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Αριθ. πρωτ.: 3246

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Νεστορίου
Διακηρύσσει
Τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την εκμίσθωση των παρακάτω δασικών
τμημάτων :


του δασικού
τμήματος ΔΤ 31 του Δημοτικού Δάσους
Επταχωρίου της Τ.Κ Επταχωρίου και



του δασικού τμήματος ΔΤ 35 του Δημοτικού
Νεστορίου της Τ.Κ Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου

δάσους

με τους εξής όρους :
Άρθρο 1ο
Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία,
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, το δικαίωμα απόληψης
των δασικών προϊόντων από τις κατωτέρω δημοτικές συστάδες:
1. Συστάδα ΔΤ 31 δημοτικού δάσους Τ.Κ Επταχωρίου με
προβλεπόμενο ξυλώδη όγκο 3.507 κ.μ δρυός ο οποίος ανά
κατηγορία αναλύεται ως εξής:






5.531 χ.κ.μ καυσόξυλα δρυός
90 κ.μ στρογγυλή ξυλεία δρυός ανεξαρτήτου μήκους και
μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω
70 κ.μ στρογγυλή ξυλεία δρυός ανεξαρτήτου μήκους και
μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω
25 χ.κ.μ στρογγύλια δρυός ανεξαρτήτου διαμέτρου
30 τόνοι υπολείμματα υλοτομίας
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Ο διαχωρισμός της τεχνικής ξυλείας δρυός ανά κατηγορία είναι
ενδεικτικός. Η έκταση της συστάδας είναι 112,79 εκτάρια και το είδος
υλοτομίας είναι αποψιλωτική στο 50% και καλλιεργητική στο υπόλοιπο
50% της παρακράτησης.
2. Συστάδα ΔΤ 35 δημοτικού δάσους Τ.Κ Νεστορίου με προβλεπόμενο
ξυλώδη όγκο 1.007 κ.μ λεύκης ο οποίος ανά κατηγορία αναλύεται
ως εξής:



669 χ.κ.μ καυσόξυλα λεύκης
604 κ.μ στρογγυλή ξυλεία λεύκης μήκους 1,80 μέτρων και
άνω
Η έκταση της συστάδας είναι 43,52 εκτάρια και το είδος της υλοτομίας
καλλιεργητική.
Κατά τη δημοπρασία δημοπρατείται το
δικαίωμα απόληψης των
δασικών προϊόντων (όρθια προς υλοτόμηση δέντρα) των παραπάνω
δασικών τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διαχειριστικές Μελέτες,
την προσήμανση και το πρωτόκολλο εγκατάστασης της Δ/νσης Δασών Ν.
Καστοριάς.
Άρθρο 2ο
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την
ημέρα και ώρα που ορίζονται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να
συνεχιστεί και πέρα από την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα, εφ' όσον
εξακολουθούν να υπάρχουν χωρίς διακοπή προσφορές. Για τη συνέχιση
της δημοπρασίας και μετά από την οριζόμενη ώρα αποφασίζει η
Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά
εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι
δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη
μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και
επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές κατά μονάδα δασικού προϊόντος. Η
ελάχιστη αντιπροσφορά ορίζεται σε 0,50 ευρώ ανά κατηγορία δασικού
προϊόντος και αφορά ολόκληρη την ποσότητα του δασικού τμήματος και
όλες τις κατηγορίες δασικών προϊόντων όπως αναφέρονται στον πίνακα
του άρθρου 3 της παρούσης.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην
επιτροπή της δημοπρασίας, πριν την έναρξη της διαδικασίας,
παρουσιάζοντας για το σκοπό αυτό σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο (ειδικό
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο), αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό
του λογαριασμό.
Η
απόφαση
της
επιτροπής
δημοπρασίας
για
αποκλεισμό
ενδιαφερομένου να συμμετάσχει σε αυτή, επειδή δεν πληροί τους
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προβλεπόμενους όρους της οικείας διακήρυξης, αναγράφεται στα
πρακτικά.
Άρθρο 3ο
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25 Αυγούστου 2020 , ημέρα Τρίτη,
στο Δημοτικό κατάστημα Νεστορίου (Δημαρχείο), τις κατωτέρω ώρες, με
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για κάθε κατηγορία δασικού
προϊόντος, το κάτωθι αναγραφόμενο ποσό:

Δ.Τ

Κατηγορίες δασικών
προϊόντων

Καυσόξυλα δρυός
Στρ/λή δρυός ανεξαρτήτου
μήκους και d>0,25μ
Στρ/λή δρυός ανεξαρτήτου
31
Επταχωρίου
μήκους και d<0,25μ
Στρογγύλια δρυός
ανεξαρτήτου διαμέτρου
Υπολείμματα υλοτομίας
Ώρα έναρξης δημοπρασίας :
Ώρα λήξης δημοπρασίας :

Δ.Τ

Κατηγορίες δασικών
προϊόντων

Καυσόξυλα λεύκης
Στρογγυλή ξυλεία λεύκης
35
Νεστορίου μήκους 1,80 μέτρων και άνω
Υπολείμματα υλοτομίας
Ώρα έναρξης δημοπρασίας :
Ώρα λήξης δημοπρασίας :

Ποσότητα σε
κ.μ ή χ.κ.μ

Ελάχιστο
όριο πρώτης
προσφοράς
(€)

5.531 χ.κ.μ

15,00

90 κ.μ

20,00

70 κ.μ

14,00

25 χ.κ.μ

10,00

30 τόνοι
1,00
11:00 πμ
11:30 πμ

Ποσότητα σε
κ.μ ή χ.κ.μ

Ελάχιστο
όριο πρώτης
προσφοράς
(€)

669 χ.κ.μ

6,00

604 κ.μ

11,00

10 τόνοι
1,00
11:40 μμ
12:10 μμ

Άρθρο 4ο
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά
και νομικά
πρόσωπα και δασικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι αποδέχονται
ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην
επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο και αν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή δασικό συνεταιρισμό, οφείλει να
προσκομίσει
σχετικό
παραστατικό
εκπροσώπησης
(ειδικό
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, απόφαση διοικητικού συμβουλίου).
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β) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ. Για τα νομικά
πρόσωπα ή τους δασικούς συνεταιρισμούς, του νομίμου εκπροσώπου τους.
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
δ) Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
ε) Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Νεστορίου.
ζ) Πρόσφατη βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια εφορία.
η) Βεβαίωση εγγραφής στο περιφερειακό Μητρώο «Εμπόρων» ή στο
περιφερειακό
μητρώο
«Φορέων
Εκμετάλλευσης»
της
Κ.Υ.Α
1346227/5835/2015 (Φ.Ε.Κ 2872 Β’).
θ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
και Δασεργατών από την Δ/νση Δασών Καστοριάς (αφορά τους ΔΑ.Σ.Ε)
ι) Εγγύηση συμμετοχής.
Ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) επί της προβλεπόμενης
ποσότητας των δασικών προϊόντων και τις τιμές εκκίνησης τους ως εξής:
Δασικό τμήμα
ΔΤ 31 ΕΠΤΑΧΩΡΊΟΥ
ΔΤ 35 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Εγγύηση συμμετοχής
8.603,00
1.067,00

(€)

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει κάποιο από τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συμμετοχή του στη δημοπρασία.
Άρθρο 5ο
Στη δημοπρασία δεν γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε βαρύνεται
αποδεδειγμένα και κατ’ εξακολούθηση (με καταδικαστικές αποφάσεις
δικαστηρίων) για παραβάσεις της Δασικής Νομοθεσίας (παράνομες
εκχερσώσεις ή καταλήψεις δασικών εκτάσεων, παράνομες υλοτομίες
δασικών ειδών, συλλογή φυλλοχώματος, κτλ.), όπως επίσης και:
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της
κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το
άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για
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την
πρόληψη
χρησιμοποίησης
συστήματος για τη νομιμοποίηση
δραστηριότητες.
Υπεξαίρεση (375 Π.Κ).
Απάτη (386-388 Π.Κ).
Εκβίαση (385 Π.Κ)
Πλαστογραφία (216-218 Π.Κ)
Ψευδορκία (224 Π.Κ)
Δωροδοκία (235-237 Π.Κ)
Δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ)

του
χρηματοπιστωτικού
εσόδων από παράνομες

Άρθρο 6ο
Οι συμμετέχοντες υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των
όρων της διακήρυξης, των ακριβών ορίων του δάσους που θα διενεργηθεί
η υλοτομία και τον τρόπο διενέργειας της, της ποιοτικής κατάστασης του
δάσους και των δασικών προϊόντων, της αποστάσεως του δάσους από το
πλησιέστερο υπάρχον οδικό δίκτυο καθώς και ότι παραιτούνται πάσης
αντιρρήσεως ως προς την ποιότητα και ποσότητα των εκποιούμενων
δασικών προϊόντων.
Άρθρο 7ο
Όλες οι εγγυητικές επιστολές, εκτός αυτών του τελευταίου πλειοδότη, θα
επιστραφούν μετά το τέλος της δημοπρασίας στους συμμετέχοντες, αφού
πρώτα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη θα
αντικατασταθεί με όμοια, ποσού ίσου με το 1/10 το μισθώματος που θα
επιτευχθεί στην δημοπρασία για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης, κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης επιφέρει της
νόμιμες συνέπειες της έκπτωσης, της κατάπτωσης της εγγύησης δίχως
δικαστική παρέμβαση.
Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή,
ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει Αστυνομική
Ταυτότητα,
Αποδεικτικό
Φορολογικής
και
Δημοτικής
Ενημερότητας, άλλως δεν δικαιούται συμμετοχής στη δημοπρασία ως
εγγυητής και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και
θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση
των όρων της σύμβασης.
Άρθρο 9ο
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί
από το αρμόδιο όργανο λόγω του ασύμφορου επιτευχθέντος
αποτελέσματος ή σφάλματος κατά την διενέργεια της δημοπρασίας.
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Άρθρο 10ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη
μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική
Επιτροπή ή την Διοικητική Αρχή που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Άρθρο 11ο
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της
απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του
αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του
για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, αλλιώς η εγγύηση που
κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του,
οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα
της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση
θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
Άρθρο 12ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ένα (1) έτος, που αρχίζει από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η υλοτομία θα περαιωθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός (1)
έτους. Η ημερομηνία χορήγησης από το Δήμο, της αδείας απολήψεως
δασικών προϊόντων θα έχει την ίδια ημερομηνία με το συμφωνητικό.
Παράταση μπορεί να χορηγηθεί στον εκμισθωτή σύμφωνα με τις
διατάξεις του δασικού κώδικα έπειτα από αίτηση του μισθωτή (που θα
υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της σύμβασης) και
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 13ο
Ο τελευταίος πλειοδότης, κατά την υπογραφή της σύμβασης, είναι
υποχρεωμένος να προκαταβάλλει στο δήμο το ποσό που αντιστοιχεί στο
30 % της αξίας του προβλεπόμενου προς απόληψη ξυλώδους όγκου για
κάθε συστάδα που αναδείχθηκε πλειοδότης, το οποίο και θα
συμψηφιστεί στη συνέχεια κατά την εξόφληση του χρηματικού
καταλόγου.
Σε περίπτωση μη προκαταβολής του σχετικού ποσού δεν θα γίνει
υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 14ο
Ο μισθωτής δεν κατέχει κανένα άλλο δικαίωμα επί του δάσους παρά
μόνο της υλοτόμησης των δασικών προϊόντων τα οποία αφορά η
εκμίσθωση. Επίσης οφείλει να εκτελέσει πιστά και άμεσα οποιαδήποτε
εντολή των υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου που αφορά τον τρόπο και
χρόνο εκτέλεσης της υλοτομίας και γενικά της συνολικής διαδικασίας
απόληψης και μεταφοράς δασικών προϊόντων. Η καταμέτρηση – εξέλεγξη
των δασικών προϊόντων θα γίνεται στον τόπο της υλοτομίας τα δε
καυσόξυλα θα διαμορφώνονται σε κανονικά φορτία και θα
καταμετρούνται στο χώρο συγκέντρωσης. Στη διαδικασία της
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καταμέτρησης θα είναι παρών οπωσδήποτε και ο εκπρόσωπος του Δήμου
Νεστορίου.
Άρθρο 15ο
Ο μισθωτής Δασικός Συν/σμός υποχρεώνεται να εκτελέσει τις δασικές
εργασίες στο εκμισθωμένο δασικό τμήμα σύμφωνα με τις διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας, τους όρους του πρωτοκόλλου εγκατάστασης και της
δασικής αστυνομικής διάταξης μεταφοράς δασικών προϊόντων με αριθμό
ΔΑΔ 61 (ΑΔΑ: 6ΞΞΞΟΡΙΓ-Ζ64) της Δ/νσης Δασών Καστοριάς. Σε αντίθετη
περίπτωση Συν/σμός πέραν των νόμιμων συνεπειών που επιβάλλονται
από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, θα κηρύσσεται έκπτωτος,
και θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου Νεστορίου το ποσό της εγγύησης
που καταβλήθηκε για την καλή εκτέλεση της σύμβασης στην
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 16ο
Δεν επιτρέπεται στο μισθωτή να υπεκμισθώσει σε άλλο τα δικαιώματα
από την μίσθωση επί ποινή έκπτωσης του, οπότε ολόκληρο το μίσθωμα
περιέρχεται στο δήμο.
Άρθρο 17ο
Το αντίτιμο των προϊόντων θα καταβάλλεται από τον μισθωτή στο Δήμο,
βάσει των συντασσόμενων πρωτοκόλλων εξελέγξεως και της τελικής
επιθεωρήσεως από την Δ/νση Δασών Καστοριάς. Κανένα δασικό προϊόν
δεν απομακρύνεται από τον τόπο ξυλεύσεως, εάν προηγουμένως δεν έχει
καταμετρηθεί από την Δ/νση Δασών Καστοριάς και δεν έχει συνταχθεί
πρωτόκολλο εξελέγξεως.
Άρθρο 18ο
Αν ο μισθωτής θελήσει να παραιτηθεί της καρπώσεως σε οποιαδήποτε
περίοδο της μίσθωσης κηρύσσεται έκπτωτος, εκπίπτουν υπέρ δήμου οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και του καταλογίζεται η πληρωμή
του μισθώματος για το μη αποληφθέν ποσό δασικών προϊόντων,
εισπραττομένου κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοτικών εσόδων.
Άρθρο 19ο
Όλα τα τεχνικά έργα (δρόμοι, γέφυρες κλπ) που τυχόν θα απαιτηθούν
για την κάρπωση των δασικών προϊόντων θα εκτελούνται με ευθύνη και
έξοδα του μισθωτή και μόνο έπειτα από έγκριση της Δ/νσης Δασών
Καστοριάς. Τα τεχνικά έργα θα παραμένουν και μετά το πέρας της
μίσθωσης χωρίς να απαιτείται αποζημίωση του μισθωτή. Ο Δήμος δεν
φέρει καμία ευθύνη αν δεν του δοθεί η άδεια επέμβασης από τη Δ/νση
Δασών Καστοριάς για την εκτέλεση των τεχνικών έργων.
Άρθρο 20ο
Συμφωνείται ότι ο μισθωτής δεν δύναται να ζητήσει την σύνταξη μερικών
πρωτοκόλλων εξέλεγξης χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δήμου
Νεστορίου. Απαγορεύεται η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων της
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υλοτομίας χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα του Δασαρχείου δηλαδή του
Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης και του δελτίου μεταφοράς. Τα δελτία
μεταφοράς θα συμπληρώνονται με όλα τα στοιχεία που αναγράφονται σ’
αυτά, πριν ξεκινήσει το μεταφορικό μέσο για να πραγματοποιήσει την
μεταφορά.
Άρθρο 21ο
Ο μισθωτής που θα διακινήσει δασικά προϊόντα, υποχρεούται να
ενημερώνει τον υπεύθυνο του Δήμου από την προηγούμενη ημέρα.
Κάθε διακίνηση δασικών προϊόντων χωρίς να γνωρίζει ο Δήμος, θεωρείται
παράβαση και θα διώκεται ποινικά και στη συνέχεια θα κηρύσσεται
έκπτωτος από το Δήμο.
Άρθρο 22ο
Ο μισθωτής μετά τη λήξη της μισθώσεως και την έκδοση από το
Δασαρχείο του Πρωτοκόλλου Τελικής Επιθεωρήσεως , υποχρεούται να
παραδώσει το μίσθιο στο Δήμο έχοντας απομακρύνει όλα τα
απορρίμματα (χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά , δοχεία καυσίμων κλπ )
που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των υλοτομικών και συγκομιστικών
εργασιών.
Άρθρο 23ο
Από την ημερομηνία σύνταξης του τελικού πρωτοκόλλου εξελέγξεως
τάσσεται προθεσμία δύο (2) μηνών για την αποκόμιση των δασικών
προϊόντων από το δάσος. Πέρα από την παραπάνω προθεσμία
απαγορεύεται η μεταφορά των δασικών προϊόντων που έχουν εξελεγχθεί
και οποιαδήποτε εργασία εντός του δασικού τμήματος και στη συνέχεια
θα γίνεται πρωτόκολλο Διοικητικής αποβολής σε βάρος του μισθωτού για
τα υπάρχοντα προϊόντα στο δάσος.
Άρθρο 24ο
Ο μισθωτής είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε
σωματική βλάβη και ατύχημα συμβεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό του
απασχολούμενου από αυτόν συνεργείου υλοτομίας , αλλά και για τις
κατά τις κείμενες διατάξεις κοινωνική και έναντι ατυχημάτων ασφάλιση
του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολήσει.
Άρθρο 25ο
Τον μισθωτή βαρύνουν επιπλέον του προσφερόμενου μισθώματος, οι
πάσης φύσεως δασικοί και λοιποί φόροι όπως και κάθε έξοδο γενικά που
έχει σχέση με την υλοτόμηση.
Άρθρο 26ο
Ο μισθωτής πρέπει να λαμβάνει και να τηρεί αυστηρά και χωρίς καμιά
παρέκκλιση όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα πυροπροστασίας σε συνεργασία
με την Δ/νση Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς.
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Άρθρο 27ο
Σε περίπτωση που ο μισθωτής της συστάδας δεν προβεί σε καμιά
ενέργεια και εξέλεγξη των 3/4 των δασικών προϊόντων που προβλέπονται
να υλοτομηθούν εντός του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης δεν θα
χορηγείται σε αυτόν παράταση χρόνου υλοτομίας και θα αποκλείεται
από κάθε γενόμενη μίσθωση για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
απέναντι στο δήμο.
Άρθρο 28ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της
Δασικής υπηρεσίας και να έχει την ευθύνη αποζημιώσεως προς τον Δήμο
για κάθε βλάβη που θα προξενήσει στο δάσος, χωρίς την επέμβαση των
δικαστηρίων και να παρέχει σε αυτόν κάθε ζητούμενη πληροφορία και
να δέχεται χωρίς αντίρρηση κάθε μέτρο που ήθελε να λάβει ο Δήμος ως
προς τη μέτρηση και μεταφορά των δασικών προϊόντων.
Άρθρο 29ο
Ο Συνεταιρισμός δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για
βλάβη του δάσους από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Άρθρο 28ο
Συμφωνείται ότι όλοι οι ανωτέρω όροι είναι ουσιώδεις και η παραβίαση
οποιουδήποτε εξ αυτών επιφέρει της νόμιμες συνέπειες της έκπτωσης,
της κατάπτωσης της εγγύησης και της τυχόν αποκατάστασης
οποιασδήποτε άλλης ζημίας που τυχόν θα προκληθεί στο Δήμο
Νεστορίου εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος, κατόπιν αιτιολογημένης
αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεστορίου.
Άρθρο 29ο
Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα τοιχοκολληθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Νεστορίου, στο δημοτικό
κατάστημα της Τ.Κ Επταχωρίου και στην Δ/νση Δασών Καστοριάς. Θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.nestorio.gr), στην ιστοσελίδα
του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diaygeia.gov.gr) και σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης
του Δήμου Νεστορίου.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Γραμματεία της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου, αρμόδιος υπάλληλος
κος Νικολόπουλος Βασίλειος και από τον υπάλληλο του Δήμου κο
Λουδοβάρη Στέργιο από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8:00 π.μ.
έως τις 15.00 μ.μ., Διεύθυνση Νεστόριο-Καστοριάς, Τηλέφωνα
2467352314 & 2467352322 και Fax 2467031242 .
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους
ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω
διεύθυνση.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ
270/1981 από την Επιτροπή Δημοπρασιών τα μέλη της οποίας
ορίστηκαν από την 105/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου
Νεστορίου και έχουν ως εξής:
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1. Ο Δήμαρχος Νεστορίου κος Γκοσλιόπουλος Χρήστος,
ως
Πρόεδρος με αναπληρωτή του την κα Νταούτη Ιωάννα,
Αντιδήμαρχο Νεστορίου.
2. Ο δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας κος Τοτονίδης Ιωάννης, ως
Μέλος με αναπληρωτή του τον κο Κοσμά Χρήστο.
3. Ο δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας κος Δημητριάδης
Κωνσταντίνος, ως Μέλος με αναπληρωτή του τον κο Τζήμα
Κωνσταντίνο.
Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο κος Νικολόπουλος Βασίλειος
κλάδου ΔΕ Διοικητικών με αναπληρωτή του τον κο Λουδοβάρη Στέργιο
Π.Ε Γεωπόνων.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Γκοσλιόπουλος
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