ 

 25 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 33 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Α’ θαηεγνξίαο 

 31 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Β’ θαηεγνξίαο 

 60 € αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 1,8κ θαη άλσ  

γηα ηε μπιεία κ. πεύθεο, ην πνζό ησλ 

 14 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 22 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα  

 55 € αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 1,8κ θαη άλσ 

 

2ε ΟΜΑΓΑ 

Γηα ηα ιήκκαηα ησλ ζπζηάδσλ 59β (950θ.κ.), 59γ (830θ.κ.) 

γηα ηε μπιεία νμπάο, δξπόο ην πνζό ησλ 

 25 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 33 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Α’ θαηεγνξίαο 

 31 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Β’ θαηεγνξίαο 

 60€ αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 1,8κ θαη άλσ  

γηα ηε μπιεία κ. πεύθεο, ην πνζό ησλ 

 14 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 22 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα  

 55 € αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 1,8κ θαη άλσ 

γηα ηε μπιεία θαζηαληάο, ην πνζό ησλ 

 16 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 35 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα  

 62 € αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 2,0κ θαη άλσ 

 

3ε ΟΜΑΓΑ 

Γηα ηα ιήκκαηα ησλ ζπζηάδσλ 61γ (750θ.κ.) 

γηα ηε μπιεία νμπάο, δξπόο ην πνζό ησλ 

 25 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 33 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Α’ θαηεγνξίαο 

 31 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Β’ θαηεγνξίαο 
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 60€ αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 1,8κ θαη άλσ  

γηα ηε μπιεία θαζηαληάο, ην πνζό ησλ 

 16 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 35 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα  

 62 € αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 2,0κ θαη άλσ 

 

 

4ε ΟΜΑΓΑ 

Γηα ην ιήκκα ηεο ζπζηάδαο 19α
 
(1260θ.κ.)   

γηα ηε μπιεία νμπάο, ην πνζό ησλ 

 26 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 35 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Α’ θαηεγνξίαο 

 33 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Β’ θαηεγνξίαο 

 60 € αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 1,8κ θαη άλσ  

 

 

5ε ΟΜΑΓΑ 

Γηα ηα ιήκκαηα ησλ ζπζηάδσλ 20 (890θ.κ.), 21α
 
(860θ.κ.) 

γηα ηε μπιεία νμπάο θαη δξπόο, ην πνζό ησλ 

 26 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 35 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Α’ θαηεγνξίαο 

 33 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Β’ θαηεγνξίαο 

 60 € αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 1,8κ θαη άλσ  

 

 

6ε ΟΜΑΓΑ 

Γηα ηα ιήκκαηα ησλ ζπζηάδσλ 21β (750θ.κ.), 21γ (1200θ.κ.),  

γηα ηε μπιεία νμπάο θαη δξπόο, ην πνζό ησλ 

 26 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα θαπζόμπια 

 35 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Α’ θαηεγνξίαο 

 33 € αλά ρ.θ.κ. γηα ηα ζηξνγγύιηα Β’ θαηεγνξίαο 

 60 € αλά θ.κ. γηα μπιεία νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 1,8κ θαη άλσ  

 
 
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) Τπεύζπλε δήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο 

δηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα θαη νπδεκία αμίσζε κπνξεί λα απαηηήζεη γηα 

νπνηαδήπνηε αηηία. 

2) Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

3) Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

4) Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

5) Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα από ηνλ Γήκν Νάνπζαο. 

6) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

4. ηε δεκνπξαζία δελ γίλεηαη δεθηόο νπνηνζδήπνηε βαξύλεηαη απνδεδεηγκέλα θαη θαη' εμαθνινύζεζε 

(κε θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ) γηα παξαβάζεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο (παξάλνκεο 

εθρεξζώζεηο ή θαηαιήςεηο δαζηθώλ εθηάζεσλ, παξάλνκεο πινηνκίεο δαζηθώλ εηδώλ, παξάλνκε κεηαθνξά 

μπιείαο, θιπ.) όπσο επίζεο θαη: 
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❖ πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ. 

98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

❖ Γσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 

3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. 

❖ Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ. 

❖ Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 91/308/ΔΟΚ 

νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο. 

 Τπεμαίξεζε (375 Π.Κ). 

 Απάηε (386-388 Π.Κ.). 

 Δθβίαζε (385 Π.Κ.). 

 Πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.). 

 Ψεπδνξθία (224 Π.Κ.). 

 Γσξνδνθία (235-237 Π.Κ.). 

 Γόιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.) . 

 Όπνηνο δελ εθπιήξσζε ηνπο όξνπο αλάινγεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, εληόο ηνπ 

ζπκθσλεζέληνο ρξόλνπ θαη ηνπ ρξόλνπ παξάηαζεο, δελ έρεη δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηελ ελ 

ιόγσ δεκνπξαζία. 
 

Άρκρο 7ο: Εγγυιςεισ 

Γηα λα γίλεη θαλείο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα κελ έρεη ζηνλ Γήκν ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο θαη 

λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή, εγγύεζε ζπκκεηνρήο ύςνπο 2000€ αλά νκάδα ζε γξακκάηην Σ.Π.Γ. ή 

ηζόπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή Σξάπεδαο. 

Απηή ζα αληηθαηαζηαζεί κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 20% ηεο 

επηηεπρζείζαο ηηκήο από ηε δεκνπξαζία από ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε, γηα ηελ θαιή ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο.  

Η επηζηξνθή ηεο εγγύεζεο ζα γίλεη κεηά ηελ πάξνδν ησλ λνκίκσλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ άζθεζε ησλ 

ελζηάζεσλ θαη ησλ ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηνπ πξσηνθόιινπ ηειηθήο επηζεώξεζεο ηνπ δαζαξρείνπ ή ηελ 

έθδνζε ηεο ηειεζηδίθνπ επ’ απηώλ απνθάζεσο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Κάζε θαηαινγηζκόο κεηώλεη ην πνζό ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξεώλεη ην 

κηζζσηή λα αλαπιεξώζεη απηήλ κε άιιε ηνπ αξρηθνύ πνζνύ. 

Αλ ν κηζζσηήο ήζειε παξαηηεζεί θαζ’ νηνλδήπνηε πεξίνδν ηεο κηζζώζεσο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη 

ηνπ θαηαινγίδεηαη ε πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο γηα ην κε απνιεθζέλ πνζό δαζηθώλ πξντόλησλ 

εηζπξαηνκέλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ. 

 
Άρκρο 8ο: Εγγυθτισ  

Ο αλαδεηρζεζόκελνο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν 

νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε, θαζηζηάκελνο εμ νινθιήξνπ κε απηόλ ππεύζπλνο γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 
Άρκρο 9ο: Υπογραφι ςφμβαςθσ  

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξεώλεηαη όπσο εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ 

ηεο απνθάζεσο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο λα πξνζέιζεη 

ζην δήκν καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο ηεο παξνύζαο, δηαθνξεηηθά ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο δηθαζηηθή 

παξέκβαζε θαη ελεξγείηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ αλαπιεηζηεξηαζκόο, νη νπνίνη ππνρξενύληαη 

ζηελ πιεξσκή ηεο ηπρόλ δηαθνξάο κεηαμύ ηηκήκαηνο πνπ επηηεύρζεθε ζηνλ πιεηζηεξηαζκό θαη απηό ηνπ 

επαλαπιεηζηεξηαζκνύ. 

Από ηε ρξνλνινγία ηεο θνηλνπνίεζεο ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε ηεο απόθαζεο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο 

γηα έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ζεσξείηαη ε ζύκβαζε νξηζηηθά θαηαξηηζζείζα θαη ν 

Γήκνο κπνξεί λα επηκείλεη ζηελ εθαξκνγή ηεο άζρεηα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν. 
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Άρκρο 10ο: Διάρκεια εκμίςκωςθσ 

Η κίζζσζε έρεη δηάξθεηα ελόο έηνπο από ηελ ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, δπλάκελε λα παξαηαζεί έσο 

έλα ρξόλν αθόκα κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ κηζζσηή 

(πνπ ζα ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο). Οη σο άλσ ηηκέο κεηά ην πξώην έηνο 

αλαπξνζαξκόδνληαη θαηά 10% γηα ηα πξντόληα πνπ ζα παξαρζνύλ. 

 
Άρκρο 11ο: Καταβολι μιςκώματοσ 

Η θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο ζα γίλεη σο εμήο: 

 Σν 30% ηεο αμίαο ηνπ ζπλνιηθώο πξνβιεπόκελνπ ιήκκαηνο ζα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά ζην Γήκν κε 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο (ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό) θαη ζύκθσλα κε ηελ ηηκή ηεο ηειεπηαίαο 

πξνζθνξάο. 

 Σν 40% ηεο αμίαο ζα θαηαβιεζεί ζε έμε (6) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 

 Σν ππόινηπν 30% ζα θαηαβιεζεί κε ηελ ηειηθή εθθαζάξηζε ηεο πνζόηεηαο απνιεθζεζνκέλεο 

μπιείαο από ηε ζπζηάδα, κε ηε ζύληαμε ηνπ πξσηνθόιινπ ηειηθήο επηζεώξεζεο ηεο ζπζηάδαο από ην 

δαζαξρείν Νάνπζαο. 

 
Άρκρο 12ο: Μεταφορά, φόρτωςθ, καταμζτρθςθ δαςικών προϊόντων 

1. Μεξηθή θαηακέηξεζε μπιείαο επηηξέπεηαη από ηνλ κηζζσηή πάληα παξνπζία εθπξνζώπνπ ηνπ 

δαζνθηήκνλα Γήκνπ, ν νπνίνο ζα πηζηνπνηεί θαη ηελ απνιεθζεζόκελε πνζόηεηα μπιείαο. Βάζεη ησλ 

πηζηνπνηήζεσλ απηώλ ζα ζπληάζζεηαη θαη ν ηειηθόο ινγαξηαζκόο ηνπ ιήκκαηνο. 

2. H θαηακέηξεζε ηεο μπιείαο ζα γίλεηαη κόλν ζηνπο δαζόδξνκνπο ησλ ζπζηάδσλ ύζηεξα από ηε 

ζηνίβαμε ησλ πξντόλησλ ζην ρώξν θόξησζεο. 

3. Η πξνζήκαλζε ησλ πξνο πινηνκία δέλδξσλ ζα δηελεξγεζεί από ππαιιήινπο ηνπ Γαζαξρείνπ 

Νάνπζαο. 

4. Γηα θάζε πινηνκία κε πξνζεκαζκέλνπ δέλδξνπ ζα επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ κηζζσηή 100€, 

πνζό πνπ ζα παξαθξαηείηαη από ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο. 

5. H θόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πινηνκεκέλσλ πξντόλησλ μπιείαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο 

ζύκβαζεο θαη πάληα παξνπζία εθπξνζώπνπ ηνπ δήκνπ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά εθηόο Κπξηαθώλ θαη 

αξγηώλ θαη από ώξα 7:00 π.κ. κέρξη ηηο 19:00 κ.κ.  

6. Σα άββαηα από ηηο 7:00 π.κ. κέρξη ηηο 15:00 κ.κ.  

7. Σηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο απαγνξεύεηαη απζηεξά ε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ μπιείαο. 

8. Ο κηζζσηήο πνπ ζα δηαθηλήζεη δαζηθά πξντόληα ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηνλ ππεύζπλν ηνπ 

Γήκνπ από ηελ πξνεγνύκελε κέξα. Κάζε δηαθίλεζε δαζηθώλ πξντόλησλ από ηνλ κηζζσηή ρσξίο λα 

γλσξίδεη ν Γήκνο, ζεσξείηαη παξάβαζε, ζα δηώθεηαη πνηληθά θαη ν κηζζσηήο ζα θεξύζζεηαη 

έθπησηνο. 

9. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνξηώζεσλ θαη ηελ παξαγσγή ζα νξηζηεί ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο ζε 

πεξίπησζε πνπ ζα ζπιιακβάλεη ζε θάπνηα παξάβαζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ κηζζσηή 

ζα θαηαγγέιιεη κε έθζεζή ηνπ ζην Γήκν, ν νπνίνο κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ ζα θαηαινγίδεη ην 

δηαθπγέλ έζνδν ηνπ Γήκνπ ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή ζην δηπιάζην, άζρεηα πξνο ην δηθαίσκα ηνπ 

Γήκνπ γηα δηθαζηηθή δίσμε απνδεκίσζεο θιπ. 

10. Η κεηαθνξά ησλ πινηνκεκέλσλ πξντόλησλ ζηνπο ρώξνπο ζηνίβαμεο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε 

ηελ ρξήζε δώσλ κεηαθνξάο  θαη ζε θακηά πεξίπησζε κε ηελ ρξήζε ηξαθηέξ ε άιισλ 

κεραλεκάησλ, εθηόο ηεο ηερληθήο μπιείαο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο 1,8κ θαη άλσ. 

11. Η ηερληθή μπιεία (ζηξνγγύιε μπιεία) πνπ ζα κεηαθέξεηαη κε ηα κεραλήκαηα ζα είλαη από 1,8κ. έσο 

4κ. γηα λα κελ πιεγώλνληαη ηα ηζηάκελα δέλδξα. 

 
Άρκρο 13ο: Υποχρεώςεισ μιςκωτι 

1. Όια ηα έμνδα θνπήο, ξίςεο, θαηεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο ηεο απνιεθζεζόκελεο μπιείαο θαζώο 

εξγαηηθά, κεηαθνξηθά, Φ.Π.Α. θαη ινηπά δηθαηώκαηα δεκνζίνπ ηπρόλ άιιεο επηβαξύλζεηο βαξύλνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 
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2. Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ κηζζσηή λα εγείξεη κόληκεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο παξά κόλν μύιηλεο θαη 

πξόζθαηξεο. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή δηαθόξσλ δξόκσλ, ηξαθηεξόδξνκσλ ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ δαζνθηήκνλα Γήκνπ. 

3. Με ην πέξαο ησλ πινηνκηθώλ εξγαζηώλ ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη: 

 λα θαζαξίζεη ηνλ ρώξν από ηνπο δηάθνξνπο ξύπνπο πνπ πξνθάιεζε όπσο λάηινλ, ιακαξίλεο, 

παξαπήγκαηα θ.α. 

 λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ πξνθάιεζε  ζην δαζηθό νδηθό δίθηπν  πξόζβαζεο ησλ 

ζπζηάδσλ θαη λα ην παξαδώζεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

4. Γηαθνξεηηθά ν Γήκνο ζα απνθαηαζηήζεη ην νδηθό δίθηπν θαη ηα έμνδα ζα παξαθξαηεζνύλ από ηελ 

εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο.  

5. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ θαη ελ γέλεη ην κίζζην ζε θαιή 

θαηάζηαζε, λα πξνζηαηεύεη απηό από θάζε θαηαπάηεζε θαη από ππξθαγηά, λα εθκεηαιιεύεηαη απηό 

ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο εθκεηάιιεπζεο δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε. 

Τπνρξενύηαη επίζεο λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο θαη ππνδείμεηο ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο λα 

ελεξγεί όιεο ηηο ηειηθέο θαη ηπρόλ αλαγσγηθέο (θαιιηεξγεηηθέο) πινηνκίεο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 

ηνπ πξσηνθόιινπ εγθαηαζηάζεσο πνπ ζα ζπληάμεη ε δαζηθή ππεξεζία, δηόηη ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ππόθεηηαη ζηνλ από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνβιεπόκελν θαηαινγηζκό. 

6. Αλ ν κηζζσηήο ήζειε παξαηηεζεί θαζ’ νηνλδήπνηε πεξίνδν ηεο κίζζσζεο, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη 

ηνπ θαηαινγίδεηαη ε πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο γηα ην κε απνιεθζέλ πνζό δαζηθώλ πξντόλησλ, 

εηζπξαηηνκέλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ. 

7. Ο κηζζσηήο κόιηο ιήμεη ε κίζζσζε ππνρξεώλεηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην ζην δήκν θαη ην 

δαζαξρείν θαη λα ζπληαρζεί πξσηόθνιιν ηειηθήο επηζεώξεζεο. 
8. 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.  

9. Γηα θάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή 

ηνπ κπνξεί λα θεξύμεη ηνλ κηζζσηή έθπησην ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ δηθαζηεξίσλ. 

 
Άρκρο 14ο: Δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε από ηελ κε έγθξηζε ησλ 

πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο 

– Θξάθεο. 
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 δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο: 

α) Θα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ  

β) ην Πξόγξακκα Γηαύγεηα.  

γ) Θα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο ζε κία εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ 

Ηκαζίαο (ηα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε) θαη  

δ) Θα ηνηρνθνιιεζεί αληίγξαθν απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Νάνπζαο θαη ησλ θαηά 

ηόπνπο δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ/ηνο 

270/1981. 

 
 
Άρκρο 16ο: Πλθροφόρθςθ ενδιαφερομζνων 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Σκήκα Γεκνηηθώλ Γαζώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο. πγθξηκέλα νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηνλ Γηεπζπληή Πεξηβάιινληνο ηεθαλίδε Γεώξγην 

ζηε Γηεύζπλζε: Γεκαξρίαο 30, email: stefanidis@naoussa.gr, ηειέθσλν: 23323 50343 θαη 

ηειενκνηνηππία: 23320 24260. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο 

mailto:stefanidis@naoussa.gr
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ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κία ηνπιάρηζηνλ εκέξα 

πξηλ ηελ δεκνπξαζία. 

 

Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό  270/2021 

Αυού αναγνώστηκε το πρακτικό αστό σπογράυεται ως ακολούθως 

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

Τπογραυή όπως στην αρτή 

ΣΑ   ΜΔΛΗ 

Τπογραυή όπως στην αρτή 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

                                                          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΝΣΩΝΙΟ 

ΑΔΑ: 6ΛΠΧΩΚ0-Η9Β
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