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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΧΖ                             

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΤΛΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΖΦΔΧ ΞΤΛΔΗΑ  

ΤΣΑΓΑ 4α  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΓΑΟΤ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ ΟΣΗ: 
 

Δθηίζεηαη ζε θαλεξή πιεηνδνηηθή θαη πξνθνξηθή δεκνπξαζία ε εθκίζζσζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο πινηνκίαο θαη απνιήςεσο 689,00 θ.κ. μπιείαο θαπζνμύισλ αεηθύιισλ 

πιαηπθύιισλ από ηελ ζπζηάδα 4α  ηνπ Γεκνηηθνύ Γάζνπο Κνηλόηεηαο Βαζηιόπνπινπ 

Γήκνπ Είηζαο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε έλα [1] έηνο, από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο 

άδεηαο απνιήςεσο, ε νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα εθδνζεί κε ηελ ίδηα εκεξνκελία ηεο 

ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο έσο έλα έηνο (1),  ύζηεξα από αίηεκα ηνπ 

αλαδόρνπ πνπ ζα εμεηαζηεί αξκνδίσο.  

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Είηζαο (Λ. Παζζαξώλνο 1-Διενύζα), 

ζηηο 28 ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο  2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11.00 π.κ. (ιήμε 

θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία) έσο 10.30 π.κ. ελώπηνλ ηεο 

αξκόδηαο Δπηηξνπήο θαη κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα. 

Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο, νξίδεηαη ην πνζό ησλ ζαξάληα επξώ αλά θπβηθό 

κέηξν μπιείαο (40,00 €/θ.κ.), δειαδή 689,00θ.κ.Υ40,00€ = 27.560,00 Δπξώ. 

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία νξίδεηαη ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ 

πελήληα έμη επξώ ( 2.756,00 €) πνπ αλέξρεηαη ζην 10% ηεο ηηκήο εθθίλεζεο, κε πξόζθαηε 

εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ 

απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ ηξόπνπ εγγύεζεο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία  παξέρνληαη από ηηο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Εηάθα Σνθία 

θαη Παληαδή Δπαλζία, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηε Γηεύζπλζε Λ. Παζζαξώλνο 1 - 

Διενύζα,  ζηα ηειέθσλα : 2653360022 θαη 2653360013. 

Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από 

αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε κέρξη θαη ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο από ηηο αλσηέξσ ππαιιήινπο.  

Τν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Είηζαο www.zitsa.gov.gr. 

 

                                                                                                

           Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
 

 

 

 

                                                                                          ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ  
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΧΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ 

ΤΛΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΛΖΦΔΧ ΞΤΛΔΗΑ  ΤΣΑΓΑ 4α ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΓΑΟΤ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ  

Έρνληαο ππόςε: 

1)  Τν Ν.Γ.86/1969 & Ν.Γ.998/1979 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη θαζώο θαη ην 

Π.Γ. 270/1981  (ΦΔΚ 77/30-03-81/Α’). 

2)  Τν άξζξν 195 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06). 

3)  Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ Ν. 4555/19.07.2018, όπσο ηζρύεη. 

4) Τηο ππ’ αξ. 44/2020 θαη 45/2020 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ 

Είηζαο, ηελ «Έγθξηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο δεκνηηθνύ δάζνπο Κνηλόηεηαο 

Βαζηιόπνπινπ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2020-2029» θαη ηελ «Υινηόκεζε ησλ 

ζπζηάδσλ 4α θαη 4γ ηνπ δεκνηηθνύ δάζνπο Βαζηιόπνπινπ Γήκνπ Είηζαο» 

αληίζηνηρα, 

5) Τελ αξ. πξση. 42522/14.04.2020απόθαζε ηνπ Γ.Γ. Α.Γ.Ζ-Γ.Μ. 

6) Τν Ν.Γ.86/1969, ην Ν.Γ. 998/1979 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

7) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

8) Τελ ππ’ αξ. 189/2020 απόθαζε Γ.Σ. νξηζκνύ επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηώλ 

ηνπ δήκνπ Είηζαο,   

9) Τελ ππ’ αξηζ. 183/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

θαζνξίζζεθαλ νη όξνη δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο «εθκίζζσζεο ηνπ δηθαηώκαηνο 

πινηνκίαο θαη απνιήςεσο μπιείαο ηεο ζπζηάδαο 4α ηνπ δεκνηηθνύ δάζνπο 

Βαζηιόπνπινπ», 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

 

Τε δηελέξγεηα πιεηνδνηηθήο, θαλεξά πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθκίζζσζε 

ηνπ δηθαηώκαηνο πινηνκίαο θαη απνιήςεσο ζπλνιηθνύ ιήκκαηνο 689,00θ.κ. 

μπιείαο (θαπζύμπια αεηθύιισλ πιαηπθύιισλ) από ηε ζπζηάδα 4α ηνπ 

δεκνηηθνύ δάζνπο Βαζηιόπνπινπ Γήκνπ Είηζαο.  Ζ πινηνκία ζα είλαη 

απνςηισηηθή κε παξαθξαηήκαηα. 

Ζ επέκβαζε ζηηο αλσηέξσ ζπζηάδεο ζα γίλεη κε ηελ επίβιεςε δαζηθώλ νξγάλσλ. 

 

Ζ δεκνπξαζία δηέπεηαη από ηνπο θάησζη όξνπο: 

 

1. Ζ Γεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Είηζαο (Λεσθ. 

Παζζαξώλνο 1) ζηελ Διενύζα, ζηηο  28 ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα 

mailto:zitsa@zitsa.gov.gr
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Παξαζθεπή θαη ώξα 11.00π.κ., ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο θαη κπνξεί λα 

ζπκκεηάζρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα.  

Λήμε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ζηηο 

10.30π.κ. 

Ζ Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε δύν (2) εθεκεξίδεο ηνπ Ν. 

Ησαλλίλσλ, δέθα εκέξεο (10) πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, από ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

θαη ηεο άδεηαο απνιήςεσο, ε νπνία πξέπεη απαξαίηεηα λα εθδνζεί κε ηελ ίδηα εκεξνκελία 

ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, κε δηθαίσκα παξάηαζεο έσο έλα (1) έηνο, ύζηεξα από αίηεκα ηνπ 

αλαδόρνπ πνπ ζα εμεηαζηεί αξκνδίσο.  

3. Διάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο, νξίδεηαη ην πνζό ησλ ζαξάληα επξώ αλά 

θπβηθό κέηξν μπιείαο (40,00€/θ.κ.), δειαδή 689,00θ.κ.Υ40,00€= 27.560,00 Δπξώ. 
 

4. O «ελδηαθεξόκελνο» πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνπξαζία, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη ζηελ Δπηηξνπή Γεκνπξαζίαο , ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

 Υπεύζπλε δήισζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο όηη έιαβε γλώζε 

ησλ εθπνηνύκελσλ δαζηθώλ πξντόλησλ θαη όηη παξαηηείηαη πάζεο αληηξξήζεσο 

σο πξνο ηελ πνηόηεηα θαη πνζόηεηα απηώλ ή ζπλζεθώλ παξαγσγήο θαη ησλ 

πξνδηαγξαθώλ πνπ ηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα Υινηνκίαο. Δπίζεο όηη αλαιακβάλεη 

εμ νινθιήξνπ ηελ κεηαθνξά ηνπ μπιώδνπο όγθνπ από ηνλ ηόπν απόιεςεο 

κέρξη ην ζεκείν πώιεζήο ηνπ ρσξίο λα εγείξεη απαηηήζεηο γηα δηαλνίμεηο 

πξόζβαζεο. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή 

(Απνθιείνληαη από ηελ δεκνπξαζία νη νθεηιέηεο πνπ δελ ζα πξνζθνκίζνπλ 

θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Γεκνζίνπ 

Τακείνπ όηη εθπιήξσζαλ ηηο  αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο) 

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή 

(Απνθιείνληαη από ηελ δεκνπξαζία νη νθεηιέηεο πνπ δελ ζα πξνζθνκίζνπλ 

θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο, βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Γεκνζίνπ 

Τακείνπ όηη εθπιήξσζαλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο) 

 Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή 

(Απνθιείνληαη από ηελ δεκνπξαζία νη νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο Ννκνύ 

Ησαλλίλσλ) 

 Γξακκάηην ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη 

Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο 

Τξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πεξί 

παξαθαηαζέζεσο ζε απηό, από απηόλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηε 

δεκνπξαζία ή από άιινλ πνπ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ κε 

εγγπνδνζία, πνζνύ ίζνπ πξνο ην 1/10, δειαδή Δπξώ 2.756,00 ηνπ νξηδόκελνπ 

ειάρηζηνπ νξίνπ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί 

κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο κε άιιε ηέηνηα πνζνύ ίζνπ πξνο ην 

πνζνζηό, πάλσ ζην κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί, γηα ηελ εμαζθάιηζε έγθαηξεο 

θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε. 

 Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ηδίνπ, αλ πξόθεηηαη γηα θπζηθό 

πξόζσπν θαη ηνπ εγγπεηή. Αλ πξόθεηηαη γηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηεί ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθό Πξσηνδηθείνπ πεξί κε θήξπμεο πηώρεπζεο ηνπ πιεηνδόηε. 

 Απνδεηθηηθό επαγγεικαηηθήο ηδηόηεηαο (μπιεκπνξία) 

 Πηζηνπνηεηηθό πνηληθνύ κεηξώνπ γηα ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 5 ηεο παξνύζεο. 

ΑΔΑ: Ψ4ΡΚΩΡΓ-ΡΥΧ
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5. Σηε δεκνπξαζία δελ γίλεηαη δεθηόο νπνηνζδήπνηε βαξύλεηαη απνδεδεηγκέλα θαη 

θαη’ εμαθνινύζεζε (κε θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ ή δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο) γηα παξαβάζεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο (παξάλνκεο εθρεξζώζεηο ή 

θαηαιήςεηο δαζηθώλ εθηάζεσλ, παξάλνκεο πινηνκίεο δαζηθώλ εηδώλ, ζπιινγή 

θπιινρώκαηνο, θιπ.) όπσο επίζεο θαη: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

ηεο αξηζκ. 98/773/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 

(21) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, 

γ)απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία  

ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, 

δ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 

91./308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ, γηα ηελ πξόιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο, 

ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ),ζη) απάηε (386-388 Π.Κ.), 

δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), 

ε) πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.), 

ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), 

η) δσξνδνθία (235-237 Π.Κ.), 

ηα) δόιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.) 

 

6. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο πνπ ζα αλαδεηρζεί, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξνπζηάζεη 

αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα 

θαηαζηεί αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππεύζπλνο κε απηόλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

 

7. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ην κίζζσκα πνπ ζα επηηεπρζεί 

από ηε Γεκνπξαζία ζηελ Τακεηαθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Είηζαο, σο αθνινύζσο : Σε 

δύν (2) δόζεηο, από ηηο νπνίεο ε πξώηε δόζε πνζνύ ίζνπ πξνο ην (80%) ηνπ 

επηηεπρζέληνο κηζζώκαηνο ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο 

θαη δελ ζα ππνγξαθεί άδεηα απνιήςεσο ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ από ην Γήκαξρν 

νύηε πξσηόθνιιν εγθαηάζηαζεο από ην Γαζαξρείν, εάλ ν πιεηνδόηεο δελ έρεη 

θαηαβάιεη ηελ α’ δόζε (80%), ν δε βεβαησηηθόο θαηάινγνο ζα ζπληαρζεί ηαπηόρξνλα 

κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. Ζ β’ δόζε δειαδή ην ππόινηπν ηνπ 

κηζζώκαηνο, όπσο ζα πξνθύςεη από ηελ πνζόηεηα ηνπ ηειηθνύ ιήκκαηνο (ππόινηπν 

20%), ζα πιεξσζεί κέζα ζε (10) εκέξεο, από ηελ εκέξα θνηλνπνίεζεο ηνπ 

Πξσηνθόιινπ ηειηθήο επηζεώξεζεο ηνπ Γαζαξρείνπ Ησαλλίλσλ. 

 

8. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά θαλέλα δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε, από ηε κε 

έγθξηζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Γηνηθεηηθήο Αξρήο. 

 

9. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε όπσο : Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο 

από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ, κε απνδεηθηηθό παξαιαβήο, ηεο Απόθαζεο ηεο 

Γηνηθεηηθήο Αξρήο, πεξί έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο, πξνζέιζεη 

καδί κε ηνλ εγγπεηή ηνπ, γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Γηαθνξεηηθά 

(αλ δελ πξνζέιζεη), ε εγγύεζε ηνπ, πνπ έρεη θαηαζέζεη ζα θαηαπέζεη ππέξ ηνπ Γήκνπ 

ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε, ζα ελεξγεζεί αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε βάξνο ηνπ θαη ηνπ 
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εγγπεηή ηνπ, πνπ ζα ελέρνληαη θαη νη δύν γηα ηελ ζην νιηγόηεξν δηαθνξά ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, από ηελ πξνεγνύκελε ηέηνηα. 

10. Ζ ζύκβαζε κίζζσζεο ζα θαηαξηηζηεί κε ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό. 

 

11. Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί ζηελ θαηνρή ηνπ κηζζίνπ, ηηο ππέξ 

απηνύ δνπιείαο, ηα όξηα θαη ελ γέλεη ην κίζζην ζε θαιή θαηάζηαζε, πξνζηαηεύνληαο 

απηό από θάζε θαηαπάηεζε. 

 

12. Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ, γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην κίζζην, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε απηόο, 

νύηε γηα ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε δνπιείαο πάλσ ζην αθίλεην, νύηε ζπλεπώο 

ππνρξεώλεηαη (ν Γήκνο) ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο, νύηε ζηε ιύζε 

ηεο ζύκβαζεο. 

 

13. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη απηό ζηελ 

Δπηηξνπή ηεο Γεκνπξαζίαο, πξηλ από ηελ έλαξμε παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο λόκηκν 

πιεξεμνύζην έγγξαθν. Γηαθνξεηηθά ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα ινγαξηαζκό απηνύ ηνπ 

ηδίνπ. 

 

14. Ζ επαλάιεςε ηεο Γεκνπξαζίαο ζα γίλεη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά 

θαηά ηελ πξνεγνύκελε Γεκνπξαζία, εθόζνλ ην απνηέιεζκα δελ εγθξηζεί από ην 

αξκόδην όξγαλν, σο αζύκθνξν ή ιόγσ ζθάικαηνο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

 

15. Ο Τειεπηαίνο πιεηνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πινηνκήζεη όιε ηελ έθηαζε 

ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο  ηνπ αξκόδηνπ Γαζαξρείνπ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ν 

Γήκνο ζα βεβαηώλεη ζε βάξνο ηνπ, ην κίζζσκα πνπ επηηεύρζεθε θαηά ηε δηελέξγεηα 

ηεο Γεκνπξαζίαο θαη πνπ αλαινγεί, θαηά θαηεγνξία, δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ πνπ 

δελ ζα έρνπλ πινηνκεζεί, ύζηεξα από έιεγρν θαη ππνινγηζκό πνπ ζα γίλεηαη ζε 

ζπλεξγαζία ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο, κε εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Είηζαο. 

Απαγνξεύεηαη ε πινηνκία ζε ηδηόθηεηνπο αγξνύο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο πξνο 

πινηνκία ζπζηάδα θαη ε ηπρόλ ηέηνηα παξάβαζε, ζα βαξύλεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

ηνλ κηζζσηή. 

 

16. Σησπεξή αλακίζζσζε, θαζώο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ από ηνλ κηζζσηή, 

απαγνξεύεηαη απνιύησο. 

 

17. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε  πιεηνδνηνύληα, ε δέζκεπζε 

δε απηή, κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην, ζηνπο επόκελνπο θαη 

επηβαξύλεη νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

18. Αλ ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο (κηζζσηήο) ζπιιεθζεί λα κεηαθέξεη δαζηθά πξντόληα 

ιαζξαία ή ρσξίο λα γίλεη εμέιεγμε από ηε Γαζηθή Υπεξεζία ή ρσξίο λα έρεη 

παξαζηαηηθά ζηνηρεία, ζα βεβαησζεί ζε βάξνο ηνπ πξόζηηκν 15.000,00 Δπξώ, γηα 

πξώηε θνξά θαη γηα δεύηεξε ην δηπιάζην θαη παξάιιεια ζα γίλεηαη θαηάζρεζε ησλ 

δαζηθώλ πξντόλησλ από ηελ Αξκόδηα Αξρή. 

 

19. Αλ θαηά ηελ εμέιεγμε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ θαη ηε ζύληαμε ηνπ πξσηνθόιινπ 

ηειηθήο Δπηζεώξεζεο από ηε Γαζηθή Υπεξεζία, δηαπηζησζεί όηη έρεη εμαρζεί θαη 

θαηεγνξία μπιείαο, γηα ηελ νπνία δελ είρε πξνζθεξζεί κίζζσκα, από ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκνπξαζίαο γηαηί δελ πξνβιεπόηαλ ζηνπο όξνπο 
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ηεο δηαθήξπμεο, ε βεβαίσζε ηνπ κηζζώκαηνο γηα ηελ θαηεγνξία απηή ζα γίλεη κε 

βάζε ην κίζζσκα ηνπ πίλαθα δηαηίκεζεο δαζνθνκηθώλ πξντόλησλ. 

 

20. Ζ θαηακέηξεζε (εμέιεγμε) ησλ παξαρζεζνκέλσλ πξντόλησλ ζα γίλεηαη ζε 

ζηνηβάδεο επί δαζόδξνκνπ θαη δελ ζα εμσδαζώλεηαη άιιε πνζόηεηα ζην δαζόδξνκν, 

αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη κεηαθεξζεί όιε ε θαηακεηξεζείζα πξνεγνύκελε 

πνζόηεηα. 

 

21. Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα πξνο απνθπγή 

πξόθιεζεο ππξθαγηάο ζην δάζνο θαη λα εηδνπνηεί έγθαηξα ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ζε 

πεξίπησζε εκθάληζεο ππξθαγηάο. 

 

22.Ο κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθόο θαη κόλν ππεύζπλνο γηα νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή 

βιάβε θαη αηύρεκα ζπκβεί ζην εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό ηνπ απαζρνινύκελνπ από 

απηόλ, ζπλεξγείνπ πινηνκίαο, αιιά θαη γηα ηελ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θνηλσληθή 

θαη έλαληη αηπρεκάησλ αζθάιηζε ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, πνπ ζα 

απαζρνιήζεη. 

 

23. Ο εθκηζζσηήο δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

ιήκκαηνο, ιόγσ αδπλακίαο ηνπ δάζνπο.   

 

24. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θ.ι.π. έμνδα, βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

25. Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη πξηλ ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε ηεο κίζζσζεο 

λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν απόδεημε ησλ εθεκεξίδσλ πεξί εμόθιεζεο ησλ εμόδσλ 

δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο.  

 

26. Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

Τν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη από 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Είηζαο  Εηάθα Σνθία θαη Παληαδή Δπαλζία θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα ηειέθσλα 2653360022, 2653360013.  

Δπίζεο ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ Ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Είηζαο www.zitsa.gov.gr 

 

                                                                       Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

                 

 

                                                                         ΠΛΗΑΚΟ ΜΗΥΑΖΛ 
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