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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ  ΚΑΜΕΝΟΥ 

ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΑΒΑΤΟΥ 

Ο Δήμαρχος Χίου διακηρύττει ότι: 

Εκτίθεται σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, η εκμίσθωση του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης του λήμματος 18.906,86 χ.κ.μ. ξυλώδους όγκου της δημοτικής δασικής έκτασης 
εντός των συστάδων 1 - 38 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αναβάτου της Δημοτικής Ενότητας 
Ομηρούπολης του Δήμου Χίου, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χίου, με βάση τον Πίνακα 
Υλοτομίας (έκτακτης καρπώσεως λόγω της από της 18/8/2012 πυρκαγιάς), που εγκρίθηκε 
από την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ με την υπ’ αριθ. 23476/21-4-2017 απόφαση 
της. 

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Δημοκρατίας 2 (Αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου) την 8η Σεπτεμβρίου 2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 

π.μ. και ώρα λήξης 11:01 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων – 
εκμισθώσεων που ορίσθηκε με την αρ. 41/2017 της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης, ή η δημοπρασία αναβληθεί τότε θα 
επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 15η Σεπτεμβρίου 2017  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:01 μ.μ., στον ίδιο τόπο.  

1) 18.906,86 χ.κ.μ. ξυλώδους όγκου της δημοτικής δασικής έκτασης εντός των συστάδων 1 - 
38 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αναβάτου της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης του Δήμου 
Χίου, περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Χίου, με βάση τον Πίνακα Υλοτομίας (έκτακτης 
καρπώσεως λόγω της από της 18/8/2012 πυρκαγιάς), που εγκρίθηκε από την ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ με την υπ’ αριθ. 23476/21-4-2017 απόφαση της. 

 Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για δημοτική δασική έκταση εντός των συστάδων 1 - 
38 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Αναβάτου της Δημοτικής Ενότητας Ομηρούπολης του Δήμου 
Χίου τραχείας πεύκης (επιφανειακό λήμμα), ποσό 2,75 € ανά χωρικό κ.μ για καυσόξυλα. Η 
μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει 
στις 20η Μαρτίου 2018 και δε δύναται να παραταθεί παρά μόνο για ένα μήνα, και μόνο 
ύστερα από αίτηση του μισθωτή και τις απαραίτητες σύμφωνες γνώμες του Δημοτικού 
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Συμβουλίου και της Διεύθυνσης Δασών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 142 του Ν.Δ. 
86/69. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν καμία 
ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δήμο Χίου.  

Ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να λάβει μέρος στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσέλθει 
μαζί με αξιόχρεο εγγυητή και να προσκομίσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των 
εκποιούμενων δασικών προϊόντων και ότι παραιτείται πάσης αντιρρήσεως ως προς την 
ποιότητα και ποσότητα αυτών ή συνθηκών παραγωγής και των προδιαγραφών που τίθενται 
από τον Πίνακα Υλοτομίας. Επίσης ότι αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη μεταφορά του 
ξυλώδους όγκου από τον τόπο απόληψης μέχρι το σημείο πώλησής του χωρίς να εγείρει 
απαιτήσεις για διανοίξεις πρόσβασης. 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ του ίδιου και του εγγυητή. 
γ) Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ του ίδιου και του εγγυητή 
δ) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Χίου που να είναι σε ισχύ του ίδιου και του 

εγγυητή. 
ε)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής τραπέζης ή Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 5.200,00 €. Αυτή θα αντικατασταθεί με όμοια 
ποσού ίσου με το 1/10 του συνολικού μισθώματος που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία από 
τον τελευταίο πλειοδότη για την καλή τήρηση των όρων της σύμβασης κατά την υπογραφή 
της συμβάσεως. 

στ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο και 
του εγγυητή. Αν πρόκειται για εταιρεία θα πρέπει να προσκομιστεί σχετικό παραστατικό 
εκπροσώπησης. 

ζ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη κήρυξης πτώχευσης του πλειοδότη. 
Θ) Αποδεικτικό επαγγελματικής ιδιότητας (ξυλεμπορία). 
ι) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 30 της 

διακήρυξης. 
2) Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την 

σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως μέσα σε 10 ημέρες από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν 
της αποφάσεως της Διοικητικής Αρχής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας 
αλλιώς η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση 
ενεργείται δε σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμός, ενεχόμενη και των 
δύο για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από αυτό της 
προηγούμενης δημοπρασίας 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το 
Δήμο Χίου στην οδό Οινοπίωνος 1 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 22713 51615, 
fax: 2271351622). Επίσης το πλήρες κείμενο της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Χίου www. chioscity.gr 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ 

κ.α.α. 
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ 
Αντιδήμαρχος 

 


