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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
                         Π.Δ. ΖΜΑΘΗΑ      
 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ  ΝΑΟΤΑ   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθμ. 54ης - 30/11/2021    Τακηικής Σσνεδρίαζης ηης 

Οικονομικής Επιηροπής ηοσ Δήμοσ Η.Π. Νάοσζας 

 

Αριθμός  Απόθαζης  471/2021 

ΘΕΜΑ: «Καηάξηηζε όξσλ εθκίζζσζεο ηνπ ιήκκαηνο ηεο ζπζηάδαο 40β ηνπ Γεκνηηθνύ Γάζνπο 
Νάνπζαο». 
 
 
ηε Νάνπζα  θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο  30 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ  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. 19466/26-11-
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» όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 
ελλέα (9) κειώλ ήηαλ παξόληα (δηα πεξηθνξάο) ηα επηά   (7)  κέιε: 
 

  ΠΑΡΟΝΣΕ                          ΑΠΟΝΣΕ 

1) Μπαιηαηδίδνπ Θενδώξα (Πξόεδξνο)                1) Βαιζακίδεο ηαύξνο 

2) Γνιδνύξεο Θεόδσξνο                                       2) Λαθελάλνο Αγγειάθεο                                          

3) Αδακίδεο Παύινο                                                 

4) Σζέιηνο ηαύξνο 

5) Θαλαζνύιεο Γεκήηξηνο 

6) Σαζηώλαο Γεώξγηνο 

7) Βαζηιεηάδεο Υξήζηνο 

      

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.  

Ζ Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελε ην 11ν ζέκα  ηεο   
εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηελ : «Καηάξηηζε όξσλ εθκίζζσζεο ηνπ ιήκκαηνο ηεο ζπζηάδαο 40β ηνπ 

Γεκνηηθνύ Γάζνπο Νάνπζαο», αλέθεξε ηελ από 23/11/2021 εηζήγεζε ηοσ κ. Γεώργιοσ ηεθανίδη 
Δ/νηη ηης Διεύθσνζης Περιβάλλονηος  –Σκήκα Γεκνηηθώλ Γαζώλ ηνπ Γήκνπ Ζξ. Πόιεο Νάνπζαο, ε 
νπνία  έρεη σο εμήο: 
 

 
Νάουςα      23-11-2021 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 40β 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
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 2021, που εγκρίκθκε με τθν υπ' 

αρικμ. 58470/30-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΒΠΟΡ1Τ-Τ6Π) απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ 
- Θράκθσ. 

5. Την υπ' αριθμ. 47/2021 (ΑΔΑ: ΩΕΝ9ΩΚ0-ΠΚΩ) απόφαςη του Δημοτικοφ Συμβουλίου Νάουςασ με θέμα: 
«Σρόποσ εκμετάλλευςθσ των λθμμάτων των ςυςτάδων του Δθμοτικοφ δάςουσ Νάουςασ ζτουσ 2021». 
Ο Διμοσ Νάουςασ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία θ εκμίςκωςθ του 

λιμματοσ τθσ ςυςτάδασ 40β του πίνακα υλοτομίασ ζτουσ 2021, τθσ εγκεκριμζνθσ διαχειριςτικισ ζκκεςθσ του 

δθμοτικοφ δάςουσ Νάουςασ, ενδεικτικοφ ξυλϊδουσ όγκου 2.670 κ.μ ξυλείασ δρυόσ, καςτανιάσ, φιλφρασ, 

λεφκθσ κλπ με τουσ παρακάτω όρουσ και υποχρεϊςεισ. 

1) Αντικείμενο τθσ μίςκωςθσ είναι το επιφανειακό λιμμα τθσ ςυςτάδασ 40β του δθμοτικοφ δάςουσ με 

ενδεικτικό ξυλϊδεσ όγκο 2.670 κ.μ. ξυλείασ δρυόσ, καςτανιάσ, φιλφρασ, λεφκθσ, κλπ, 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 βρίςκεται τ’ ανωτζρω λιμμα 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. 

2) Η δθμοπραςία κα γίνει ςτο δθμοτικό κατάςτθμα Νάουςασ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ ςε 

θμερομθνία που κα κακοριςτεί από τθν περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου. 

3) Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν γίνονται ςε ακζραιεσ μονάδεσ ανά 1.000 Ευρώ. 

4) Πρϊτθ προςφορά ορίςκθκε για οποιοδιποτε είδοσ δαςικϊν προϊόντων και για οποιαδιποτε ποςότθτα 

ικελε παραχκεί από τθν υλοτομία του ανωτζρω επιφανειακοφ λιμματοσ κατ’ αποκοπή το ποςό των 

80.000  Ευρώ. 

(………………..) 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε  

 

 Σελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ  

 Σελ από 23-11-2021 εηζήγεζε ηεο  Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο  –Σκήκα Γεκνηηθώλ Γαζώλ 
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 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεύρνο Α) “Γεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο 

Κώδηθαο". 

 Σν άξζξν 72  Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α’), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

 Σελ ππ' αξηζκ. 47/2021 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νάνπζαο κε ζέκα: «Σξόπνο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ ιεκκάησλ  ηνπ Γεκνηηθνύ δάζνπο Νάνπζαο έηνπο 2021». 

 Σνλ ηζρύνληα πίλαθα πινηνκίαο Γεκνηηθνύ Γάζνπο Νάνπζαο έηνπο 2021, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 

ππ' αξηζκ. 58470/30-07-2013 (ΑΓΑ:ΒΛΒΠΟΡ1Τ-Τ6Π) απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο. 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκπίνει ηελ πξνθήξπμε ηεο θαλεξήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ 

ιήκκαηνο ηεο ζπζηάδαο 40β ηνπ πίλαθα πινηνκίαο έηνπο 2021, ηεο εγθεθξηκέλεο δηαρεηξηζηηθήο 

έθζεζεο ηνπ δεκνηηθνύ δάζνπο Νάνπζαο, ελδεηθηηθνύ μπιώδνπο όγθνπ 2.670 θ.κ μπιείαο δξπόο, 

θαζηαληάο, θηιύξαο, ιεύθεο θιπ κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη ππνρξεώζεηο.  

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 40β 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
Ο Διμοσ Νάουςασ διακθρφςςει ότι εκτίκεται ςε φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία θ εκμίςκωςθ του 

λιμματοσ τθσ ςυςτάδασ 40β του πίνακα υλοτομίασ ζτουσ 2021, τθσ εγκεκριμζνθσ διαχειριςτικισ ζκκεςθσ του 

δθμοτικοφ δάςουσ Νάουςασ, ενδεικτικοφ ξυλϊδουσ όγκου 2.670 κ.μ ξυλείασ δρυόσ, καςτανιάσ, φιλφρασ, 

λεφκθσ κλπ με τουσ παρακάτω όρουσ και υποχρεϊςεισ. 

5) Αντικείμενο τθσ μίςκωςθσ είναι το επιφανειακό λιμμα τθσ ςυςτάδασ 40β του δθμοτικοφ δάςουσ με 

ενδεικτικό ξυλϊδεσ όγκο 2.670 κ.μ. ξυλείασ δρυόσ, καςτανιάσ, φιλφρασ, λεφκθσ, κλπ, 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 βρίςκεται τ’ ανωτζρω λιμμα 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. 

6) Η δθμοπραςία κα γίνει ςτο δθμοτικό κατάςτθμα Νάουςασ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ ςε 

θμερομθνία που κα κακοριςτεί από τθν περιλθπτικι διακιρυξθ του δθμάρχου. 

7) Οι προςφορζσ των πλειοδοτϊν γίνονται ςε ακζραιεσ μονάδεσ ανά 1.000 Ευρώ. 

8) Πρϊτθ προςφορά ορίςκθκε για οποιοδιποτε είδοσ δαςικϊν προϊόντων και για οποιαδιποτε ποςότθτα 

ικελε παραχκεί από τθν υλοτομία του ανωτζρω επιφανειακοφ λιμματοσ κατ’ αποκοπή το ποςό των 

80.000  Ευρώ. 

9) Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτη δημοπραςία επί ποινή αποκλειςμοφ πρζπει να καταθζςει ςτην 

επιτροπή διενζργειασ τησ δημοπραςίασ τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 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. 

 Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου που να είναι ςε ιςχφ. 

 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να είναι ςε ιςχφ. 

 Φορολογικι Ενθμερότθτα που να είναι ςε ιςχφ. 

 Δθμοτικι Ενθμερότθτα από τον Διμο Νάουςασ. 

 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
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 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.). 

10) Δεν ζχει δικαίωμα να ςυμμετζχει ςτθν εν λόγω δθμοπραςία όποιοσ δεν εκπλιρωςε τουσ όρουσ 

ανάλογθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ εντόσ του ςυμφωνθκζντοσ χρόνου και του χρόνου παράταςθσ. 

11) Διευκρινίηεται ότι το τίμθμα που κα επιτευχκεί κα αφορά όλθ τθ ποςότθτα που κα εξαχκεί από τθν 

ςυςτάδα με βάςθ τθν εγκεκριμζνθ διαχειριςτικι μελζτθ του δάςουσ. 

12) 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. 

13) Ο αναδειχκθςόμενοσ τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ 

κα υπογράψει τα πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ, κακιςτάμενοσ εξ ολοκλιρου με αυτόν υπεφκυνοσ για τθν 

εκπλιρωςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ. 

14) Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ κανζνα δικαίωμα αποκτά προσ αποηθμίωςθ από τθν μθ ζγκριςθ των 

πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τθν Οικονομικι Επιτροπι και τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 

Μακεδονίασ – Θράκθσ. 

15) 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 

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 ςτθν πλθρωμι τθσ τυχόν διαφοράσ μεταξφ τιμιματοσ που επιτεφχκθκε 

ςτον πλειςτθριαςμό και αυτό του επαναπλειςτθριαςμοφ. 

16) 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. 

17) Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ είναι ζνασ ( 1) χρόνοσ με δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα ακόμθ χρόνο. 

18) Η καταβολι του μιςκϊματοσ κα γίνει ωσ εξισ: 
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 Σο 25% τθσ επιτευχκείςασ τιμισ από τθ δθμοπραςία κα καταβλθκεί ςτο Διμο ςε μετρθτά με 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (ιδιωτικό ςυμφωνθτικό). 

 Σο 45% τθσ αξίασ κα καταβλθκεί ςε μετρθτά ζξθ (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 Σο υπόλοιπο 30% κα καταβλθκεί ςε ζξθ (6) μινεσ από τθν θμερομθνία πλθρωμισ τθσ  

δεφτερθσ. 

19) Για να γίνει κανείσ δεκτόσ ςτθ δθμοπραςία πρζπει να μθν ζχει ςτον Διμο λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ και 

να κατακζςει ςτθν αρμόδια επιτροπι, εγγφηςη ςυμμετοχήσ ποςοφ 2.000 Ευρώ ίςθ ςε γραμμάτιο 

Σ.Π.Δ. ι ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι Σράπεηασ. 

Αυτι κα αντικαταςτακεί με εγγυθτικι επιςτολι 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. 

20) Κάκε καταλογιςμόσ μειϊνει το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κλπ. και υποχρεϊνει το μιςκωτι να 

ςυμπλθρϊνει αυτιν με άλλθ του αρχικοφ ποςοφ. 

21) Εάν ο μιςκωτισ ικελε παραιτθκεί τθσ καρπϊςεωσ κακ’ οιανδιποτε περίοδο τθσ μίςκωςθσ, κθρφςςεται 

ζκπτωτοσ και καταλογίηεται με τθν πλθρωμι του μιςκϊματοσ για το μθ απολθφκζν ποςό δαςικϊν 

προϊόντων, ειςπραττομζνου κατά τισ διατάξεισ περί ειςπράξεωσ δθμοςίων εςόδων. 

22) 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 με τισ διατάξεισ και υποδείξεισ τθσ δαςικισ υπθρεςίασ, να 

ενεργεί όλεσ τισ τυχόν αναγωγικζσ (καλλιεργθτικζσ) υλοτομίεσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

Πρωτοκόλλου εγκατάςταςθσ που κα ςυντάξει θ δαςικι υπθρεςία. διότι ςε διαφορετικι περίπτωςθ 

υπόκειται ςτον από τθν κείμενθ νομοκεςία προβλεπόμενο καταλογιςμό. 

Για κάκε υλοτομία μθ προςθμαςμζνου δζνδρου φλαμουριάσ κα επιβάλλεται πρόςτιμο 150 €. 

23) Δεν επιτρζπεται ςτον μιςκωτι να εγείρει μόνιμεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, παρά μόνο ξφλινεσ ι 

πρόςκαιρεσ. Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ καταςκευι διαφόρων δρόμων και τρακτεροδρόμων. 

24) H μεταφορά των υλοτομθμζνων προϊόντων ξυλείασ κακ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ κα 

γίνεται αυςτθρά ωσ εξισ: 

 Κακθμερινά (εκτόσ Κυριακισ) από ϊρα 7:00 π.μ. μζχρι τισ 19:00μ.μ 

 Σο άββατο από ϊρα 7:00π.μ. μζχρι τισ 15:00μ.μ 

25) Τισ Κυριακζσ και αργίεσ απαγορεφεται αυςτηρά η μεταφορά των προϊόντων ξυλείασ. 

26) Ο μιςθωτήσ που θα διακινήςει δαςικά προϊόντα υποχρεοφται να ενημερώνει τον υπεφθυνο του 

Δήμου από την προηγοφμενη μζρα. Κάκε διακίνθςθ δαςικϊν προϊόντων από τον μιςκωτι χωρίσ να 

γνωρίηει ο Διμοσ, κεωρείται παράβαςθ, κα διϊκεται ποινικά και ο μιςκωτισ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

27) Η περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Νάουςασ 

(www.naoussa.gr), κα δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα του «Διαφγεια» (www.diavgeia.gov.gr) και κα 

τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμαρχείου Νάουςασ. 

28) Η δθμοπραςία επαναλαμβάνεται όταν δεν εγκρικεί το αποτζλεςμα αυτισ ι αν ζγινε ςφάλμα ςτθ 

δθμοπραςία. 

29) Σο μιςκωτι βαρφνουν τα ζξοδα τθσ ςυμβάςεωσ και των δθμοςιεφςεων περιλιψεωσ τθσ διακιρυξθσ 

ςτισ εφθμερίδεσ. 

30) Ο μιςκωτισ μόλισ λιξει θ μίςκωςθ υποχρεοφται  
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 Να κακαρίςει τον χϊρο από διάφορουσ ρφπουσ που προκάλεςε όπωσ νάιλον, λαμαρίνεσ, 

παραπιγματα κ.α. 

 Να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που προκάλεςε ςτο δαςικό οδικό δίκτυο τθσ ςυςτάδασ και να το 

παραδϊςει ςε άριςτθ κατάςταςθ. 

Διαφορετικά ο Διμοσ κα αποκαταςτιςει τισ προκλθκείςεσ βλάβεσ και τα ζξοδα κα παρακρατθκοφν από τθν 
εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ 

 
Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό   471/2021 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο 

        Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή όπσο ζηελ αξρή 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

                                                          ΜΠΑΛΣΑΣΕΗΓΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ 
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