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ΚΑΙ ΑΚΑΚΙΑ ΣΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΟΛΙΚΩΝ) ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΙΩΝ ΣΗ ΣΚ 

ΒΟΡΔΙΝΟΤ 

  

Ο Γήκαξρνο Αικσπίαο  

Έρνληαο ππόςε: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 7 «Δθηίκεζηο εθπνηνπκέλσλ αθηλήησλ» ηνπ Π.∆. 270/81  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 3463/06(ΦΔΚ 114/Α΄/08.06.2006) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 199 «Κηλεηά πξάγκαηα ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/Α΄/19.07.2018) Πξόγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι» 

 ηελ ππ’αξηζ. 4/12-09-1994 Πξάμε ηεο Δληαίαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ θαη Νεπηαγσγείνπ Βνξεηλνύ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε έληαμε 

ηνπ ζρνιηθνύ γεσξγηθνύ θιήξνπ Βνξεηλνύ ζην επηδνηνύκελν πξόγξακκα θαλ. 2080/92 

ηεο ΔΟΚ (2.600 δελδξύιιηα ζε έθηαζε 28.437 ηκ)  

 ηo ππ’ αξηζ. 15445/5-10-2016  έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Αξηδαίαο, ζύκθσλα κε ην 

νπνίν βεβαηώλεηαη ε απαιιαγή ηνπ επελδπηή Γεκνηηθό ρνιείν Βνξεηλνύ από ηηο 

ππνρξεώζεηο θαη ηνπο όξνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ έληαμε ζην επηδνηνύκελν 

πξόγξακκα θαλ. 2080/92 ηεο ΔΟΚ, γηα δελδξνθύηεπζε κε θαξπδηέο. 

 ηελ ππ’ αξηζ. 2/2019 απόθαζε ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Βνξεηλνύ 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία δίλεηαη ζπλαίλεζε γηα εθπνίεζε ησλ δέληξσλ 

 ηo ππ’ αξηζ. 18095/20-09-2019  έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Αξηδαίαο, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν δίλεηαη αηειήο άδεηα πινηνκίαο δέλδξσλ θαξπδηάο ηνπ επελδπηή «Γεκνηηθό 

ρνιείν Βνξεηλνύ» κε εκβαδό 28,437 ζηξεκκάησλ (αξ. αγξνηεκαρίσλ 640, 1260, 650, 

551, 136) 

 ην ππ’αξηζ.πξση. 22510/08-10-2019 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 

 ηελ ππ’ αξηζ.  43/2020 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο 

 ηελ ππ’αξηζ. 780/30-06-2020 (αξ.πξση. 10181) Απόθαζε Γεκάξρνπ Αικσπίαο πεξί 

ζπγθξόηεζεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο Δθπνηνύκελσλ Κηλεηώλ Πξαγκάησλ (δέληξσλ 

θαξπδηάο δεκνηηθώλ (πξώελ ζρνιηθώλ) αγξνηεκαρίσλ ηεο ΣΚ Βνξεηλνύ) 
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 ηελ από 13/07/2020 Έθζεζε Απηνςίαο & Δθηίκεζεο ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο 

Δθηίκεζεο Δθπνηνύκελσλ Κηλεηώλ Πξαγκάησλ Γεκνηηθώλ Αγξνηεκαρίσλ ηεο ΣΚ Βνξεηλνύ 

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

 ηελ ππ’ αξηζ.  210/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αικσπίαο 

 

δηαθεξύζζεη 

θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία γηα ηελ πινηόκεζε θαη εθπνίεζε ησλ 

δέλδξσλ θαξπδηάο θαη αθαθίαο ησλ δεκνηηθώλ (πξώελ ζρνιηθώλ) αγξνηεκαρίσλ ηεο ΣΚ 

Βνξεηλνύ 28,437 ζηξεκκάησλ (αξ. αγξνηεκαρίσλ 640, 1260, 650, 551, 136) 

Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟΤ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ηελ  07ε-10-

2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ.-11:15 π.κ., ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γεκνπξαζίαο θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ, Δθπνίεζεο, Δθκίζζσζεο θαη Μίζζσζεο Αθηλήησλ θαη 

Κηλεηώλ Πξαγκάησλ Γήκνπ Αικσπίαο ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο : 

 

 «ΑΡΘΡΟ 1 

Πεξηγξαθή Δθπνηνύκελσλ Αθηλήησλ 

ύκθσλα κε ηελ από 13/07/2020 Έθζεζε  Απηνςίαο  &  Δθηίκεζεο ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο 

Δθηίκεζεο Δθπνηνύκελσλ Κηλεηώλ Πξαγκάησλ Γεκνηηθώλ Αγξνηεκαρίσλ ηεο ΣΚ Βνξεηλνύ ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, δεκνπξαηνύληαη πξνο πινηόκεζε θαη εθπνίεζε δέληξα θαξπδηάο θαη αθαθίαο ησλ 

δεκνηηθώλ (πξώελ ζρνιηθώλ) αγξνηεκαρίσλ ηεο ΣΚ Βνξεηλνύ 28,437 ζηξεκκάησλ (αξ. 

αγξνηεκαρίσλ 640, 1260, 650, 551, 136), ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ σο εμήο: 

1. ην αγξνηεκάρην ππ’ αξηζ. 551, έθηαζεο 5.057,00 m2, ππάξρεη θπηεία δέληξσλ αθαθίαο. Από 

ηελ πινηνκία αλακέλεηαη λα παξαρζεί ελδεηθηηθή πνζόηεηα 150 ρ.θ.κ. μπιείαο (100 ηόλνη 

πεξίπνπ).  

2. ην αγξνηεκάρην ππ’ αξηζ. 640, έθηαζεο 4.750,00 m2, ππάξρεη θπηεία δέληξσλ θαξπδηάο. Από 

ηελ πινηνκία αλακέλεηαη λα παξαρζεί ελδεηθηηθή πνζόηεηα 90 ρ.θ.κ. μπιείαο (40-45 ηόλνη 

πεξίπνπ).  

3. ην αγξνηεκάρην ππ’ αξηζ. 650, έθηαζεο 9.280,00 m2, ππάξρεη θπηεία δέληξσλ θαξπδηάο. Από 

ηελ πινηνκία αλακέλεηαη λα παξαρζεί ελδεηθηηθή πνζόηεηα 150 ρ.θ.κ. μπιείαο (100 ηόλνη 

πεξίπνπ). 

4. ην αγξνηεκάρην ππ’ αξηζ. 1260, έθηαζεο 4.600,00 m2, ππάξρεη θπηεία δέληξσλ θαξπδηάο. 

Από ηελ πινηνκία αλακέλεηαη λα παξαρζεί ελδεηθηηθή πνζόηεηα 150 ρ.θ.κ. μπιείαο (100 ηόλνη 

πεξίπνπ). 

5. ηνλ ππ’ αξηζ. 136 θήπν, έθηαζεο 4.750,00 m2, ππάξρεη θπηεία δέληξσλ θαξπδηάο. Από ηελ 

πινηνκία αλακέλεηαη λα παξαρζεί ελδεηθηηθή πνζόηεηα 70 ρ.θ.κ. μπιείαο (40 ηόλνη πεξίπνπ).  

 

πλνιηθά επνκέλσο από ηελ αλσηέξσ πινηνκία αλακέλεηαη λα παξαρζεί ελδεηθηηθή πνζόηεηα 610 

ρ.θ.κ. (ρσξηθώλ θπβηθώλ κέηξσλ) μπιείαο (385 ηόλνη πεξίπνπ).  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε εθηίκεζε έγηλε κεηά από νπηηθή καθξνζθνπηθή επηζεώξεζε ρσξίο αθξηβή 

θαηακέηξεζε ησλ δέληξσλ θαη ρσξίο ππνινγηζκό κε καζεκαηηθό αιγόξηζκν, ιόγσ έιιεηςεο εηδηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαη κεηξεηηθώλ νξγάλσλ, απνπζίαο θπηεπηηθνύ ζπλδέζκνπ - θαλλάβνπ, αλνκνηνκνξθίαο 

δηαζηάζεσλ δέληξσλ (δηάκεηξνο, ύςνο) θαη αλνκνηνγέλεηαο θνξκώλ (απόθιηζε από ηελ θαηαθόξπθε 

ζέζε, θιίζε δέληξσλ). 
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Η ηειηθή θαηακέηξεζε ηεο παξαρζείζαο μπιείαο ζα γίλεη παξνπζία εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ ζηνλ 

ηόπν ηεο πινηνκίαο πξηλ από ηε κεηαθνξά ηεο θαη κε θαηάζεζε ζρεηηθνύ δπγνινγίνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σόπνο, εκέξα θαη ώξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηνπ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟΤ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κπξνζηά ζηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζίαο θαη Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ, Δθπνίεζεο, Δθκίζζσζεο θαη 

Μίζζσζεο Αθηλήησλ θαη Κηλεηώλ Πξαγκάησλ Γήκνπ Αικσπίαο, ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζηεί 

ζηε δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία ζα δεκνζηεπζεί ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ Σνπηθή 

Κνηλόηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα ελ ιόγσ θηλεηά πξάγκαηα. ε πεξίπησζε άγνλνπ δηαγσληζκνύ ε 

δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξηζηεί από ην Γήκαξρν. Γξακκαηέαο 

ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο, θ. Νηθνιάνπ Διέλε ηνπ Νηθνιάνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

ηε δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

λόκηκα ζην εκπόξην μπιείαο. 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηόο ζηε δεκνπξαζία, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ αξκόδηα επηηξνπή ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 

 Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 Γεκνηηθή ελεκεξόηεηα πιεηνδόηε θαη εγγπεηή 

 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή 

αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο γηα πνζό ίζν κε ην 10% ηνπ πνζνύ ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

   (Δλδεηθηηθή πνζόηεηα 385 ηόλνη*18€*10%= 693 €) 

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 όηη έιαβε γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο 

νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πιεηνδόηεο είλαη εηαηξία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνύλ επηπιένλ: 

 Καηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο κε όιεο ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο, ζε αληίγξαθα λνκίκσο ζεσξεκέλα 

 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο  αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, θαη δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 

ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκό άιινπ πξνζώπνπ, απαηηείηαη 

εμνπζηνδόηεζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο 

Η δεκνπξαζία ζα είλαη θαλεξή, πξνθνξηθή θαη πιεηνδνηηθή θαη γίλνληαη δεθηνί όινη νη 

δεκόηεο, θάηνηθνη ηνπ Ννκνύ Πέιιαο. Η 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 
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εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλύκνπ ηνπ πιεηνδόηε. Κάζε πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ 

εθάζηνηε πιεηνδόηε, ε δέζκεπζε δε απηή κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο 

αθόινπζνπο θαη επηβαξύλεη νξηζηηθώο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

Αλ ε δεκνπξαζία δε θέξεη απνηέιεζκα, ζα επαλαιεθζεί ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα 

θαζνξηζηεί ζηελ επαλαιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ, ζηνλ ίδην ηόπν θαη ζα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη 

ζ’ απηήλ ν νπνηνζδήπνηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Διάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο 

Η ηηκή εθθίλεζεο νξίδεηαη ζηα 18,00 € αλά ηόλν μπιείαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Καηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο 

Σν ζπλνιηθό ηίκεκα ηεο εθπνίεζεο ηεο μπιείαο ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία 

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο πξνθαηαβνιηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

Η παξαιαβή ηεο εθπνηνύκελεο μπιείαο από ηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κεηά από ηελ επηζεώξεζε ηεο 

αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο θαη ηνλ ηπρόλ έιεγρν ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο θαη κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη έρεη θαηαβιεζεί εμ΄ νινθιήξνπ ην ζπλνιηθό ηίκεκα ηεο εθπνίεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Δγγπεηήο 

Ο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ην πξαθηηθό 

ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί, θαζηζηάκελνο αιιειέγγπνο θαη εηο νινθιήξνπ 

ππεύζπλνο κε ηνλ πιεηνδόηε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ύκβαζε 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη, εληόο δέθα (10) ήκεξσλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο 

απνθάζεσο πεξί εγθξίζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο, ε νπνία ελεξγείηαη κε απνδεηθηηθό 

παξαιαβήο, λα πξνζέιζεη κε ηνλ εγγπεηή ηνπ γηα ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο, αιιηώο 

ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ άλεπ δηθαζηηθήο παξεκβάζεσο, θαη ελεξγείηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκόο εηο βάξνο ηνπ πιεηνδόηε θαη ηνπ εγγπεηή, ζε πεξίπησζε επί έιαηηνλ δηαθνξάο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο από ηελ πξνεγνπκέλε. 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθπνίεζεο ηεο μπιείαο νξίδεηαη ζε έλαλ (1) κήλα από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζύκβαζεο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κεηά από εκπξόζεζκε ππνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο 

από ηνλ αλάδνρν.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Δπζύλε ηνπ Γήκνπ 

Ο Γήκνο δελ επζύλεηαη έλαληη ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη ηα πξνο εθπνίεζε θηλεηά πξάγκαηα, ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη όηη έρεη ιάβεη γλώζε, 

θαη, ζπλεπώο, δελ ππνρξενύηαη ζηελ επηζηξνθή ή κείσζε πνζνύ, νύηε ζηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο. 

Κακία δεκία δελ αλαγλσξίδεηαη από ην Γήκν πξνεξρόκελε από ζενκελίεο, νύηε από νπνηαδήπνηε 

άιιε αηηία.  Δπίζεο, ν Γήκνο δελ επζύλεηαη γηα ελδερόκελε δηαθνξά σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ 

ΑΔΑ: 911ΒΩΨΩ-ΥΔΠ



[5] 

δέληξσλ/πνζόηεηα μπιείαο, ην δε επηπιένλ ή ειάρηζηνλ ζα κείλεη πξνο όθεινο ή δεκία ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Δπζύλε ηνπ αλαδόρνπ 

Ο αλάδνρνο  νθείιεη λα πξνβεί ζε έθδνζε δειηίνπ κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηελ 

εθπνηνύκελε μπιεία. Παξάιιεια, είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ιήςε ηπρόλ επηπιένλ απαηηνύκελσλ 

εγθξίζεσλ γηα ηελ πινηόκεζε θαη ππνρξενύηαη θάζε θνξά λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

δαζηθήο ππεξεζίαο θαζώο θαη ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

Μεηά ηελ πινηόκεζε ησλ δέληξσλ, νθείιεη λα καδέςεη θαη λα απνκαθξύλεη όια ηα 

ππνιείκκαηα ηεο θνπήο (κηθξά θιαδηά,θύιια θιπ) θαζώο θαη ηηο ξίδεο ησλ δέλδξσλ, κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα 

πξνζιάβεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθό, γηα ην νπνίν ζα είλαη ν κνλαδηθόο θαη απνθιεηζηηθόο ππεύζπλνο 

ζρεηηθά κε όιεο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από απηή ηελ εξγαζηαθή ζρέζε. 

Δπίζεο, είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηε ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Δπηπιένλ, επζύλεηαη γηα θάζε 

ζσκαηηθή βιάβε απέλαληη ζην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί θαη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξόζσπν θαζώο 

θαη γηα θάζε πιηθή δεκηά πνπ ζα πξνθιεζεί γεληθόηεξα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Γηθαίσκα εθρώξεζεο 

Απαγνξεύεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν εθρώξεζε όινπ ή κέξνπο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ 

ηειεπηαίνπ πιεηνδόηε ζε ηξίην κε ή ρσξίο αληάιιαγκα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Γηθαίσκα απνδεκίσζεο 

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο δελ απνθηά δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ιόγσ κε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ 

ηεο δεκνπξαζίαο από ηα θαηά λόκν αξκόδηα όξγαλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Έμνδα 

Όια ηα ηπρόλ έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο (θαλνληθήο θαη επαλαιεπηηθήο), θεξύθεηα, ηέιε 

ζπκθσλεηηθνύ, δεκνζηεύζεσλ θιπ, βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Απόδνζε εζόδσλ 

Σα έζνδα από ηελ εθπνίεζε μπιείαο ζα απνδνζνύλ ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Αικσπίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Γεκνζίεπζε Γηαθήξπμεο 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο 

κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Αξηδαίαο, 
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ζπληαζζνκέλνπ απνδεηθηηθνύ δεκνζίεπζεο δύν καξηύξσλ, θαη ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Βνξεηλνύ. 

Παξάιιεια ε δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.» 

 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκνπξαζία θαη ινηπέο δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξόκελνη 

κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζην Γξαθείν Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, θ. Νηθνιάνπ Διέλε, ηειέθσλν: 2384350281. 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ 
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