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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ 
 

Ο Δήμαρτος Βοΐοσ 
 

Έτοντας σπόυη: 

1. Σνλ ηζρύνληα Πίνακα ςλοηομίαρ ηος ςνιδιόκηηηος, καηά ηο 1/5 μεηά ηος Γημοζίος, 

Γημοηικού  Γαζοηεμασίος Βοςσωπίναρ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Βνπρσξίλαο γηα ην έηνο 2021, 

πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 41545/15-04-2021 (ΑΓΑ: ΦΝΡ3ΟΡ1Γ-ΑΖ3)  απόθαζε ηεο 

Γ/λζεο πληνληζκνύ θαη Δπηζεώξεζεο Γαζώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπη. 

Μαθεδνλίαο.  

2. Σν αξηζ. πξση. 7166/20 – 01 – 2022 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Σζνηπιίνπ, πεξί «Έγκπιζη 

Πίνακα Τλοηομίαρ ηνπ πληδηόθηεηνπ, θαηά ην 1/5 κεηά ηνπ Γεκνζίνπ, Γεκνηηθνύ Γάζνπο 

(δαζνηεκάρην) Σ.Κ. Βνπρσξίλαο Γήκνπ Βνΐνπ, Π.Δ. Κνδάλεο, γηα ηο διασειπιζηικό έηορ 2022». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 197 παξ.1 ηνπ ΓΚΚ (Ν.3463/2006). 

4. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Π.Γ. 270/81.   

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.Γ/ηνο 86/69 (Γαζηθόο Κώδηθαο). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1ε, ηνπ Ν.3852/10 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο). 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 44/2022 (ΑΓΑ: 9Χ4ΓΧ97-ΧΓΦ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 98/2022 (ΑΓΑ: ΦΔΞΞΧ97-ΔΛ2) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Βνΐνπ. 

9. Σελ ππ’ αξηζ. 12/2022 (ΑΓΑ: ΧΓΕΧ97-7Γ)  απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

διακηπύζζει  

 
δεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ην δηθαίσκα απόιεςεο δαζηθώλ πξντόλησλ ηνπ 

ςνιδιόκηηηος, καηά ηο 1/5 μεηά ηος Γημοζίος, Γημοηικού Γαζοηεμασίος Βοςσωπίναρ, ηεο 

Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Βνπρσξίλαο, ζηε  Γαζηθή Θέζε «Καπαούλι» για ηο έηορ 2022, με ηοςρ εξήρ 

όποςρ: 

 

Άπθπο 1
ο
  

     Δθηίζεηαη ζε θαλεξή, πξνθνξηθή, πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία, ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα απόιεςεο 

δαζηθώλ πξντόλησλ ηνπ ςνιδιόκηηηος, καηά ηο 1/5 μεηά ηος Γημοζίος, Γημοηικού 

Γαζοηεμασίος Βοςσωπίναρ ζηε  Γαζηθή Θέζε «Καπαούλι», ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Βνπρσξίλαο 

 

 

 

 

 

  

ΑΔΑ: ΨΙ91Ω97-4Ν0
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.04.28 09:28:10
EEST
Reason:
Location: Athens



γηα ην έηορ 2022, κε πξνβιεπόκελν μπιώδε όγθν 1.855,00 κ.μ. ή 3.092 σωπικά κ.μ. Καςζόξςλα 

Γπςόρ.    

     Ζ πινηνκία είλαη απνςηισηηθή κε παξαθξαηήκαηα. 

     Καηά ηε δεκνπξαζία δεκνπξαηείηαη ην δηθαίσκα απόιεςεο ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ (όξζηα πξνο 

πινηόκεζε δέληξα) ηνπ αλσηέξσ δαζνηεκαρίνπ, ζύκθσλα κε ηνλ ηζρύνληα Πίλαθα Τινηνκίαο ηνπο 

θαη ην πξσηόθνιιν εγθαηάζηαζεο ηνπ Γαζαξρείνπ Σζνηπιίνπ. 

 

Άπθπο 2
ο
  

      Ζ δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή θαη ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα 

ηάηηζηαο ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ, ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ Π.Γ.270/81, πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 12/2022 (ΑΓΑ: ΧΓΕΧ97-7Γ) απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.  

Ζ δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ζηε δηαθήξπμε ώξαο, εθ' όζνλ  

εμαθνινπζνύλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο 

νξηδόκελεο ώξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απόθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

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

νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνύληα, 

ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη 

νξηζηηθά ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

       Ζ  ειάρηζηε  αληηπξνζθνξά  νξίδεηαη  ζε  0,50  εςπώ  για ηα καςζόξςλα Γπςόρ θαη αθνξά 

νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα ηνπ δεκνηηθνύ δαζνηεκαρίνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 3 

ηεο παξνύζεο.   

     Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ζηελ επηηξνπή 

δεκνπξαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, παξνπζηάδνληαο γηα ην ζθνπό απηό ην ζρεηηθό 

πιεξεμνύζην έγγξαθν, αιιηώο ζεσξείηαη όηη κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

     Ζ απόθαζε ηεο επηηξνπήο δεκνπξαζίαο γηα απνθιεηζκό ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε 

δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο πξνβιεπόκελνπο όξνπο ηεο νηθείαο δηαθήξπμεο, αλαγξάθεηαη 

ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη ζε απιό ραξηί. 

 

Άπθπο 3
ο
  

 

Ζ δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηηο  09 / 05 / 2022, εκέξα Γεςηέπα ζηελ Αίζνπζα Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηάηηζηαο, ηελ θαησηέξσ ώξα, κε ειάρηζην όξην πξώηεο 

πξνζθνξάο αλά δαζηθνύ πξντόληνο, ην θάησζη αλαγξαθόκελν πνζό: 

 

Γαζoηεμάσιο  
Γαζικά 

Πποϊόνηα 

Ποζόηηηα 

λήμμαηορ / σωπικά κ.μ. 

Δλάσιζηο Όπιο Ππώηηρ 

Πποζθοπάρ (€) 

Βοςσωπίναρ                            

(Γ.Θ. Καπαούλι) 

 

Καπζόμπια 

Γξπόο 
3.092 ρσξ.θ.κ. 

Γεκαεννιά Δςπώ     

(19€) 

Ώπα         Έναπξηρ Γημοππαζίαρ : 12:00 μμ  

  Ώπα           Λήξηρ Γημοππαζίαρ : 12:30 μμ  

 

     Σα  ζηξνγγύιηα θαη  νη ζρίδεο,  πνπ ηπρόλ ζα  πξνθύςνπλ, ζα έρνπλ ίδηα ηηκή αλά ρσξηθό θπβηθό 

κέηξν κε ηα θαπζόμπια. 

     ε πεξίπησζε πνπ ε δεκνπξαζία απνβεί άθαξπε, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, ζα επαλαιεθζεί ζηηο     

16 / 05 / 2022 εκέξα Γεςηέπα, ζηνλ ίδην ρώξν θαη θαηά ηελ ίδηα ώξα. 
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Άπθπο 4
ο
  

     Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηε δεκνπξαζία έρνπλ όια ηα θςζικά θαη νομικά ππόζωπα θαη δαζικοί      

ζςνεηαιπιζμοί, νη  νπνίνη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. 

      Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γεκνπξαζίαο ηα θάησζη δικαιολογηηικά: 

- Φωηοηςπία αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ αλ είλαη θπζηθό πξόζσπν ή αλ πξόθεηηαη γηα λνκηθό 

πξόζσπν ή δαζηθό ζπλεηαηξηζκό, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζσεηικό παπαζηαηικό 

εκπποζώπηζηρ  (εηδηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή απόθαζε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ) 

- Ανηίγπαθο Ποινικού Μηηπώος πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα ή ηνπ δαζηθνύο 

ζπλ/ζκνύο, ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπο. 

- Αζθαλιζηική Δνημεπόηηηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

- Φοπολογική Δνημεπόηηηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

- Γημοηική Δνημεπόηηηα από ην Γήκν Βνΐνπ. 

- Ππόζθαηη βεβαίωζη έναπξηρ επιηηδεύμαηορ από ηελ αξκόδηα εθνξία. 

- Βεβαίωζη εγγπαθήρ ζην πεξηθεξεηαθό Μηηπώο Δμπόπων ή θαη ζην πεξηθεξεηαθό Μηηπώο 

Φοπέων Δκμεηάλλεςζηρ ηεο Κ.Τ.Α 1346227/5835/2015 (ΦΔΚ 2872/Β΄) 

- Πιζηοποιηηικό εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο Γαζικών ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζεων θαη 

Γαζεξγαηώλ από ηελ νηθεία Γ/λζε Γαζώλ (κόλν γηα ηνπο Γαζηθνύο πλ/ζκνύο)  

- Βεβαίωζη ηος Γαζαπσείος ή Γαζηθήο Τπεξεζίαο από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη όηη δελ έρεη 

θαηαδηθαζζεί  γηα παξαβάζεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο παξόκνηνπ 

έξγνπ (πινηνκία). 

- Δγγςηηική επιζηολή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, 

πνζνύ ίζν πξνο ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ νξηδόκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξώηεο πξνζθνξάο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα εγγςηηική ζςμμεηοσήρ ωρ εξήρ: 

 

Γαζοηεμάσιο  Δγγςηηική ςμμεηοσήρ (€) 

Βοςσωπίναρ  (Γ.Θ. Καπαούλι) 
Πέληε Υηιηάδεο Ορηαθόζηα Δβδνκήληα Πέληε Δπξώ     

(5.875,00 €) 

 

         ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο δελ πξνζθνκίζεη θάπνην από ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, 

      απνθιείεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία. 

 

Άπθπο 5
ο
  

     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, ζπιινγή θπιινρώκαηνο, θηι.), όπσο επίζεο θαη: 

  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 26
εο

 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). 
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 Δθβίαζε (385 Π.Κ) 

 Πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ) 

 Φεπδνξθία (224 Π.Κ) 

 Γσξνδνθία (235-237 Π.Κ) 

 Γόιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ) 

     Δπίζεο, από ηε δεκνπξαζία απνθιείνληαη όζνη δελ εθπιήξσζαλ ηνπο όξνπο πξνεγνύκελεο 

ζύκβαζεο, εληόο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξόλνπ θαη ηνπ ρξόλνπ ηεο ηπρόλ παξάηαζεο θαζώο θαη όζνη 

νθείινπλ παιηά κηζζώκαηα ζην Γήκν Βνΐνπ. 

 

Άπθπο 6
ο
  

     Οη ζπκκεηέρνληεο ππνγξάθνπλ ππεύζπλε δήισζε όηη έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, 

ησλ αθξηβώλ νξίσλ ηνπ δάζνπο πνπ ζα δηελεξγεζεί ε πινηνκία θαη ηνλ ηξόπν δηελέξγεηαο ηεο, ηεο 

πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δάζνπο θαη ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ, ηεο απνζηάζεσο ηνπ δάζνπο από ην 

πιεζηέζηεξν ππάξρνλ νδηθό δίθηπν θαζώο θαη όηη παξαηηνύληαη πάζεο αληηξξήζεσο σο πξνο ηελ 

πνηόηεηα θαη πνζόηεηα ησλ εθπνηνύκελσλ δαζηθώλ πξντόλησλ. 

 

Άπθπο 7
ο
  

     Όιεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, εθηόο απηήο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε, ζα επηζηξαθνύλ κεηά ην 

ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, αθνύ πξώηα ππνγξάςνπλ ππεύζπλε δήισζε όηη 

απνδέρνληαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ζα αληηθαηαζηαζεί κε όκνηα, πνζνύ 

ίζνπ κε ην 1/10 ηνπ κηζζώκαηνο πνπ ζα επηηεπρζεί ζηελ δεκνπξαζία, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

όξσλ ηεο ζύκβαζεο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

Ζ παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο επηθέξεη ηεο λόκηκεο ζπλέπεηεο ηεο 

έθπησζεο, ηεο θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο δίρσο δηθαζηηθή παξέκβαζε. 

 

Άπθπο 8
ο
  

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα πξνζθνκίζεη Αζηςνομική Σαςηόηηηα, Αποδεικηικό Φοπολογικήρ και Γημοηικήρ 

Δνημεπόηηηαρ, άιισο δελ δηθαηνύηαη ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία σο εγγπεηήο, ζα ππνγξάςεη ηα 

πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη ζα είλαη εμ’ νινθιήξνπ ππεύζπλνο κε ηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. 

 

Άπθπο 9
ο
  

     Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη όηαλ ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ην αξκόδην όξγαλν 

ιόγσ ηνπ αζύκθνξνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο 

δεκνπξαζίαο. 

 

Άπθπο 10
ο
  

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

πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ή ηελ Γηνηθεηηθή Αξρή πνπ έρεη 

αληίζηνηρε αξκνδηόηεηα. 

 

Άπθπο 11
ο
  

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ 

απηόλ ηεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα παξνπζηαζηεί κε ηνλ 

εγγπεηή ηνπ, γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνύ, πνπ γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ 

ππνγξάθεη ν Γήκαξρνο, αιιηώο θεξύζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη γίλεηαη αλαπιεηζηεξηαζκόο ζε 

βάξνο απηνύ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 
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     ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ λέα δεκνπξαζία ζα επηηεπρζεί κηθξόηεξν κίζζσκα, ν ηειεπηαίνο 

πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ ζα είλαη ζπλππεύζπλνη απέλαληη ζην Γήκν. 

     Μεηά ην πέξαο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξώλ ε ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη 

θαηαξηίζηεθε νξηζηηθά. 

 

Άπθπο 12
ο
  

     Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα πξνζθνκίζεη 

διπλόηςπο καηάθεζηρ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθνύ κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ανηιηίμος ηος 1/3 ηος πποβλεπόμενος ξςλώδοςρ όγκος ηνπ δαζνηεκαρίνπ. ε πεξίπησζε κε 

πξνζθόκηζεο ηνπ αλσηέξσ δηπινηύπνπ δελ ζα ππνγξάθεηαη ζύκβαζε. 

     Δπίζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαπαίηηηο δικαιολογηηικό είλαη θαη ε απόδειξη 

πληπωμήρ ηων ηελών δημοζίεςζηρ ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άπθπο 13
ο
  

     Ζ διάπκεια ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζε ένα έηορ, πνπ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

     Ζ πινηνκία ζα πεξαησζεί ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ ελόο (01) έηνπο. Ζ εκεξνκελία 

ρνξήγεζεο από ην Γήκν ηεο αδείαο απνιήςεσο δαζηθώλ πξντόλησλ ζα έρεη ηελ ίδηα εκεξνκελία κε 

ην ζπκθσλεηηθό. 

 

Άπθπο 14
ο
  

     Ο κηζζσηήο δελ θαηέρεη θαλέλα άιιν δηθαίσκα επί ηνπ δάζνπο παξά κόλν ηεο πινηόκεζεο ησλ 

δαζηθώλ πξντόλησλ ηα νπνία αθνξά ε εθκίζζσζε. Δπίζεο νθείιεη λα εθηειέζεη πηζηά θαη άκεζα 

νπνηαδήπνηε εληνιή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ πνπ αθνξά ηνλ ηξόπν θαη ρξόλν εθηέιεζεο 

ηεο πινηνκίαο θαη γεληθά ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο απόιεςεο θαη κεηαθνξάο δαζηθώλ πξντόλησλ. 

Ζ θαηακέηξεζε – εμέιεγμε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ ζα γίλεηαη ζηνλ ηόπν ηεο πινηνκίαο ηα δε 

θαπζόμπια ζα δηακνξθώλνληαη ζε θαλνληθά θνξηία θαη ζα θαηακεηξνύληαη ζην ρώξν 

ζπγθέληξσζεο. ηε δηαδηθαζία ηεο θαηακέηξεζεο ζα είλαη παξώλ νπσζδήπνηε θαη ν εθπξόζσπνο 

ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

 

Άπθπο 15
ο
  

     Ο κηζζσηήο ππνρξεώλεηαη λα εθηειέζεη ηηο δαζηθέο εξγαζίεο ζην εθκηζζσκέλν δαζνηεκάρην 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνπο όξνπο ηνπ πξσηνθόιινπ εγθαηάζηαζεο. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, πέξαλ ησλ λόκηκσλ ζπλεπεηώλ πνπ επηβάιινληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

δαζηθήο λνκνζεζίαο, θα κηπύζζεηαι έκπηωηορ θαη θα εκπίπηει ςπέπ ηος Γήμος Βοΐος ην πνζό 

ηεο εγγύεζεο πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο ζηελ Αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ. 

 

Άπθπο 16
ο
  

     Απαγνξεύεηαη  απνιύησο  ε ππεθκίζζσζε  θαη ε  ζησπεξή  αλακίζζσζε ησλ  δηθαησκάησλ  πνπ 

εθπίπηνπλ από ηελ κίζζσζε ηνπ δαζνηεκαρίνπ, από ηνλ κηζζσηή ζε άιιν πξόζσπν. 

 

Άπθπο 17
ο
  

     Ζ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ πξσηνθόιισλ εμειέγμεσο θαη ύζηεξα από 

θαηακέηξεζε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ από ηε Γαζηθή Τπεξεζία θαη ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ Γήκνπ 

ζηνπο ρώξνπο εμειέγμεσο θαη ζπγθεληξώζεσο πνπ ζα έρνπλ θαηαρσξεζεί. 

     Από ηνλ ζπκςεθηζκό ηεο πξνθαηαβνιήο, ε πιεξσκή ησλ επόκελσλ εμειέγμεσλ ζα γίλεηαη άκεζα 

ζην Γήκν, δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλεηαη δηαθίλεζε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ. Κάζε δηαθίλεζε δαζηθώλ 

πξντόλησλ ρσξίο ηελ εκπξόζεζκε πιεξσκή ζην Γήκν ζεσξείηαη παξάβαζε. 
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Άπθπο 18
ο
  

     Αλ ν κηζζσηήο ζειήζεη λα παξαηηεζεί ηεο θαξπώζεσο ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηεο κίζζσζεο 

θεξύζζεηαη έθπησηνο, εθπίπηνπλ ππέξ Γήκνπ ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ 

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

εηζπξαηηνκέλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνηηθώλ εζόδσλ. 

 

Άπθπο 19
ο
  

    Όια ηα ηερληθά έξγα (δξόκνη, γέθπξεο θιπ) πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ θάξπσζε ησλ 

δαζηθώλ πξντόλησλ ζα εθηεινύληαη κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ κηζζσηή θαη κόλν έπεηηα από έγθξηζε 

ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Κνδάλεο. Σα ηερληθά έξγα ζα παξακέλνπλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο κίζζσζεο ρσξίο 

λα απαηηείηαη απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή. Ο Γήκνο δελ θέξεη θακία επζύλε αλ δελ ηνπ δνζεί ε άδεηα 

επέκβαζεο από ηε Γ/λζε Γαζώλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηερληθώλ έξγσλ. 

  

Άπθπο 20
ο
  

     Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γαζηθήο ππεξεζίαο θαη έρεη 

ηελ επζύλε απνδεκίσζεο πξνο ηνλ Γήκν γηα θάζε βιάβε πνπ ζα πξνμελήζεη ζην δάζνο, ρσξίο ηελ 

επέκβαζε ησλ δηθαζηεξίσλ, λα παξέρεη ζε απηόλ θάζε δεηνύκελε πιεξνθνξία θαη λα δέρεηαη ρσξίο 

αληίξξεζε θάζε κέηξν πνπ ήζειε λα ιάβεη ν Γήκνο σο πξνο ηελ δύγηζε ή κέηξεζε ησλ δαζηθώλ 

πξντόλησλ. 

     ε πεξίπησζε πνπ γίλεη εμέιεγμε από ηε Γαζηθή Τπεξεζία ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ θαη ν 

κηζζσηήο δελ πξνζθνκίζεη ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ, ην δηπιόηππν πιεξσκήο θαηαβνιήο ηνπ 

αληηζηνίρνπ κηζζώκαηνο ζην Γήκν, δελ ζα ρνξεγνύληαη ζε απηόλ ηα πξσηόθνιια εμέιεγμεο θαη 

δειηία κεηαθνξάο από ηε Γαζηθή Τπεξεζία, ε δε δηαθίλεζε απηώλ απαγνξεύεηαη από ηνλ ηόπν 

εμέιεγμεο γηαηί ζεσξείηαη παξάβαζε θαη ζα δηώθεηαη πνηληθά. 

 

Άπθπο 21
ο
  

     Ζ κεηαθνξά ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ από ηνπο ηόπνπο πξώηεο ζπγθέληξσζεο πξνο άιινπο 

ρώξνπο ζα γίλεηαη κόλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη όρη αξγίεο θαη Κπξηαθέο θαη από ηελ αλαηνιή 

κέρξη ηε δύζε ηνπ ειίνπ.  

     Ζ κεηαθνξά ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ ζα γίλεηαη κε ηε ζύληαμε ηνπ δειηίνπ κεηαθνξάο. Σα δειηία 

κεηαθνξάο ζα ζπκπιεξώλνληαη κε όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζ’ απηά, πξηλ μεθηλήζεη ην 

κεηαθνξηθό κέζν γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ κεηαθνξά. 

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

Γήκνπ από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα. Σα δαζηθά πξντόληα ζα κεηαθέξνληαη βάζεη θαηακέηξεζεο από 

ηελ Γαζηθή ππεξεζία. Κάζε δηαθίλεζε δαζηθώλ πξντόλησλ από ην κηζζσηή ρσξίο λα γλσξίδεη ν 

Γήκνο, ζεσξείηαη παξάβαζε, ζα δηώθεηαη πνηληθά θαη ν κηζζσηήο ζα θεξύζζεηαη έθπησηνο. 

     Σα πξσηόθνιια εμέιημεο δαζηθώλ πξντόλησλ θαη ηα δειηία κεηαθνξάο, ζα παξαδίδνληαη ζηνλ 

παξαιήπηε ηνπ Γήκνπ θαηά ηε δύγηζε ή κέηξεζε ησλ πξντόλησλ, ν πιεηνδόηεο ζα ιακβάλεη 

αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ κεηαθνξάο, από ηνλ ππεύζπλν ηνπ Γήκνπ, γηα θάζε δηαθίλεζε δαζηθώλ 

πξντόλησλ. 

     Αλ θαηά ηελ ηειηθή επηζεώξεζε ηνπ δαζνηεκαρίνπ δελ ζπκπιεξώλεηαη ην ηειηθό πξσηόθνιιν κε 

ην νξηζηηθό ή ελδεηθηηθό πνζό θαη δηαπηζησζνύλ αλπινηόκεηα δέλδξα, ηα νπνία έπξεπε λα θνπνύλ, 

ζα γίλεηαη θαηαινγηζκόο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηνύ ρσξίο ηα δέλδξα λα θνπνύλ. 

 

Άπθπο 22
ο
 

    Από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ Σειηθνύ Πξσηνθόιινπ Δμειέγμεσο ηάζζεηαη πξνζεζκία ελόο 

κελόο γηα ηελ απνθόκηζε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ από ην δάζνο. Πέξα από ηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ πνπ έρνπλ εμειεγρζεί θαη 

νπνηαδήπνηε εξγαζία εληόο ηνπ δάζνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεηαη πξσηόθνιιν Γηνηθεηηθήο 

απνβνιήο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηνύ γηα ηα ππάξρνληα πξντόληα ζην δάζνο. 
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Άπθπο 23
ο 

     Ο κηζζσηήο κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζώζεσο θαη ηελ έθδνζε από ην Γαζαξρείν ηνπ Πξσηνθόιινπ 

Σειηθήο Δπηζεσξήζεσο, ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην ζην Γήκν έρνληαο απνκαθξύλεη όια 

ηα απνξξίκκαηα (ρξεζηκνπνηεκέλα αληαιιαθηηθά, δνρεία θαπζίκσλ θιπ) πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πινηνκηθώλ θαη ζπγθνκηζηηθώλ εξγαζηώλ. 
 

Άπθπο 24
ο 

     Ο κηζζσηήο είλαη απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο 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. 
 

Άπθπο 25
ο 

     Σνλ κηζζσηή βαξύλνπλ επηπιένλ ηνπ πξνζθεξόκελνπ κηζζώκαηνο, νη πάζεο θύζεσο δαζηθνί θαη 

ινηπνί θόξνη όπσο θαη θάζε έμνδν γεληθά πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πινηόκεζε. 
 

Άπθπο 26
ο 

     Ο κηζζσηήο πξέπεη λα ιακβάλεη θαη λα ηεξεί απζηεξά θαη ρσξίο θακηά παξέθθιηζε όια ηα 

επηβαιιόκελα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε Γαζώλ θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή 

Τπεξεζία Κνδάλεο. 

 

Άπθπο 27
ο 

     Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε από ην Γήκν γηα ηπρόλ βιάβε ζην ρώξν από 

ζενκελία, ππξθαγηά, πιεκκύξα θ.ι.π.
 

 

Άπθπο 28
ο 

     ην κηζζσηή κπνξεί λα ρνξεγεζεί ηξίκελε παξάηαζε ρξόλνπ πινηνκίαο, κεηά από αίηεζή ηνπ, ε 

νπνία ζα ππνβάιιεηε ζην Γήκν, έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ζα 

ρνξεγείηαη κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ Γαζαξρείνπ, ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ Γήκνπ θαη αηηηνινγεκέλε 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Αίηεζε πνπ ζα ππνβιεζεί πέξα ηεο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο δελ 

ζα γίλεηαη δεθηή θαη ζα γίλεηαη θαηαινγηζκόο ζε βάξνο ηνπ ρσξίο ηα πξντόληα λα θνπνύλ. 

     ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο ηνπ δαζνηεκαρίνπ δελ πξνβεί ζε θακία ελέξγεηα θαη εμέιεγμε ησλ 

3/4 ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ πνπ πξνβιέπνληαη λα πινηνκεζνύλ εληόο ηνπ ζπκθσλεζέληνο ρξόλνπ, 

δελ ζα ρνξεγείηαη ζε απηόλ ηξίκελε παξάηαζε ρξόλνπ πινηνκίαο θαη ελ ζπλερεία ζα απνθιείεηαη 

από θάζε γελόκελε δεκνπξαζία γηα κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ απέλαληη ζην Γήκν.
 

 

Άπθπο 29
ο 

     Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηνύ νύηε ππνρξενύηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ 

κηζζώκαηνο ή θαη ιύζε ησλ ζπκβάζεσλ άλεπ νπζηώδνπο ιόγνπ.
 

 

Άπθπο 30
ο 

     Ζ δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηόπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηαλ: 

α) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιόγσ αζύκθνξνπ ηνπ 

επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

β) κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο θαη ν εγγπεηήο ηνπ αξλνύληαη 

λα ππνγξάςνπλ ηα πξαθηηθά, ή ηε ζύκβαζε κίζζσζεο. Δπίζεο, όηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε, ζηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε, ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο, δελ 

πξνζέιζεη απηόο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
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     ηελ πεξίπησζε (β) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ 

εγγπεηή απηνύ, σο ειάρηζηνλ δε όξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ' νλόκαηη ηνύηνπ θαηαθπξσζέλ 

πνζόλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απόθαζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο.
 

     Ζ επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ 

αλαθεξνκέλεο ζηνπο όξνπο ηεο πξώηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλε, πέληε (05) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο από ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζύκθσλα κε ηα όζα 

αλαθέξζεθαλ. 

 

Άπθπο 31
ο 

     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 θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θαηαηεζεί κήλπζε από Γαζαξρείν γηα παξάλνκε πινηόκεζε ή ππέξβαζε ηόηε ε 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα εθπίπηεη απηνκάησο ππέξ ηνπ Γήκνπ.
 

 

Άπθπο 32
ο 

     Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο ζα αλαξηεζεί ζηελ ιζηοζελίδα ηος Γήμος θαη ηνπ 

«Προγράμματος Δι@ύγεια» θαη ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ Γεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηεο α) ζε μία ημεπήζια εθημεπίδα ηεο Π.Δ Κνδάλεο θαη β) με 

ηοισοκόλληζη αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίνακα ανακοινώζεων ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 

ηάηηζηαο θαη ησλ θαηά ηόπνπο δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ/ηνο 270/1981. 

 

     Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη από ην Γξαθείν Γαζνιόγνπ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο. πγθξηκέλα νη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηελ αξκόδηα δεκνηηθή ππάιιειν Αηθαηεξίλε 

αθειιάξε ζηε Γιεύθςνζη: Γεκνηηθό Καηάζηεκα Σζνηπιίνπ θαη ζηα ηηλέθωνα επικοινωνίαρ: 

2468350120 θαη 50100 θαη ηηλεομοιοηςπίαρ: 2468350134. 

     Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ύζηεξα από 

αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε μία ηοςλάσιζηον ημέπα ππιν ηην δημοππαζία.  

 

    Ζ δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 270/1981 από ηελ Δπηηξνπή 

Γεκνπξαζηώλ ηα κέιε ηεο νπνίαο νξίζηεθαλ από ηελ αξηζ. 12/2022 (ΑΓΑ: ΧΓΕΧ97-7Γ) 

απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βνΐνπ θαη έρνπλ σο εμήο: 

1. Ο Γήκαξρνο Βνΐνπ, θνο Υξήζηνο Εεπθιήο, σο  Πξόεδξνο, κε  αλαπιεξσηή ηνπ, εθόζνλ 

ρξεηαζηεί, πνπ ζα νξηζηεί κε απόθαζε Γεκάξρνπ. 

2. Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο, θνο Αιέμαλδξνο Εηκπηιίδεο, σο Μέινο, κε αλαπιεξσηή ηνπ, ηνλ 

Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Κσλζηαληίλν Εήθν. 

3. Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο, θνο Ησάλλεο Ρνκπόιαο, σο Μέινο,  κε αλαπιεξσηή ηνπ, ηνλ Γεκνηηθό 

ύκβνπιν θ. Γεκήηξην Λακπξόπνπιν.  

     Χο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε θα Αηθαηεξίλε αθειιάξε Γεκνηηθή Τπάιιεινο, 

θιάδνπ Π.Δ Γαζνιόγσλ. 

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΟΪΟΤ 

 

 

     ΥΡΖΣΟ ΕΔΤΚΛΖ 
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