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ε
 ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ    

      ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΔΡΙΝΗ                       Αξίζκ. Γηαθ. 9/2020          

          ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  
Γεκόζηαο  πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κε ζθξαγηζκέλεο  πξνζθνξέο γηα ηελ 

εθκίζζσζε δαζηθνύ ηκήκαηνο γηα ηελ απόιεςε ηνπ ιήκκαηνο ηνπ 

ζπληδηόθηεηνπ δάζνπο ηνπ ΓΝΚ έηνπο 2020 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ αξίζκ. 31901/25-4-2013 Απόθαζε ηεο Γ/λζεο ρεδηαζκνύ θαη 

Δπηζεώξεζεο Γαζώλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε «Γηαρεηξηζηηθή Μειέηε ηνπ ζπληδηόθηεηνπ δάζνπο ηνπ ΓΝΚ-

ΦΣ γηα ηελ πεξίνδν 2012-2021». 

2. Σελ  αξίζκ. πξση. 3067/24-4-2019 Απόθαζε  ηεο Γ/λζεο Γαζώλ  

Πηεξίαο  κε ηελ νπνία: 

 παξαρσξείηε ε δηαρείξηζε ηνπ 1/5 κεξηδίνπ ηνπ Γεκνζίνπ ηεο 

ζπζηάδαο 9β ηνπ ζπλ/ηνπ δάζνπο ηνπ ΓΝΚ-ΦΣ πνπ ζα πινηνκεζεί γηα ην 

δηαρεηξηζηηθό έηνο 2020 ζηνλ θαηά ηα 4/5/ζπληδηνθηήηε (πξώελ ΦΝΠΟ) 

 θαζνξίδεηαη ην κίζζσκα ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ, γηα ην κεξίδην ηνπ 

δεκνζίνπ,  πνπ ζα παξαρζεί από ηε ζπζηάδα 9β πνπ ζα πινηνκεζεί θαηά 

ην ηξέρνλ έηνο ή ζα ζπλερηζηεί ε πινηνκία ηεο  ζπζηάδαο  6 ηνπ  

πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

3. Σελ  αξίζκ. πξση. 8856/15-1-2020 Απόθαζε  ηεο Γ/λζεο Γαζώλ  

Πηεξίαο  κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε απόιεςε ηνπ ιήκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο 9β ηνπ 

ζπλ/ηνπ δάζνπο ηνπ ΓΝΚ  πνπ πξνβιεπόηαλ γηα ην έηνο 2019 λα γίλεη ζην 

δηαρεηξηζηηθό  έηνο 2020. 

4. Σν αξίζκ. 1
ν
/9-4-2020 (Θέκα 132γ) Πξαθηηθό ηνπ Γ ηνπ ΓΝΚ κε ην 

νπνίν εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δεκόζηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε απόιεςεο ηνπ ιήκκαηνο ηεο 

ζπζηάδαο 9β (από κεηαθνξά έηνπο 2019 ζην έηνο 2020) ηνπ ζπλ/ηνπ δάζνπο ηνπ 

ΓΝΚ (πξώελ ΦΝΠΟ), ηε Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζπγθξνηεί ηελ 

επηηξνπή δηαγσληζκνύ. 

5. Σν Π.Γ.715/1979 «Πεξί ηνπ ηξόπνπ ελεξγείαο ππό ησλ Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) πξνκεζεηώλ, κηζζώζεσλ θη εθκηζζώζεσλ 

ελ γέλεη, αγνξώλ ή εθπνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηώλ πξαγκάησλ σο θαη 

εθηειέζεσο  εξγαζηώλ».  

6. Σν Π.Γ. 86/1969 «Γαζηθόο Κώδημ». 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Γεκόζηα  πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

εθκίζζσζε δαζηθώλ ζπζηάδσλ  γηα ηελ απόιεςε ηνπ ιήκκαηνο ηνπ 

ζπληδηόθηεηνπ δάζνπο ηνπ ΓΝΚ έηνπο 2020. 

Η εθκίζζσζε αθνξά ηελ πινηνκία ηεο  δαζηθήο ζπζηάδαο 9β, ηνπ 

ζπληδηόθηεηνπ δάζνπο ηνπ ΓΝΚ-ΦΣ γηα ηελ πεξίνδν 2020 (από κεηαθνξά έηνπο 

2019)  ζύκθσλα κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Μειέηε πεξηόδνπ 2012-2021. 

Ο ζπλνιηθόο ελδεηθηηθόο όγθνο όπσο ζα παξαρζεί από ηα ππνδεηρζέληα 

άηνκα αλέξρεηαη ζηα 1.632θ.κ θαη πεξηιακβάλεη θαύζηκε μπιεία δξπόο θαη 

ινηπώλ θπιινβόισλ πιαηύθπιισλ.   
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Η θαηεγνξία ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα παξαρζνύλ αληίζηνηρα από ηε 

δαζηθή ζπζηάδα  θαη ηα αληίζηνηρα πνζά αλά θαηεγνξία πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηελ ηζρύνπζα δηαρεηξηζηηθή έθζεζε πεξηόδνπ 2012-2021 αλέξρνληαη  ελδεηθηηθά:  

 

 

Γαζνπνληθό 

Δίδνο  
πζηάδα  Δίδνο Τινηνκίαο  

Τινηνκεκέλνο μπιώδεο 

όγθνο  m
3
 

Γξπο & 

ινηπά 

θπιινβόια 

9β 

Απνςηισηηθή δξπόο  κε 

παξαθξαηήκαηα θαη ινηπώλ 

αείθπιισλ θαη θπιινβόισλ 

πιαηύθπιισλ  

1.632 m
3 

θαύζηκε 

  

 

Η  θαηεγνξία  δαζηθνύ πξντόληνο  πνπ ζα παξαρζεί  από ηα δαζηθά   ηκήκαηα 

είλαη:  

 Καπζόμπια δξπόο θαη ινηπώλ πιαηύθπιισλ 

 

Η κίζζσζε αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κόλν: 

α) ηελ πινηνκία (ξίςε, απνθιάδσζε θαη δηακόξθσζε) ησλ πξνζεκαλζέλησλ 

δαζηθώλ δέληξσλ 

β) ηε κεηαθνξά ζε δαζόδξνκνπο θαη ζηνίβαμε ησλ πξντόλησλ ζε ζηνηβάδεο θαηά 

θαηεγνξία θαη είδνο. 

Σα παξαρζεζόκελα θαπζόμπια πνπ ζα πξνθύςνπλ  από ηα αλσηέξσ δαζηθά 

ηκήκαηα θαη ηε δηακόξθσζε ησλ πινηνκνύκελσλ δέληξσλ ζα δηαηεζνύλ κε 

επζύλε ηνπ πιεηνδόηε κε ηελ  παξαθάησ ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: 

α) γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ  Οηθνηξνθείνπ  «Γάθλε» ηνπ Φπρηαηξηθνύ 

Σνκέα  12ρθκ. Η δαπάλε γηα ην ζύλνιν ησλ θαπζόμπισλ (ηεκαρηζκέλα)  θαη 

κεηαθνξά ηνπο  ζην ρώξν  ηεο  Γνκήο ζα αλέξρεηαη ζηα 240 επξώ.  

β) γηα ηελ θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ ησλ κόληκσλ θαηνίθσλ ηεο Λόθνβεο γηα ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν 2020 ύζηεξα από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

νηθνγελεηαξρώλ  κε ηηκή 25 €/ρθκ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) (γηα θάζε 

ρσξηθό θπβηθό κέηξν ζηνηβαγκέλνπ ζην δαζόδξνκν).  

Δπηπιένλ ππάξρεη δπλαηόηεηα θάιπςεο   ησλ αηνκηθώλ αλαγθώλ ησλ κε 

κόληκσλ (έθηαθησλ)  θαηνίθσλ ηεο Λόθνβεο γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 2020 

ύζηεξα από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνγελεηαξρώλ κε ηηκή έσο 30 €/ρθκ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)  (γηα θάζε ρσξηθό θπβηθό κέηξν ζηνηβαγκέλνπ ζην 

δαζόδξνκν).  

Η ππόινηπε παξαρζεζόκελε μπιεία ζα δηαηεζεί κε επζύλε ηνπ πιεηνδόηε-

κηζζσηή ζην εκπόξην. 

Όια ηα ρξήκαηα ζα θαηαβιεζνύλ ζηνλ έκπνξα.  

Σα θαπζόμπια ζα ρνξεγνύληαη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζηε Γνκή  από ηνλ ηειεπηαίν 

πιεηνδόηε-αλάδνρν κε επνπηεία ηνπ δαζνθύιαθα εθόζνλ έρνπλ παξαιεθζεί 

(εμειεγρζεί) από ηε Γ/λζε Γαζώλ Πηεξίαο. 

Πξνηεξαηόηεηα έρεη λα ηθαλνπνηεζνύλ πξώηα όιεο νη αηηήζεηο θαπζνμύισλ γηα 

αηνκηθέο αλάγθεο ζηνπο  παξαπάλσ δηθαηνύρνπο θαη ε πεξίζζεηα πνζόηεηα ζα 

είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ έκπνξα. 

Η ρνξεγνύκελε πνζόηεηα θαηά δηθαηνύρν νηθνγέλεηα ζα πξνζδηνξηζηεί κεηά από 

ηελ ζπγθέληξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζην  Γαζνλνκείν 

Φσηεηλώλ από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο: 

 Γηα ηνπο κόληκνπο θαηνίθνπο δε ζα μεπεξλά ηα 8ρθκ. Οη αηηήζεηο ησλ 

ελδηαθεξόκελσλ ζα ζπλνδεύνληαη από Βεβαίσζε Μόληκεο Καηνηθίαο 

ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο.  
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 Γηα ηνπο κε κόληκνπο θαηνίθνπο δε ζα μεπεξλά ηα 5ρθκ θαη νη αηηήζεηο 

ησλ ελδηαθεξόκελσλ ζα ζπλνδεύνληαη από ηε Γήισζε ηνηρείσλ 

Αθηλήησλ  (Έληππν Δ9) πνπ ππάξρνπλ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2019 
Αληηθείκελν ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ κίζζσζε ηεο θαύζηκεο 

μπιείαο είλαη ην ιήκκα ηνπ παξαπάλσ δαζηθνύ ηκήκαηνο όπσο πεξηγξάθεηαη από 

άπνςε εθηάζεσο, νξίσλ, είδνπο μπιείαο θιπ ζηελ εγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή 

έθζεζε πεξηόδνπ 2012-2021. 

Οη ελδηαθεξόκελνη νη νπνίνη ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ιάβνπλ θαη λα έρνπλ γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ μπιώδνπο πξνο 

πινηνκία θεθαιαίνπ, ησλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο, θαζώο επίζεο θαη ησλ όξσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ηνπο νπνίνπο θαη αλεπηθύιαθηα 

απνδέρνληαη. 

Η κίζζσζε αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ θαη ηελ 

έθδνζε άδεηαο απνιήςεσο δαζηθώλ πξντόλησλ θαη ιήγεη κεηά από έλα (1) ρξόλν. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ απνβεί ζηελ απόιεςε νιόθιεξνπ ηνπ 

πξνζεκαλζέληνο μπιώδνπο όγθνπ, γηα ιόγνπο αλεμαξηήησο ηεο ζειήζεώο ηνπ, 

δύλαηαη λα ηνπ ρνξεγεζεί από ηε Γ/λζε Γαζώλ Πηεξίαο αλάινγνο ρξόλνο 

παξάηαζεο, ύζηεξα από ζπγθαηάζεζε ηνπ ΓΝΚ, κε ην ίδην κίζζσκα ή 

πξνζαπμεκέλν. 

Γηα ηηο ηηκέο εθθίλεζεο γηα ην δηαγσληζκό ιήθζεθε ππόςε  ν Πίλαθαο 

Μηζζσκάησλ Γαζηθώλ Πξντόλησλ έηνπο 2019.  

Η ηηκή εθθίλεζεο (άξζξν 4
ν
 ηεο παξνύζεο) γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δαζηθώλ 

πξντόλησλ είλαη ε δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη από ηελ κέζε ηηκή πώιεζεο ησλ 

πξντόλησλ ζηνλ ηόπν ηνπ πινηνκίνπ (θαηά ηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα) 

κείσλ  όιεο ηηο ππόινηπεο δαπάλεο (ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ απηώλ, 

κηζζώκαηα, κεηαθνξά, ΙΚΑ θιπ) 

Σν θόζηνο παξαγσγήο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηηκή ηεο πινηνκίαο θαη ηηο 

κεηαθνξάο  (ππόςε  ν Πίλαθαο Μηζζσκάησλ Γαζηθώλ Πξντόλησλ έηνπο 2019 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο εηζθνξάο ηνπ εξγνδόηε ππέξ ηνπ πινηόκνπ θαη 

κεηαθνξέα. 

Άξζξν 1
0 

          Ο Γηαγσληζκόο ζα είλαη δεκόζηνο πιεηνδνηηθόο κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο θαη ζα δηελεξγεζεί ζηηο 19 Μαΐνπ 2020 εκέξα  Σξίηε    ζηα  

γξαθεία ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καηεξίλεο  (ακθηζέαηξν) θαη ώξα 11:00 

π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξώλ). 

Η θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο ζηηο   19 /5/2020  

κέρξη ηηο 11:00 πκ 

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

επαλαιεθζεί ζηηο 26 Μαΐνπ  2020 εκέξα Σξίηε ηελ ίδηα ώξα θαη ζηνλ ίδην 

ρώξν. 

Άξζξν 2
0 

Η δεκνπξαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο πνπ ζα νξηζηεί 

κε Απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΓΝΚ  γηα ηε δηεμαγσγή δεκόζηαο πιεηνδνηηθήο 

δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ Γαζηθνύ ηκήκαηνο ηνπ ζπληδηόθηεηνπ δάζνπο  

ηνπ ΓΝΚ-ΦΣ  κε ζθνπό ηελ απόιεςε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ιήκκαηνο. 

Άξζξν 3
0 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο: 

        α.  ζα  δεκνζηεπζεί ζηελ   εθεκεξίδα  ηνπ Ν. Πηεξίαο   ΟΛΤΜΠΙΟ ΒΗΜΑ 

        β. ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΝΚ-ΦΣ  θαη ηνπ «Πξνγξάκκαηνο 

Γηαύγεηα». 

        Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε.   

   Άξζξν 4
0 
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         Γηα ηελ  θαηεγνξία δαζηθνύ πξντόληνο νξίδεηαη ε παξαθάησ Σηκή 

εθθίλεζεο:       

β) Καπζόμπια δξπόο –ινηπώλ θπιινβόισλ                                         = 13,00 €/ρθκ 

γ) Καπζόμπια  δξπόο –ι. θπιινβόισλ (γηα ηνπο δηθαηνύρνπο)          =   7,00€/ρθκ    

        Όιεο νη ηηκέο αθνξνύλ πξντόληα έηνηκα ζηνηβαγκέλα ζην δαζόδξνκν.   

 

Άξζξν 5
0 

          Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο ζα  δώζεη δύν  (2) ηηκέο πξνζθνξάο αλά ρθκ. 

Μία γηα ηα θαπζόμπια θαη κία γηα ηα θαπζόμπια πνπ ζα δηαηεζνύλ ζηνπο 

δηθαηνύρνπο.   

 

Άξζξν 6
0 

ηνλ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί κόλν όζνη έρνπλ ιάβεη 

δηαθήξπμε από ην ΓΝΚ θαη είλαη εξγνιάβνη δαζνθνκηθώλ ζπγθνκηζηηθώλ 

εξγαζηώλ, Γαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί εξγαζίαο, νκάδεο δαζεξγαηώλ, κεκνλσκέλνη 

δαζεξγάηεο,  νη νπνίνη δελ έρνπλ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην ιεμηπξόζεζκεο 

νθεηιέο από δαζηθά πξντόληα, νη θεξέγγπνη, απνθιεηνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ 

θεξπρζεί έθπησηνη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.  

 

Άξζξν 7
0 

Σα έμνδα πινηνκίαο (ξίςεο, δηακόξθσζεο) γηα ηελ παξαγσγή ηερληθήο 

μπιείαο όισλ ησλ δαζνπνληθώλ εηδώλ  θαη θαπζόμπισλ,  θαζώο επίζεο ε 

κεηαηόπηζε, κεηαθνξά θαη ζηνίβαμε ησλ αλσηέξσ πξντόλησλ βαξύλνπλ ηνλ 

ηειεπηαίν πιεηνδόηε. Δπίζεο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε βαξύλνπλ ε αζθαιηζηηθή 

εηζθνξά εξγνδόηνπ ππέξ ΙΚΑ, γηα ηα πξντόληα ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηα έμνδα 

δεκνζίεπζεο ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαζώο επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε ηπρόλ 

άιιεο επηβαξύλζεηο πξνβιέπνληαη (λόκηκεο θξαηήζεηο, ηέιε ραξηνζήκνπ θιπ). 

 

Άξζξν 8
0 

         Οη ελδηαθεξόκελνη πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνπξαζία ζα   

πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ επηηξνπή δεκνπξαζίαο κέρξη ηελ πξνβιεπόκελε 

εκέξα θαη ώξα (Άξζξν 1)  Φάθειν πκκεηνρήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη  δύν 

επηκέξνπο θιεηζηνύο θαθέινπο : 

Α. Φάθεινο «Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο»  θιεηζηόο κε ηα θάησζη   

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Πξόζθαηε βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο από ηελ αξκόδηα εθνξία  

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν. 

2. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  θαη επίδεημε απηνύ 

γηα ηε  δηαπίζησζε ηεο ηαπηνπξνζσπίαο. 

3. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

4. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

5. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ πνπ λα είλαη ζε ηζρύ. 

6. Τπεύζπλε Γήισζε όηη δελ βαξύλεηαη  απνδεδεηγκέλα θαη θαη’ 

εμαθνινύζεζε κε θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ ή δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο γηα: 

α) παξαβάζεηο ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο (παξάλνκεο εθρεξζώζεηο ή 

θαηαιήςεηο δαζηθώλ εθηάζεσλ, παξάλνκεο πινηνκίεο δαζηθώλ εηδώλ, 

ζπιινγή θπιινρώκαηνο, θιπ.). 

β) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 

γ) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 

ηεο αξηζκ. 91./308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξόιεςε 
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ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, 

δ) ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), απάηε (386-388 Π.Κ.), εθβίαζε (385 Π.Κ.), 

πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.), ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), δσξνδνθία (235-

237 Π.Κ.),  δόιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.).  

ε) πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

7. Τπεύζπλε δήισζε όηη έιαβε γλώζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ μπιώδνπο πξνο 

πινηνκία θεθαιαίνπ, ησλ εδαθηθώλ θαη ηνπνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ θαζώο 

επίζεο θαη ησλ όξσλ θαη ππνρξεώζεσλ  ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο ηνπο  

νπνίνπο θαη αλεπηθύιαθηα απνδέρεηαη.
 

8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία όηη 

απνηειεί λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ζπλ/ζκνύ θαη όηη έρεη εθ 

ηνπ θαηαζηαηηθνύ ην δηθαίσκα ηεο εθπξνζώπεζεο ζηε δεκνπξαζία. 

9. Πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ πεξί 

εηαηξεηώλ ή δαζηθώλ ζπλ/ζκώλ εξγαζίαο ή νκάδσλ δαζεξγαηώλ.   

10. Φσηναληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ εηαηξείαο ή ζπλ/ζκνύ 

11. Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα ηξάπεδαο ή 

Σακείνπ παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ  (πνζνζηό 2% επί ηεο ηηκήο 

εθθίλεζεο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζπλνιηθνύ ιήκκαηνο) ήηνη πνζνύ 

685,00επξώ. 

 

Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο: 

1. Σα δηθαηνινγεηηθά κε α/α 1,3,4,7 ,10,11  

2. Τπεύζπλε Γήισζε  πνπ λα δειώλεηαη όηη  ν πξόεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα 

θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ αγνξαλνκηθνύ θώδηθα ζρεηηθό κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο ή γηα θάπνην από ηα 

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 

ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, θαη δόιηαο ρξενθνπίαο ή ζπκκεηνρήο ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

3. Η κε α/α 7 Τπεύζπλε Γήισζε ζα ππνγξαθεί από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ ηνπ 

πλεηαηξηζκνύ. 

 

Β. Φάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» ζθξαγηζκέλνο. 

         Οη πξνζθνξέο  ηεο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο (κίζζσζεο ησλ θαπζόμπισλ) 

ζα γίλνπλ ζε αθέξαηεο κνλάδεο αλά κηζό (0,50) επξώ γηα θάζε θαηεγνξία δαζηθνύ 

πξντόληνο αλά ρσξηθό. 
 

         Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο ή 

δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηόξζσζε, απηή πξέπεη λα 

είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη όηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζώζεηο πνπ ηελ θαζηζηνύλ αζαθή, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ. 

 

Δπί ηνπ θπξίνπ  θαη ησλ επηκέξνπο  θαθέισλ αλαγξάθνληαη: 

Α. Ο ηίηινο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Β. Η επσλπκία ηνπ δηαγσληδόκελνπ, ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ, ή ησλ νκάδσλ κε 

νπνηνδήπνηε ζρήκα,   ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε, ηειέθσλν, Fax. 

Γ. Σν πεξηερόκελν ηνπ Φαθέινπ (Γεληθόο Φάθεινο, Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ, 

Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο). 

Δθπξόζεζκε άθημε  ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ 

απνθιεηζκό ηνπ δηαγσληδόκελνπ, αθόκε θη αλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο 

βίαο.  

Άξζξν 9
0 
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 Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο απόθαζεο ηνπ Γ ηνπ ΓΝΚ  γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, λα πξνζέιζεη γηα ηε ζύληαμε θαη ππνγξαθή 

ζπκθσλεηηθνύ, αιιηώο θεξύζζεηαη απηνδίθαηα έθπησηνο θαη ε εγγπεηηθή  εθπίπηεη 

ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Άξζξν 10
0
 

       Η εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηε Γ/λζε Γαζώλ Πηεξίαο, ύζηεξα 

από ρνξήγεζε ζ΄ απηόλ ηεο ζρεηηθήο άδεηαο απνιήςεσο δαζηθώλ πξντόλησλ γηα 

έλα (1) ρξόλν. ην κηζζσηή κπνξεί λα ρνξεγεζεί παξάηαζε ρξόλνπ πινηνκίαο 

(κέγηζηε δηάξθεηα έσο έμη κήλεο) κεηά από αίηεζή ηνπ. Η αίηεζε από ηνλ 

κηζζσηή γηα ηε ρνξήγεζε ηεο παξάηαζεο ρξόλνπ πινηνκίαο ζα ππνβάιιεηαη  ζην 

ΓΝΚ έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ε παξάηαζε ζα 

ρνξεγείηαη κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΓΝΚ,  ιακβαλνκέλεο 

ηεο άπνςεο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Πηεξίαο.        

      Αίηεζε πνπ ζα ππνβιεζεί πέξα ηεο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο δελ ζα γίλεηαη δεθηή   

θαη ζα γίλεηαη θαηαινγηζκόο ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ ρσξίο ηα πξντόληα λα 

θνπνύλ.  

Άξζξν 11
0
 

Σα πξνο πινηνκία δέληξα ζα ππνδεηρζνύλ ύζηεξα από απηνςία θαη παξνπζία 

ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο. Η πινηνκία ζα γίλεη ζύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν 

Δγθαηάζηαζεο. Τπέξβαζε ηνπ εγθξηζέληνο ιήκκαηνο ζηα ππό θαιιηέξγεηα 

ηκήκαηα ησλ ζπζηάδσλ απαγνξεύεηαη. 

        Δθόζνλ από ηνλ κηζζσηή εγθαηαιεηθζνύλ πινηνκεκέλα θαη κε 

δηακνξθσζέληα  δέληξα γίλεηαη θαηαινγηζκόο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηειηθήο 

επηζεσξήζεσο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Πηεξίαο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δαζηθέο 

δηαηάμεηο. 

       Γηα ηελ πινηνκία θάζε παξαλόκσο πινηνκεκέλνπ  δέληξνπ ζα επηβάιιεηαη 

πξόζηηκν  από 30-60 επξώ αλάινγα κε ηελ πξνμελεζείζα πεξηβαιινληηθή δεκηά.   

    

Άξζξν 12
0
 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη: 

α.  λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γαζηθήο ππεξεζίαο θαη λα έρεη 

ηελ επζύλε απνδεκηώζεσο πξνο ην Ννζνθνκείν (ρσξίο ηελ επέκβαζε ησλ 

δηθαζηεξίσλ) γηα θάζε βιάβε πνπ ζα πξνμελήζεη ζην ζπληδηόθηεην δάζνο,  

β. λα παξέρεη θάζε δεηνύκελε πιεξνθνξία θαη λα δέρεηαη ρσξίο αληίξξεζε 

θάζε κέηξν πνπ ήζειε λα ιάβεη ην Ννζνθνκείν θαη ε Γ/λζε Γαζώλ σο πξνο ηελ 

δύγηζε ή κέηξεζε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ. 

 

Άξζξν 13
0
 

      Γηα ηελ νξζνινγηθή δηελέξγεηα ησλ ζπγθνκηζηηθώλ δαζηθώλ εξγαζηώλ θαη γηα 

ηελ λόκηκε δηαθίλεζε πξνο ηα θέληξα θαηαλάισζεο ησλ παξαρζεζνκέλσλ δαζηθώλ 

πξντόλησλ, ζα είλαη ππεύζπλνο ππάιιεινο ηνπ ΓΝΚ (δαζνθύιαθαο), ν νπνίνο ζε 

ζπλελλόεζε κε ηνλ αξκόδην ππάιιειν ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Πηεξίαο  ζα 

παξαθνινπζεί ηε ζσζηή εμέιημε ησλ εξγαζηώλ. 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηπρόλ παξάβαζεο ν ππάιιεινο ζα θαηαγγέιιεη κε 

αλαθνξά ηνπ ηελ παξάβαζε ζην ΓΝΚ θαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην  ην νπνίν κε 

απόθαζή ηνπ ζα θαηαινγίδεη ην δηαθπγόλ έζνδν ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε βάξνο ηνπ 

Αλαδόρνπ ζην δηπιάζην, άζρεηα πξνο ην δηθαίσκα ηεο Γ/λζεο Γαζώλ γηα 

δηθαζηηθή δίσμε γηα ηελ πξνμελεζείζα δεκηά θιπ. 

 

Άξζξν 14
0 
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Κάζε θαηαινγηζκόο ζε βάξνο ηνπ Αλαδόρνπ ζα κεηώλεη ην πνζό ηεο  

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ζηελ  

αλαπιήξσζε ηνπ αξρηθνύ πνζνύ κε άιιε εγγπεηηθή. 

 

Άξζξν 15
0 

         Η κεηαθνξά ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ από ηνπο ηόπνπο πξώηεο ζπγθέληξσζεο 

πξνο άιινπο ρώξνπο ζα γίλεηαη κόλν από ηελ αλαηνιή κέρξη ηε δύζε ηνπ ειίνπ θαη 

κόλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη όρη αξγίεο θαη Κπξηαθέο. 

 

Άξζξν 16
0 

        Η 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. 

Άξζξν 17
0 

        Ο κηζζσηήο πνπ ζα δηαθηλεί δαζηθά πξντόληα, ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη 

ηνλ ππεύζπλν ηνπ Ννζνθνκείνπ  από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα, θαη ε κεηαθνξά 

ηνπο ζα γίλεηαη  βάζεη θαηακέηξεζεο από ηελ Γαζηθή ππεξεζία. 

 

Άξζξν 18
0 

        Σα δαζηθά πξντόληα κεηά ηελ έθδνζε ησλ εγγξάθσλ ηεο Γ/λζεο Γαζώλ 

(Πξσηόθνιιν Δμέιεγμεο & Γειηία κεηαθνξάο) ζα κεηαθέξνληαη από ηνπο ρώξνπο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ πινηνκίνπ κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο. 

       Πέξα ησλ 15 εκεξώλ ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα 

παξακνλήο ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ ζην ρώξν ζπγθέληξσζεο θαη εμέιεγμεο. 

 

Άξζξν 19
0 

Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε ππεθκίζζσζε θαη ε ζησπεξή αλακίζζσζε ησλ 

δαζηθώλ ζπζηάδσλ. 

Άξζξν 20
0 

Απαγνξεύεηαη ε θόξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ πινηνκίαο πξηλ ηελ 

εμέιεγμε απηώλ, ε νπνία ζα γίλεηαη από ηε Γ/λζε Γαζώλ Πηεξίαο θαη ρσξίο ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Πηεξίαο, δειαδή ηνπ Πξσηνθόιινπ 

Δμέιεγμεο θαη ηνπ Γειηίνπ κεηαθνξάο. 

 

Άξζξν 21
0 

Απαγνξεύεηαη ε ζπιινγή θαη κεηαθνξά δαζηθώλ πξντόλησλ ηα νπνία δελ 

πξνβιέπνληαη από ηελ δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ Γάζνπο, όπσο θπηόρσκα, γθη, 

ξίδεο εξείθεο θ.ι.π.  

Άξζξν 22
0 

Ο κηζζσηήο δελ δηθαηνύηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε από ην Ννζνθνκείν γηα 

βιάβε ηνπ κηζζίνπ δάζνπο από ζενκελία, ππξθαγηά, πιεκκύξα θ.ι.π. 

 

Άξζξν 23
0 

Ο κηζζσηήο  δελ  θαηέρεη  θαλέλα  άιιν  δηθαίσκα επί ηνπ δάζνπο,   παξά κόλν 

ηεο απόιεςεο ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάδσλ.   

 

 

Άξζξν 24
0 

      Η πινηνκία ζα πεξηνξηζηεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν κέζα ζηα όξηα ηνπ  

δαζηθνύ ηκήκαηνο όπσο αθξηβώο ζα νξίδεηαη δηα ηνπ πξσηνθόιινπ 

εγθαηαζηάζεσο θαη ζα πινηνκεζνύλ ηα ππνδεηρζέληα  από ηε Γαζηθή Τπεξεζία 

δαζηθά είδε δέληξσλ.   Η θαηακέηξεζε-εμέιεγμε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ ζα 
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γίλεηαη κόλν επί ησλ δαζνδξόκσλ πνπ ζα νξίδνληαη ζην πξσηόθνιιν 

εγθαηάζηαζεο. Κάζε ηπρόλ παξάιεςε ή παξάβαζε ησλ όξσλ ηνπ πξσηνθόιινπ 

εγθαηαζηάζεσο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Πηεξίαο ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ 

εξγνιάβνπ πνπ ζπλεπάγεηαη εθηόο ηεο πνηληθήο ηνπ δίσμεο θαη θαηαβνιή 

πξνζηίκνπ γηα ηελ  πξνμελεζείζα δεκηά. 

 

Άξζξν 25
0 

       Απαγνξεύεηαη  ε δηάλνημε, θαηαζθεπή δηαθόξσλ ηξαθηεξόδξνκσλ. Ο 

Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ζε θαιή θαηάζηαζε ην Γαζηθό ή δαζηθά 

ηκήκαηα ζηα νπνία έρεη εγθαηαζηαζεί, λα πξνζηαηεύεη απηό ή απηά από θάζε 

θαηαπάηεζε, από ππξθαγηά θαη γεληθά από θάζε ηπρόλ δεκηά. Να εθκεηαιιεύεηαη 

απηό ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο εθκεηάιιεπζεο δηαθνξεηηθά ζα 

επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε.  

Τπνρξενύηαη επίζεο λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη 

ππνδείμεηο ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, λα ελεξγεί όιεο  ηηο ζπγθνκηζηηθέο εξγαζίεο 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ πξσηνθόιινπ εγθαηαζηάζεσο ην νπνίν ζα ζπληάμεη 

ε Γαζηθή Τπεξεζία δηόηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππόθεηηαη  ζηνλ 

πξνβιεπόκελν από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαηαινγηζκό. 

 

Άξζξν 26
0 

Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο 

ηεο ζύκβαζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ λα θαιύπηεη ην πνζνζηό 

ηνπ 10% ηεο αμίαο ησλ εθηηκώκελσλ δαζηθώλ πξντόλησλ κε ηελ ηηκή πνπ 

αλαδείρζεθε πιεηνδόηεο.  Η Δ/Δ ζα απεπζύλεηαη ζην ΓΝΚ θαη ζα αλαθέξεη ηνλ 

ηίηιν ηεο δηαθήξπμεο. 

Άξζξν 27
0
 

       Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθό είλαη θαη ε 

απόδεημε πιεξσκήο ησλ ηειώλ δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. 

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ ππνγξαθεί ζύκβαζε κε ηνλ πξώην 

πιεηνδόηε  θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε αλάζεζε  πεγαίλεη ζηνλ επόκελν 

πιεηνδόηε θαη νύησ θαζεμήο. 

 

Άξζξν 28
0 

Η θαηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ ηνπ Γεκνζίνπ  ζα γίλεηαη βάζεη ησλ πξσηνθόιισλ 

εμειέγμεσο θαη ύζηεξα από θαηακέηξεζε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ από ηε Γαζηθή 

Τπεξεζία ζηνπο ρώξνπο εμειέγμεσο θαη ζπγθεληξώζεσο πνπ ζα έρνπλ 

θαηαρσξεζεί θαηά θαηεγνξία θαη είδνο, ζύκθσλα κε ηνλ «θαζνξηζκό κηζζώκαηνο 

γηα ην κεξίδην ηνπ δεκνζίνπ από ηε ζπζηάδα 6  ηνπ ζπληδηόθηεηνπ δάζνπο γηα ην 

δηαρεηξηζηηθό έηνο 2018 ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Πηεξίαο. 

 

Άξζξν 29
0 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα 

πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν δηπιόηππν θαηάζεζεο, ζε Σξάπεδα πνπ ζα ηνπ 

ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν,  θαηαβνιήο ηνπ 30% (ζε κεηξεηά) ηνπ πνζνύ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ πξνβιεπόκελν μπιώδε όγθν γηα ην δαζηθό ηκήκα πνπ 

αλαδείρζεθε πιεηνδόηεο. 

ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο ηνπ δηπινηύπνπ δελ ζα ππνγξαθεί ε ύκβαζε. 

  

Άξζξν 30
0 

Από ηνλ ζπκςεθηζκό ηεο πξνθαηαβνιήο, ε πιεξσκή ησλ θάζε θνξά 

επόκελσλ εμειέγμεσλ ζα γίλεηαη άκεζα ζηελ παξαπάλσ Σξάπεδα, δηαθνξεηηθά δελ 

ζα γίλεηαη δηαθίλεζε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ. 
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Κάζε δηαθίλεζε δαζηθώλ πξντόλησλ ρσξίο ηελ εκπξόζεζκε πιεξσκή ζην 

Ννζνθνκείν  ηεο πνζόηεηαο πνπ θάζε θνξά εμειέγρζεθε ζεσξείηαη παξάβαζε. 

 

Άξζξν 31
0 

        Με ηε ιήμε όισλ ησλ ζπγθνκηζηηθώλ  δαζηθώλ εξγαζηώλ  ν Αλάδνρνο ζα 

δεηήζεη  από ηε Γ/λζε Γαζώλ Πηεξίαο ηε ζρεηηθή επηζεώξεζε ηνπ δαζηθνύ 

ηκήκαηνο ζην νπνίν αλαδείρζεθε κηζζσηήο θαη ηελ παξάδνζε απηνύ ζην 

Ννζνθνκείν. 

Άξζξν 32
0 

Αλ θαηά ηελ ηειηθή εμέιεγμε ησλ δαζηθώλ ζπζηάδσλ δελ ζπκπιεξώλεηαη ην 

ηειηθό πξσηόθνιιν κε ην νξηζηηθό ή ελδεηθηηθό πνζό θαη ππάξρεη αλπινηόκεηε 

έθηαζε   ζα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθή θνπή  από ηνλ   κηζζσηή  κέρξη ζπκπιεξώζεσο 

ηνπ ηειηθνύ πνζνύ.  

Άξζξν 33
0 

Από ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ηνπ ηειηθνύ πξσηνθόιινπ εμειέγμεσο 

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 ηεο 

ζπζηάδαο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεηαη πξσηόθνιιν Γηνηθεηηθήο απνβνιήο ζε βάξνο 

ηνπ κηζζσηνύ γηα ηα ππάξρνληα πξντόληα ζην δάζνο. 

Η Γ/λζε Γαζώλ Πηεξίαο ζα εθδίδεη Πξσηόθνιιν κεξηθήο ή ηειηθήο 

εμειέγμεσο ΜΟΝΟ κεηά ηελ πξνζθόκηζε βεβαίσζεο ηεο νηθείαο ππεξεζίαο ηνπ 

ΙΚΑ πεξί θαηαβνιήο ησλ αληίζηνηρσλ εηζθνξώλ θαη εμνθιήζεσο πάζεο ελ γέλεη 

ζπλαθνύο νθεηιήο ηνπ πξνο ην Ίδξπκα από εηζθνξέο γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ 

δαζεξγαηώλ. 

Άξζξν 34
0 

Γηα θάζε παξάβαζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο, ην Γηνηθεηηθό  πκβνύιην ηνπ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείν Καηεξίλεο-ΦΣ κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ κπνξεί λα 

θεξύμεη ηνλ κηζζσηή έθπησην ρσξίο ηελ παξέκβαζε ησλ δηθαζηεξίσλ.     

 

Άξζξν 35
0 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί όζα αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 365/2002 ΦΔΚ  

307
α
/10-12-2002)  θαη ζην ππ’ αξίζκ. 95879/14-3-2003 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Α’ 

ηεο Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο κε ζέκα: 

«ύληαμε θαη ηήξεζε ηνπ ΜΗΣΡΧΟΤ εγγξαθήο παξαγσγώλ, δηαθηλεηώλ, 

εμαγσγέσλ, εηζαγσγέσλ θπηώλ, θπηηθώλ πξντόλησλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ή 

ελώζεσλ απηώλ κε εληαίν ηξόπν».  

                 

 

                                                                               Ο Γηνηθεηήο  ηνπ ΓΝΚ                                                                                       

                                                                                   

                                                                                                                   

                                                                 Γεώξγηνο Υαηδεγεσξγίνπ 


