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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
         ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                  Χρυσό 01/12/2021 
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ                 Αριθμ.Πρωτ: - 12364 - 
Ταχ. Δ/νση : 62 046 ΧΡΥΣΟ ΣΕΡΡΩΝ   
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΣΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ 

 
 

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», /όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργεια δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και 

κοινοτήτων». 

4. Την αριθμ. 2/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μονόβρυσης. 

5. Την αριθμ. 24/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Καθορισμός του 

τρόπου εκποίησης προϊόντος υλοτομίας δένδρων στην Κοινότητα Μονόβρυσης». 

6. Την αριθμ. 167/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε η επιτροπή 

διενέργειας δημοπρασιών.  

7. Το αριθμ.πρωτ: 101433/03-06-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Σερρών. 

8. Το αριθμ.πρωτ: Χ1177/24-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Γης της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών. 

9. Την αριθμ.303/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι 

όροι δημοπρασίας για την εκποίηση προϊόντος υλοτομίας δένδρων στην Κοινότητα 

Μονόβρυσης. 

 

Διακηρύσσει  

την φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση προϊόντος υλοτομίας, το 

οποίο θα προκύψει από την υλοτόμηση δένδρων λεύκης που φύονται σε τμήμα του αριθμ.893 

τεμαχίου στην περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΙ» του αγροκτήματος Κοινότητας Μονόβρυσης. 

 

Άρθρο 1ο 

Η συνολική εκποιούμενη ξυλεία εκτιμάται απολύτως ενδεικτικά κατ’ όγκο σε 216 κμ λεύκης, 

σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ: 101433/2021 έγγραφο του Δασαρχείου Σερρών, και θα προκύψει 

από την υλοτόμηση συνολικά εκατόν τριάντα (130) ατόμων λεύκης. 
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Άρθρο 2ο 

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο Δημοτικό 

Κατάστημα, στο Χρυσό Σερρών, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, η οποία 

ορίστηκε με την αριθμ. 167/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 15 

Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 μέχρι 10.30 πμ. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος 

ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, στον ίδιο χώρο 

κα την ίδια ώρα.    

 

Άρθρο 3ο 

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 

συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στο εμπόριο ξυλείας. Κάθε ενδιαφερόμενος για 

να γίνει δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει, είτε αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο, να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά την ημέρα και 

ώρα της διαδικασίας:   

1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για φυσικό πρόσωπο και του εγγυητή ή 

καταστατικού (με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις) μαζί με πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου για την εκπροσώπηση στη δημοπρασία και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής 

ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι α) 

έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα (για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους), β) 

έλαβε γνώση του προς εκποίηση προϊόντος υλοτομίας και είναι της αρεσκείας του, των 

εδαφικών και λοιπών συνθηκών (ύστερα από ατομική επίσκεψη στην περιοχή που 

βρίσκονται τα προς υλοτόμηση δένδρα λεύκης) καθώς και ότι παραιτείται πάσης 

αντιρρήσεως ως προς την ποιότητα και ποσότητα αυτών ή συνθηκών παραγωγής και 

προδιαγραφών, γ) δεν υπάρχει καμία απαίτηση κατά του Δήμου για πλάνη ή οτιδήποτε 

άλλο. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει 

αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου (για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλεται από 

τον νόμιμο εκπρόσωπό τους). 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του εγγυητή, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, ότι αποδέχεται την ιδιότητα αυτή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου για 

την εκποίηση της ξυλείας. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι α) η 

μεταφορά των προϊόντων από το χώρο παράδοσης θα γίνει με δική του ευθύνη και μέσα 

δικής του επιλογής και β) αναλαμβάνει πλήρως τυχόν έξοδα που προκύπτουν από τη 

διαδικασία. 

6) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα 

βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

7) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα 

βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 
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8) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα για τον ίδιο καθώς και 

για το προσωπικό που απασχολεί, το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

9) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου αν 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή των νόμιμων εκπροσώπων αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο. 

10) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, 

από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό και η επαγγελματική του 

δραστηριότητα που θα είναι σχετική με το εμπόριο ξυλείας, αν πρόκειται για 

επιτηδευματία φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την 

αρμόδια υπηρεσία. 

11) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

12) Εγγυητική επιστολή από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων υπέρ του Δήμου Εμμανουήλ 

Παππά για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού επτακοσίων 

πενήντα ευρώ (750,00€), δηλαδή ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού 

τιμήματος, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς που 

ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.   

13) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι 

δεν  βαρύνεται αποδεδειγμένα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το 

άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαίου 1997 

και στο άρθρο 3 παρ. 1 τα κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, 

κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ), 

ζ) εκβίαση (385 Π.Κ), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ), θ) ψευδορκία (244 Π.Κ), ι) 

δωροδοκία (235-237 Π.Κ), ια) δόλια χρεωκοπία (398 Π.Κ). Όποιος δεν εκπλήρωσε τους 

όρους ανάλογης προηγούμενης σύμβασης, εντός του συμφωνηθέντος χρόνου και του 

χρόνου παράτασης, δεν έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην εν λόγω δημοπρασία.  

 

Άρθρο 4ο 

Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (7.500,00€) για το σύνολο της εκποιούμενης ποσότητας ξυλείας. Επιπλέον ορίζεται ότι κάθε 

προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη 

τουλάχιστον κατά δέκα ευρώ (10,00€). Οι ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 είναι 
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ενδεικτικές. Η τιμή που θα προσφερθεί θα είναι ανεξάρτητη από το είδος και την ποσότητα των 

προϊόντων που τελικά θα παραχθούν. Οι προσφορές θα αφορούν στο σύνολο των δένδρων. 

 

Άρθρο 5ο 

   Οι προσφορές των πλειοδοτών θ’ αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά 

του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η 

δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους συμμετέχοντες 

και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας 

επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία επειδή δεν 

πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. 

Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου. 

 

   Άρθρο 6ο 

   Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει πριν την έναρξη της διαδικασίας 

δημοπρασίας, να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας νόμιμο 

πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του λογαριασμό. 

 

Άρθρο 7ο 

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον 

εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέρα την 

οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.  

 

Άρθρο 8ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει, με φυσική παρουσία, αξιόχρεο εγγυητή, 

ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ’ 

ολοκλήρου μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σε περίπτωση 

εταιρείας ο εγγυητής δεν μπορεί να είναι μέλος της εταιρείας. 

 

Άρθρο 9ο 

   Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση εκ της μη έγκρισης των 

πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

 

Άρθρο 10ο 

 Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον ανάδοχο για την 

πραγματική κατάσταση και για την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος υλοτόμησης, για το 

οποίο θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ότι είναι της αρεσκείας του. Κατά συνέπεια 

δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του τιμήματος και επιπλέον αποκλείεται το δικαίωμα 

του αναδόχου για μονομερή λύση της σύμβασης για τον λόγο αυτό.  

 Καμία ζημία δεν αναγνωρίζεται από το Δήμο προερχόμενη από θεομηνίες, πυρκαγιά, πλημμύρα 

κλπ, ούτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, ο Δήμος δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη διαφορά 

ως προς τον αριθμό των δένδρων/ποσότητα ξυλείας, το δε επιπλέον ή ελάχιστον θα μείνει προς 

όφελος ή ζημία του τελευταίου πλειοδότη. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για 
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οποιαδήποτε εκνίκηση του πράγματος ούτε για την κατάσταση αυτού, υποχρεουμένου του 

Δήμου σε περίπτωση εκνικήσεως, να επιστρέψει στον αγοραστή (πλειοδότη) το κατεβληθέν 

τίμημα ατόκως, σε περίπτωση δε μερικής εκνίκησης ανάλογου ποσού, οριζόμενο με απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα δικαστήρια.  

 Ο Δήμος υποχρεούται με την υπογραφή του συμφωνητικού και την καταβολή στο Τμήμα 

Ταμείου του τιμήματος εκποίησης να εκδώσει την άδεια απόληψης. 

   

Άρθρο 11ο 

Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο εκχώρηση όλου ή μέρους του δικαιώματος του 

τελευταίου πλειοδότη σε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα. 

 

Άρθρο 12ο 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν 

της κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον 

εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε για τη 

συμμετοχή του στη δημοπρασία  καταπίπτει υπέρ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, χωρίς δικαστική 

παρέμβαση και ενεργείται δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, σε περίπτωση που 

το αποτέλεσμα της νέας δημοπρασίας είναι λιγότερο επωφελές για το Δήμο Εμμανουήλ Παππά 

από αυτό της προηγούμενης διαδικασίας. Από τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας η 

σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.   

 

Άρθρο 13ο 

Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης με εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του 

συνολικού τιμήματος που προσφέρθηκε κατά τη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της καλής 

τήρησης των όρων της εκποίησης/σύμβασης γενικότερα. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών 

διαγωνιζομένων επιστρέφονται στους δικαιούχους αμέσως μετά την κατακύρωση του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. Η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της 

συνολικής ποσότητας της εκποιούμενης ξυλείας, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 

εκατέρωθεν διεκδικήσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων που απορρέουν από την εκτέλεση της 

σύμβασης και έχει καταβληθεί το συνολικό τίμημα της εκποίησης. 

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσει εκ νέου στο Δήμο α) ασφαλιστική ενημερότητα, β) 

φορολογική ενημερότητα και γ) δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά, στην 

περίπτωση που κάποιο από αυτά που κατατέθηκαν κατά τη δημοπρασία δεν είναι σε ισχύ κατά 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

Άρθρο 14ο 

Η χρονική διάρκεια της εκποίησης της ξυλείας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για έναν (1) επιπλέον μήνα, μετά από 

εμπρόθεσμη υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ανάδοχο και θα χορηγείται μετά από 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Άρθρο 15ο 

Το συνολικό τίμημα της εκποίησης της ξυλείας θα καταβληθεί εφάπαξ στο Τμήμα Ταμείου του 

Δήμου Εμμανουήλ Παππά, προκαταβολικά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 

Άρθρο 16ο 

Για την εκτέλεση των εργασιών σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ο ανάδοχος μπορεί να 

προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό, για το οποίο θα είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός 

υπεύθυνος σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την εργασιακή σχέση. 

 

Άρθρο 17ο 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες συγκέντρωσης, στοίβαξης και μεταφοράς της 

εκποιούμενης ξυλείας καθώς και για κάθε άλλη πιθανή επιβάρυνση που θα προκύψει κατά την 

εκτέλεση της διαδικασίας. Παράλληλα είναι υπεύθυνος για τη λήψη των απαιτούμενων για την 

υλοτόμηση εγκρίσεων. Επιπλέον, υποχρεούται, μετά την απομάκρυνση της ξυλείας, να αφήσει το 

χώρο καθαρό από τα υπολείμματά της (πχ κλαδιά, φλούδες, κλπ.), με δικές του δαπάνες.  

 

Άρθρο 18ο 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την 

τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον ευθύνεται για κάθε σωματική βλάβη και ατύχημα απέναντι στο 

εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο καθώς και για κάθε 

υλική ζημιά που θα προκληθεί γενικότερα κατά την εκτέλεση των εργασιών όπως και για την 

κατά τις κείμενες διατάξεις κοινωνική και έναντι ατυχημάτων ασφάλιση του εργατοτεχνικού 

προσωπικού που θα απασχολήσει. 

 

Άρθρο 19ο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αρμόδιας 

Δασικής Υπηρεσίας, να προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από την σχετική ισχύουσα 

νομοθεσία ενέργειες,  να λαμβάνει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες υλοτόμησης από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Υποχρεούται επίσης για την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και 

παραστατικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η υλοτομία των δέντρων θα γίνει ατελώς 

και η άδεια υλοτομίας από το Δασαρχείο θα εκδοθεί στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, ο 

οποίος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης 

(ΚΥΑ 134627/5835/15 (ΦΕΚ 2872/Β/2015). Η απαιτούμενη άδεια υλοτομίας θα εκδοθεί στο 

όνομα του τελευταίου πλειοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία.  

 

Άρθρο 20ο 

Η παραλαβή της εκποιούμενης ξυλείας από τον ανάδοχο θα γίνει μετά από την επιθεώρηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και του Προέδρου Κοινότητας Μονόβρυσης 

και τον τυχόν έλεγχο της δασικής υπηρεσίας και με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί εξ’ 

ολοκλήρου το συνολικό τίμημα της εκποίησης. Η διακίνηση των φορτίων θα γίνεται αποκλειστικά 

κατά τη διάρκεια της ημέρας και μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και αφού προηγουμένως 
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ενημερωθεί σχετικά η δασική υπηρεσία. Αν κάποιο φορτίο δεν πληροί τις ανωτέρω 

προϋποθέσεις εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη νομοθεσία.  

 

Άρθρο 21ο 

Η σιωπηρή ανοχή του αναθέτοντος σε περίπτωση παράβασης ή καταστρατήγησης κάποιου 

όρους της διακήρυξης από τον ανάδοχο δεν εκλαμβάνεται ως αποδοχή ή έγκριση ή παραίτηση 

κάποιου δικαιώματος ή τροποποίηση των όρων της εκποίησης ούτε παρέχει κάποιο δικαίωμα 

στον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 22ο 

Όλοι οι όροι της διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς 

από τον ανάδοχο μπορεί να επιφέρει την έκπτωσή του από την εκποίηση και την κατάπτωση της 

σχετικής εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης υπέρ του Δήμου Εμμανουήλ Παππά 

χωρίς δικαστική παρέμβαση. 

 

Άρθρο 23ο 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία συνεπάγεται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ρητά και 

ανεπιφύλακτα όλους του όρους της διακήρυξης. 

 

Άρθρο 24ο 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το Δήμαρχο, εφόσον δεν παρουσιασθεί πλειοδότης και 

μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εάν α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την 

οικονομική επιτροπή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος  ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της 

δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασία ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής 

αυτού αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά και γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο 

πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής 

αρχής δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης. Στην 

περίπτωση αυτή η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του 

εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, 

το οποίο δύναται να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 25 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα 

αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων 

των κοινοτήτων του Δήμου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. 

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημοπρασία και λοιπές διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 

& Διαφάνειας του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, κ. Δημητριάδου, τηλέφωνο: 2321352617. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΝΟΤΑΣ 
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