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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΘΜΟ  ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ                                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ      
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το πρακτικό με αρικ.34/2019   

υνεδρίαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
         

ΘΕΜΑ : «Δθμοπραςία τθσ ζκτακτθσ κάρπωςθσ», ενδεικτικοφ λιμματοσ  87,88 κ.μ.   
ξυλϊδουσ όγκου  Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου και φυλλοβόλων, 
πλατφφυλλων, εντόσ των δφο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρςινζλλα 
Κλθροδοτιματοσ «Βαςιλείου Πυρςινζλλα» του διμου Ιωαννιτϊν». 
 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 767/2019 

τα Ιωάννινα, ςιμερα τθν 20-12-2019, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 13:00 
ςυνιλκε θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ιωαννιτϊν ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν 
αίκουςα ςυνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ακανάςιοσ Σςακάλωφ», 
φςτερα από τθν αρικ. πρωτ.: οικ. 81562/7135/16-12-2019 ζγγραφθ πρόςκλθςθ 
του Προζδρου τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του Ν.3852/2010, για 
ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Αφοφ διαπιςτϊκθκε νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο (9) μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα (9) μζλθ, ιτοι: 

 
           Παρόντεσ                                                  Απόντεσ    
1. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ      
2. Ακονίδου Ελζνθ       
3. ιορόκασ Νικόλαοσ      
4. Βάββασ Φϊτιοσ 
5. Λυκογιϊργοσ Ιωάννθσ 
6. Μάντηιοσ τζφανοσ  
7. Κοςμάσ Βαςίλειοσ     
8. Λιόντοσ Ιωάννθσ  
9. Νάςτοσ Δθμιτριοσ 
          
 τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και ο υπάλλθλοσ του Διμου Βαςίλθσ 
καμνζλοσ  για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 
          Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αρλζτοσ Γεϊργιοσ, 
ειςθγοφμενοσ το ανωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ζκεςε υπόψθ τθσ 
επιτροπισ γραπτι ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Οικονομικισ  Τπθρεςίασ κ. ωτιρθ 
πυριδάκθ, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 

Κφριοι φμβουλοι,  
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ασ γνωρίηουμε  ότι : 

Ι. Σα ακίνθτα με αρικμοφσ ΚΑΕΚ 201195401019 και 201195701011 του 
Κτθματολογικοφ Γραφείου Ιωαννίνων, κυριότθτασ του Διμου Ιωαννιτϊν και 
διαχειρίςεωσ του Γραφείου Κλθροδοτθμάτων του Διμου Ιωαννιτϊν, γνωςτά 
αμφότερα με το όνομα "Πάρκο Πυρςινζλλα» ι «Γιαννιϊτικο αλόνι», ςτθ κζςθ 
«Σοπ Αλτί» 'θ «Μπονίλα», παλαιότατα γνωςτά ωσ μπάςταινα «Δαλζςθ», ζωσ τθν 
καταχϊριςι τουσ με ςχετικι κτθματολογικι εγγραφι ωσ ακινιτων του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου μετά τθν προβολι από αυτό δικαιωμάτων κυριότθτασ, ετφγχαναν 
διαχειρίςεωσ ωσ ακινιτων του κλθροδοτιματοσ «Βαςιλείου Πυρςινζλλα» του 
Διμου Ιωαννιτϊν, υπό τθν ζννοια του κεφαλαίου αυτοτελοφσ διαχείριςθσ του 
άρκρου 50 παρ. 2 του ν. 4182/2013, του άρκρου 58 παρ. 1 του ιδίου νόμου, του 
άρκρου 42 παρ. 1, 2, 3 και 4 και του άρκρου 24 παρ. 8, 9 και 10 του ιδίου ωσ άνω 
νόμου 4182/2013 («Κϊδικασ Κοινωφελϊν Περιουςιϊν και χολαηουςϊν 
Κλθρονομιϊν»). 

Ήδθ μετά τθ δθμοςίευςθ του ν. 4467/2017 (Φ.Ε.Κ. 56/Α/13.04.2017) 
δυνάμει του άρκρου 8 του ωσ άνω νόμου «το Ελλθνικό Δθμόςιο αναγνωρίηει ςτο 
Διμο Ιωαννιτών το δικαίωμα πλιρουσ κυριότθτασ, νομισ και κατοχισ επί δφο (2) 
ςυνεχόμενων γεωτεμαχίων ευριςκόμενων ςτθ Κζςθ «Τοπ Αλτί» ι «Μπονίλα» τθσ 
κτθματικισ περιφζρειασ του Διμου Ιωαννιτών, με τθν ειδικότερθ ονομαςία «Πάρκο 
Πυρςινζλλα» ι «Γιαννιώτικο Σαλόνι», και ςυγκεκριμζνα: α) ενόσ γεωτεμαχίου με 
κωδικό αριΚμό ΕΚνικοφ Κτθματολογίου (ΚΑΕΚ) 201195401019/0/0, με ολικι ζκταςθ 
193.358 τ.μ. και β) ενόσ γεωτεμαχίου με κωδικό αριΚμό ΕΚνικοφ Κτθματολογίου 
(ΚΑΕΚ) 201195701011/0/0, το οποίο ζχει ολικι ζκταςθ 80.409 τ.μ. Η διαχείριςθ των 
ωσ άνω γεωτεμαχίων διζπεται από τισ διατάξεισ των άρΚρων 58 και 59 του ν. 
998/1979. Η παροφςα διάταξθ επζχει Κζςθ τίτλου ιδιοκτθςίασ και το ςχετικό ΦΕΚ 
καταχωρίηεται ατελώσ ςτο Κτθματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων». Από τθν ανωτζρω 
διάταξθ τυπικοφ νόμου προκφπτει ότι περιιλκε ςτο Διμο Ιωαννιτϊν θ πλιρθσ 
κυριότθτα των ανωτζρω ακινιτων από τθν καταχϊριςθ του ςχετικοφ ωσ άνω ΦΕΚ 
ωσ εγγραπτζασ πράξθσ με αρικμό καταχϊριςθσ 922 και θμερομθνία καταχϊριςθσ 
τθν 04.05.2017 ςτο τθροφμενο κτθματολογικό φφλλο των ακινιτων ςτο βιβλίο του 
Κτθματολογικοφ Γραφείου Ιωαννίνων. 

ΙΙ. Όπωσ προκφπτει από το με αρικμ. πρωτ. 34941 / 3812 / 2 Ιουνίου 2017 
ζγγραφο τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ του Διμου Ιωαννιτϊν με κζμα «Διαχείριςθ 
Πάρκου Πυρςινζλλα (Γιαννιϊτικο αλόνι)», δεδομζνου κατά τα ανωτζρω ότι τα δφο 
ςυνεχόμενα ακίνθτα ανικουν ςτθν πλιρθ κυριότθτα και νομι του Διμου 
Ιωαννιτϊν, ο δε Διμοσ φζρεται κφριόσ τουσ ςτο κτθματολογικό φφλλο των 
ακινιτων ςτο Κτθματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων, θ αρμοδιότθτα δε για τθ 
διαχείριςι τουσ ωσ Κεφαλαίου Αυτοτελοφσ Διαχείριςθσ (Κ.Α.Δ.) ιτοι περιουςία 
διακεκριμζνθ από τθν περιουςία του Διμου Ιωαννιτϊν, φζρεται από το Γραφείο 
Κλθροδοτθμάτων του Διμου Ιωαννιτϊν και τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Ιωαννιτϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 50 παρ. 2 του ν. 4182/2013. 

Ζχοντασ υπόψθ τα ανωτζρω και: 

 
Α)«Σο άρκρο 197 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και 
Κοινοτιτων» ΦΕΚ Αϋ 114/08-06-2006 , όπου αναφζρεται ότι  
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«1. Η διαχείριςθ, θ καλλιζργεια και θ εκμετάλλευςθ των δθμοτικών ι κοινοτικών 
δαςών και των δαςικών γενικά εκτάςεων γίνεται ςφμφωνα με τθ δαςικι νομοκεςία. 
Η εκμίςκωςθ τθσ εκμεταλλεφςεωσ γίνεται με δθμοπραςία.  
Β)Σο άρκρο 147 παρ. 1 του Ν.Δ 86/1969 «Δαςικόσ Κϊδικασ» ΦΕΚ Αϋ7/18-1-1969 , 
όπου αναφζρεται ότι «Η διαχείριςθσ των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν δαςϊν και 
δαςικϊν περιοχϊν ενεργείται , κατά τον παρόντα κϊδικα , υπό των οικείων 
δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ςυμβουλίων….  
Γ). Σο Σμιμα Κλθροδοτθμάτων με το υπ. αρ. 46761/12787 /16-08-2018 ζγγραφό του 
με Θζμα: «Κοπι δζντρων εντόσ των δφο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρςινζλλα»   
προσ το    Δαςαρχείο Ιωαννίνων  ηιτθςε  τα εξισ: 
1)Να προβεί άμεςα ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο προκειμζνου να διαπιςτωκοφν τα 
αίτια  ξιρανςθσ των δζνδρων. 
2)Να εγκρικεί θ  δθμιουργία αντιπυρικισ ηϊνθσ εντόσ του Πάρκου τόςο από τθν 
πλευρά που γειτνιάηει με τθν οδό Ανεξαρτθςίασ όςο και με τον Οίκο Ευγθρίασ. 
3) Σθν ζγκριςθ  τθσ  κοπισ ξθρακζντων ατόμων και ευριςκόμενων ςτο όριο τθσ 
ξιρανςθσ μετά από ςχετικι αυτοψία τθσ Τπθρεςίασ του Δαςαρχείου  και κακϋ 
υπόδειξι αυτισ. 
Σο Δαςαρχείο Ιωαννίνων με το υπ.αρ.  139419/06-09-2018 ζγγραφό του μασ 
ενθμζρωςε ότι απζςτειλε δείγμα από το ςυγκεκριμζνα άτομα πεφκθσ ςτο Ινςτιτοφτο 
Δαςικϊν Ερευνϊν για ζλεγχο και ότι κα μασ γνωςτοποιοφςε εκ νζου τα ςχετικά 
αποτελζςματα.  
Επιπλζον μασ γνωςτοποίθςε ότι για τθν υλοτομία των ατόμων Πεφκθσ που φφονται 
ςτθν περιμετρικι ηϊνθ του δαςυλλίου κατά μικοσ τθσ Ανεξαρτθςίασ απαιτείται και 
θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 
Μετά από οχλιςεισ του τμιματοσ Κλθροδοτθμάτων προσ το Δαςαρχείο ςτισ αρχζσ 
Ιουνίου  για τισ κακιερωμζνεσ ενδεδειγμζνεσ  ενζργειεσ κακαριςμοφ και υλοτομίασ 
ενθμερωκικαμε προφορικά για τα ευριματα ςτα εξεταηόμενα δείγματα τραχείασ 
πεφκθσ ςτο Πάρκο Πυρςινζλλα και λάβαμε  τα υπϋαρ. 74979/28-05-2019 και 
1062/17/6/2019  1062/17/6/2019 ζγγραφα του Δαςαρχείου Ιωαννίνων με 
ςυνθμμζνο το υπϋ αρ.1923/45331/25-10-2018 ζγγραφο του Ινςτιτοφτου Δαςικϊν  
Ερευνϊν το οποίο επιβεβαιϊνει με βάςει  τα αποτελζςματα  τθσ εξζταςθσ ότι τα  
δζντρα (Pinus brutia)  του Πάρκου  είναι προςβεβλθμζνα από φλοιοφάγα ζντομα 
και πρζπει να απομακρυνκοφν  τα νεκρά και των προςβεβλθμζνα δζντρα από τθν 
περιοχι.   
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι είναι επιτακτικι θ ανάγκθ θ απομάκρυνςθ από το δαςικό 
οικοςφςτθμα ξερϊν και κατακείμενων δζνδρων, λόγω πυρκαγιάσ αλλά και λόγω 
κινδφνου πολλϊν από αυτϊν να πζςουν , λόγω ότι πολλά από αυτά είναι ςτρεβλά 
με επιπόλαιο ριηικό ςφςτθμα και θ επικίνδυνθ κλίςθ τουσ εγκυμονεί κινδφνουσ ϊςτε 
με ζνα δυνατό άνεμο να πζςουν πάνω ςε παρακείμενεσ οικίεσ, περιμετρικά του 
Οίκου Ευγθρίασ αλλά  και ςε περιπατθτζσ , ειςθγοφμαςτε τθν ζγκριςθ τθσ 
διενζργειασ  ζκτακτθσ κάρπωςθσ εντόσ των δφο γεωτεμαχίων του Πάρκου 
Πυρςινζλλα και παρακαλοφμε το ςϊμα για λιψθ απόφαςθσ  
Δ) ε απάντθςθ του ανωτζρω εγγράφου μασ λάβαμε τθν υπ’ αρικμ. 
πρωτ.113961/12-08-2019(ΑΔΑ:Ω8ΣΨΟΡ1Γ-ΓΘΒ) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν 
Ιωαννίνων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν & Αγρο-τικϊν Τποκζςεων, τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου –Δυτικισ Μακεδονίασ με τίτλο: «Έγκριςη 
έκτακτησ κάρπωςησ», εγκρίκθκε ζκτακτθ κάρπωςθ ενδεικτικοφ λιμματοσ 87,88 κ.μ.   
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ξυλϊδουσ όγκου  Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου και δυλλοβόλων , 
πλατφφυλλων, εντόσ των δφο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρςινζλλα του διμου 
μασ.   
Ε)Σθν υπ’ αρικμ. 382/2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου μασ με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ διενζργεια ζκτακτθσ κάρπωςθσ  ενδεικτικοφ λιμματοσ  87,88 κ.μ.   
ξυλϊδουσ όγκου  Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου και φυλλοβόλων , 
πλατφφυλλων, εντόσ των δφο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρςινζλλα του διμου 
μασ.  
Σ) Σο Δαςαρχείο Ιωαννίνων με το ΑΠ 178667/25-11-2019 ζγγραφό του μασ 
διευκρίνιςε  ότι από το ςυνολικό ενδεικτικό λιμμα των 87,87 κ.μ. ξυλϊδουσ όγκου 
το ποςό των 84,29 κ.μ. αφορά ςε κωνοφόρα κυρίωσ μαφρθ πεφκθ και το υπόλοιπο 
3,59 κ.μ. αφορά φυλλοβόλα πλατφφυλλα. 
 

Από τα εκτεκζντα προκφπτει ότι το Κλθροδότθμα Βαςιλείου Πυρςινζλλα  
που διαχειρίηεται ο Διμοσ Ιωαννιτϊν ωσ κεφάλαιο αυτοτελοφσ Διαχείριςθσ  είναι 
αποκλειςτικόσ κφριοσ, νομζασ και κάτοχοσ του Πάρκου Πυρςινζλλα. Από τα εν λόγω 
τεμάχια, τα ωσ άνω κλθροδότθμα  κζλει να εκκζςει για κοπι και διάκεςθ ξφλων 
87,88 κ.μ. ξυλϊδουσ όγκου Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου και 
φυλλοβόλων, πλατφφυλλων, εντόσ των δφο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρςινζλλα  
και 

Ειςθγοφμαςτε : 
 
Σθ διεξαγωγι δθμοπραςίασ τθσ ζκτακτθσ κάρπωςθσ», ενδεικτικοφ λιμματοσ  

87,88 κ.μ. ξυλϊδουσ όγκου Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου και 
φυλλοβόλων, πλατφφυλλων, εντόσ των δφο γεωτεμαχίων - με αρικμοφσ ΚΑΕΚ 
201195401019 και 201195701011 - του Πάρκου Πυρςινζλλα Κλθροδοτιματοσ  
«Βαςιλείου Πυρςινζλλα» του Διμου Ιωαννιτϊν. Και να κακορίςουμε τουσ όρουσ 
δθμοπραςίασ ωσ εξισ: 

 
 
Ά ρ κ ρ ο 1ο  
Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί με φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία ενϊπιον τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ςτο ιςόγειο του Δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ επί 
τθσ πλατείασ Ανδρζα Παπανδρζου ςτα Ιωάννινα. Η ακριβισ θμερομθνία και ϊρα και 
κα οριςτεί ςτθν περίλθψθ διακιρυξθσ του εξουςιοδοτθμζνου αρμόδιου 
Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν του Διμου Ιωαννιτϊν 
 
Ά ρ κ ρ ο 2ο  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία ζχουν μόνο οι Δαςικοί υνεταιριςμοί  γιατί 
τα προσ υλοτομία γεωτεμάχια που ανικουν ςτο κλθροδότθμα «Βαςιλείου 
Πυρςινζλλα»  είναι εςωτερικά  χωρίσ δρόμο και αυτοί ζχουν τθν εμπειρία 
αντιμετωπίςεωσ παρόμοιων καταςτάςεων. Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ 
δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ ωσ 
εγγφθςθ γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και 
Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ ι βεβαίωςθ του Σαμείου 
Παρ/κϊν και Δανείων για παρακατάκεςθ ςε αυτό από αυτόν που επικυμεί να λάβει 
μζροσ ςτθ δθμοπραςία ι άλλο που να ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηομζνου, 
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ομολογιϊν Δθμοςίου, Σράπεηασ, ι Οργανιςμοφ κοινισ ωφζλειασ, που 
αναγνωρίηονται για εγγυοδοςίεσ, ποςοφ ίςου προσ  150,00€.  
Η εγγφθςθ αυτι κα επιςτραφεί  ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μετά τθν λιξθ τθσ 
δθμοπραςίασ τθσ μιςκϊςεωσ πλθν του αναδειχκθςόμενου τελευταίου πλειοδότθ 
ςτον οποίο κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ υλοτομίασ και τθν τακτοποίθςθ όλων 
των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και τθν 
παροφςα διακιρυξθ.  
 Ά ρ κ ρ ο 3ο 
Θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υλοτομίασ κεωρείται αυτι τθσ υπογραφισ τθσ 
ςυμβάςεωσ, ενϊ το δικαίωμα υλοτομίασ του τελευταίου πλειοδότθ κα λιξει φςτερα 
από τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ (1) μινα , με δυνατότθτα παράταςισ τθσ για ζνα (1) μινα 
επιπλζον με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κατόπιν αιτιματοσ του 
πλειοδότθ.  
Ά ρ κ ρ ο 4ο  
Οι κατθγορίεσ των δαςικϊν προϊόντων Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου 
και φυλλοβόλων , πλατφφυλλων, που μποροφν να προκφψουν από τθν εν λόγω 
υλοτομία,  κακϊσ και  το αντίςτοιχο μίςκωμα του δθμοςίου, ςφμφωνα με τον 
Πίνακα Διατίμθςθσ Δαςικϊν Προϊόντων διαχειριςτικοφ ζτουσ 2019 είναι οι εξισ: 
 
 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ & ΕΙΔΗ ΔΑΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
Μονάδα 
μζτρθςθ

σ 

Μίςκωμα 
δθμοςίο

υ  € 

 Μαφρθ  Πεφκθ  (κυρίωσ)  84,29 
κ.μ. 

5,50 

 Πλατφφυλλα 3,59 κ.μ. 6,37 

 
Ά ρ κ ρ ο 5ο  
Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δε αυτι 
μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και βαρφνει 
οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.  
Ά ρ κ ρ ο 6ο  
Σο οικονομικό αποτζλεςμα που κα προκφψει από τθ δθμοπραςία, κα καταβλθκεί 
ςτον εκμιςκωτι με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςε περίπτωςθ δε 
κακυςτεριςεωσ με το νόμιμο εκάςτοτε τόκο υπερθμερίασ. Η μθ εμπρόκεςμθ 
καταβολι του ποςοφ ι θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του 
μιςκωτθρίου ςυμφωνθτικοφ ι του Νόμου παρζχει ςτον εκμιςκωτι το δικαίωμα να 
καταγγείλει και να λφςει αμζςωσ τθν παροφςα μίςκωςθ.  
Ά ρ κ ρ ο 7ο  
Η υλοτομία και θ απόλθψθ των παραπάνω δαςικϊν προϊόντων κα γίνεται ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.113961/12-08-2019(ΑΔΑ:Ω8ΣΨΟΡ1Γ-ΓΘΒ) απόφαςθ τθσ 
Δ/νςθσ Δαςϊν Ιωαννίνων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν & Αγροτικϊν Τποκζςεων, τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου –Δυτικισ Μακεδονίασ με τίτλο: «Έγκριςη 
έκτακτησ κάρπωςησ», εγκρίκθκε ζκτακτθ κάρπωςθ ενδεικτικοφ λιμματοσ  87,88 
κ.μ.   ξυλϊδουσ όγκου  Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου και φυλλοβόλων 
, πλατφφυλλων, εντόσ των δφο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρςινζλλα του διμου 
μασ.  

ΑΔΑ: ΨΤΒΛΩΕΩ-7ΕΧ



Απόσπασμα από το Πρακτικό 34/20-12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής τοσ Δήμοσ Ιωαννιτών 

[6] 
 
 

 

Ά ρ κ ρ ο 8ο  
Ουδεμία αξίωςθ δφναται να ζχει ο μιςκωτισ περί ελαττϊςεωσ του επιτευχκζντοσ 
προϊόντοσ τθσ εκποίθςθσ (οικονομικό αποτζλεςμα) για οποιονδιποτε λόγο.  
Ά ρ κ ρ ο 9ο  
Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει αυτό ςτθν 
επιτροπι τθσ δθμοπραςίασ πριν τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία πρζπει να 
παρουςιάςει για το ςκοπό αυτό, νόμιμο πλθρεξοφςιο, άλλωσ κεωρείται ότι μετζχει 
για λογαριαςμό αυτοφ του ιδίου.  
Ά ρ κ ρ ο 10ο  
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 
Δθμοπραςίασ αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα υπογράψει μαηί με τον πλειοδότθ τα 
πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ, όπωσ και το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, δεςμευμζνοσ με 
τθν υπογραφι του ότι εγγυάται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον μαηί με το μιςκωτι 
για κάκε είδουσ υποχρζωςθ οικονομικι ι άλλθ και τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ.  
Ά ρ κ ρ ο 11ο  
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα για αποηθμίωςθ λόγω μθ ζγκριςθσ 
των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.  
Ά ρ κ ρ ο 12ο  
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται ςε δζκα μζρεσ, από τθν κοινοποίθςθ ς’ 
αυτόν τθσ ζγκριςθσ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκει μετά του 
εγγυθτοφ του για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ εγγφθςθ 
που ζχει κατατεκεί καταπίπτει υπζρ του Κλθροδοτιματοσ «Βαςιλείου Πυρςινζλλα» 
χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και 
του εγγυθτοφ του.  
Ά ρ κ ρ ο 13ο  
Σο Κλθροδότθμα «Βαςιλείου Πυρςινζλλα» δεν ευκφνεται ζναντι του τελευταίου 
πλειοδότθ για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο προσ υλοτόμθςθ 
όγκοσ ξυλείασ, θ ςυμμετοχι και μόνο ςτθ δθμοπραςία ςθμαίνει ότι ζλαβε γνϊςθ 
τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ αυτοφ.  
Ά ρ κ ρ ο 14ο  
Απαγορεφεται απολφτωσ θ κακοιονδιποτε τρόπο εμφανι ι ςυγκεκαλυμμζνο, θ 
παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ υλοτομίασ ςε άλλο πρόςωπο με ι χωρίσ 
αντάλλαγμα.  
Ά ρ κ ρ ο 15ο  
Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να προβάλει καμία αξίωςθ ι αποηθμίωςθ κατά του 
Διμου για οποιαδιποτε αιτία και αν προζρχεται ακόμα και εκ κεομθνίασ.  
Ά ρ κ ρ ο 16ο  
Η δαπάνθ ςυγκζντρωςθσ και ςτοίβαξθσ των δαςικϊν προϊόντων βαρφνει τον 
ενοικιαςτι  
Ά ρ κ ρ ο 17ο  
Η αποκόμιςθ του υλοτομιαίου όγκου, από το  Πάρκο Πυρςινζλλα  κα γίνει με ζξοδα 
του τελευταίου πλειοδότθ μζςα ςε προκεςμία ενόσ μινα.  
Ά ρ κ ρ ο 18ο  
Η αποκόμιςθ του   κλαδιϊν  που κα προκφψουν μετά τθν  λιψθ του υλοτομιαίου 
όγκου, από το  Πάρκο Πυρςινζλλα του διμου μασ, κα γίνει με ζξοδα του τελευταίου 
πλειοδότθ μζςα ςε προκεςμία ενόσ μινα. 
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 Ά ρ κ ρ ο 19ο  
Η διακίνθςθ των δαςικϊν προϊόντων και ειδικότερα θ φόρτωςθ κα γίνεται από τθν 
Ανατολι μζχρι και τθ Δφςθ του Ηλίου και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που θ 
διακίνθςθ επιβάλλεται να γίνεται νφχτα κα πρζπει απαραιτιτωσ ο ενοικιαςτισ να 
ειδοποιεί προσ τοφτο τθν δαςικι υπθρεςία 
Ά ρ κ ρ ο 20ο  
ε περίπτωςθ διαλφςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ εξ υπαιτιότθτασ ι δια καταγγελίασ του 
μιςκωτι, πριν από τθν πάροδο του ςυμβατικοφ χρόνου τθσ μιςκϊςεωσ, υποχρεοφται 
αυτόσ να πλθρϊςει ςτον εκμιςκωτι το μιςό του προϊόντοσ τθσ εκποίθςθσ (οικονομικό 
αποτζλεςμα), ωσ αποηθμίωςθ ανεξάρτθτα από τθν επζλευςθ ηθμίασ ςτον εκμιςκωτι.    
Ά ρ κ ρ ο 21ο  
Κοινι ςυναινζςει των δφο πλευρϊν μπορεί να λυκεί θ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί.  
Ά ρ κ ρ ο 22ο 
Η διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ κα τοιχοκολλθκεί ςτον χϊρο ανακοινϊςεων τθσ ζδρασ 
του διμου, και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του.  

 
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ 

που ανζπτυξαν τισ απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ 
και λαμβάνοντασ υπόψθ :  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 158 του Ν. 3463/2006.  
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 . 
3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεφχοσ Α'). 
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν.4623/2019. 
5. Σον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του Διμου Ιωαννιτϊν οικ. ζτουσ 2019. 
6.Σθν γραπτι ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Οικονομικισ  Τπθρεςίασ κ. ωτιρθ 
πυριδάκθ. 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Σθ διεξαγωγι δθμοπραςίασ τθσ ζκτακτθσ κάρπωςθσ», ενδεικτικοφ λιμματοσ  
87,88 κ.μ. ξυλϊδουσ όγκου Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου και 
φυλλοβόλων, πλατφφυλλων, εντόσ των δφο γεωτεμαχίων - με αρικμοφσ ΚΑΕΚ 
201195401019 και 201195701011 - του Πάρκου Πυρςινζλλα Κλθροδοτιματοσ  
«Βαςιλείου Πυρςινζλλα» του Διμου Ιωαννιτϊν.  

Κακορίηει τουσ όρουσ δθμοπραςίασ ωσ εξισ: 
 

Ά ρ κ ρ ο 1ο  
Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί με φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία ενϊπιον τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου ςτο ιςόγειο του Δθμαρχιακοφ καταςτιματοσ επί 
τθσ πλατείασ Ανδρζα Παπανδρζου ςτα Ιωάννινα. Η ακριβισ θμερομθνία και ϊρα και 
κα οριςτεί ςτθν περίλθψθ διακιρυξθσ του εξουςιοδοτθμζνου αρμόδιου 
Αντιδθμάρχου Οικονομικϊν του Διμου Ιωαννιτϊν 
 
Ά ρ κ ρ ο 2ο  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία ζχουν μόνο οι Δαςικοί υνεταιριςμοί  γιατί 
τα προσ υλοτομία γεωτεμάχια που ανικουν ςτο κλθροδότθμα «Βαςιλείου 
Πυρςινζλλα»  είναι εςωτερικά  χωρίσ δρόμο και αυτοί ζχουν τθν εμπειρία 
αντιμετωπίςεωσ παρόμοιων καταςτάςεων. Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτθ 
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δθμοπραςία πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ ωσ 
εγγφθςθ γραμμάτιο ςφςταςθσ παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και 
Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ ι βεβαίωςθ του Σαμείου 
Παρ/κϊν και Δανείων για παρακατάκεςθ ςε αυτό από αυτόν που επικυμεί να λάβει 
μζροσ ςτθ δθμοπραςία ι άλλο που να ενεργεί για λογαριαςμό του διαγωνιηομζνου, 
ομολογιϊν Δθμοςίου, Σράπεηασ, ι Οργανιςμοφ κοινισ ωφζλειασ, που 
αναγνωρίηονται για εγγυοδοςίεσ, ποςοφ ίςου προσ  150,00€.  
Η εγγφθςθ αυτι κα επιςτραφεί  ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μετά τθν λιξθ τθσ 
δθμοπραςίασ τθσ μιςκϊςεωσ πλθν του αναδειχκθςόμενου τελευταίου πλειοδότθ 
ςτον οποίο κα επιςτραφεί μετά τθ λιξθ τθσ υλοτομίασ και τθν τακτοποίθςθ όλων 
των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και τθν 
παροφςα διακιρυξθ.  
 Ά ρ κ ρ ο 3ο 
Θμερομθνία ζναρξθσ τθσ υλοτομίασ κεωρείται αυτι τθσ υπογραφισ τθσ 
ςυμβάςεωσ, ενϊ το δικαίωμα υλοτομίασ του τελευταίου πλειοδότθ κα λιξει φςτερα 
από τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ (1) μινα , με δυνατότθτα παράταςισ τθσ για ζνα (1) μινα 
επιπλζον με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κατόπιν αιτιματοσ του 
πλειοδότθ.  
Ά ρ κ ρ ο 4ο  
Οι κατθγορίεσ των δαςικϊν προϊόντων Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου 
και φυλλοβόλων , πλατφφυλλων, που μποροφν να προκφψουν από τθν εν λόγω 
υλοτομία,  κακϊσ και  το αντίςτοιχο μίςκωμα του δθμοςίου, ςφμφωνα με τον 
Πίνακα Διατίμθςθσ Δαςικϊν Προϊόντων διαχειριςτικοφ ζτουσ 2019 είναι οι εξισ: 
 
 

Α/Α ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ & ΕΙΔΘ ΔΑΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Μίςκωμα 
δθμοςίου  

€ 

 Μαφρθ  Πεφκθ  (κυρίωσ)  84,29 κ.μ. 5,50 

 Πλατφφυλλα 3,59 κ.μ. 6,37 

 
Ά ρ κ ρ ο 5ο  
Κάκε προςφορά είναι δεςμευτικι για τον πλειοδότθ, θ δζςμευςθ δε αυτι 
μεταβαίνει αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακολοφκουσ και βαρφνει 
οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.  
Ά ρ κ ρ ο 6ο  
Σο οικονομικό αποτζλεςμα που κα προκφψει από τθ δθμοπραςία, κα καταβλθκεί 
ςτον εκμιςκωτι με τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςε περίπτωςθ δε 
κακυςτεριςεωσ με το νόμιμο εκάςτοτε τόκο υπερθμερίασ. Η μθ εμπρόκεςμθ 
καταβολι του ποςοφ ι θ παράβαςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του 
μιςκωτθρίου ςυμφωνθτικοφ ι του Νόμου παρζχει ςτον εκμιςκωτι το δικαίωμα να 
καταγγείλει και να λφςει αμζςωσ τθν παροφςα μίςκωςθ.  
Ά ρ κ ρ ο 7ο  
Η υλοτομία και θ απόλθψθ των παραπάνω δαςικϊν προϊόντων κα γίνεται ςφμφωνα 
με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.113961/12-08-2019(ΑΔΑ:Ω8ΣΨΟΡ1Γ-ΓΘΒ) απόφαςθ τθσ 
Δ/νςθσ Δαςϊν Ιωαννίνων τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δαςϊν & Αγροτικϊν Τποκζςεων, τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου –Δυτικισ Μακεδονίασ με τίτλο: «Έγκριςη 
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έκτακτησ κάρπωςησ», εγκρίκθκε ζκτακτθ κάρπωςθ ενδεικτικοφ λιμματοσ  87,88 
κ.μ.   ξυλϊδουσ όγκου  Μαφρθσ & Σραχείασ Πεφκθσ, Κυπαρίςςου και φυλλοβόλων 
, πλατφφυλλων, εντόσ των δφο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρςινζλλα του διμου 
μασ.  
Ά ρ κ ρ ο 8ο  
Ουδεμία αξίωςθ δφναται να ζχει ο μιςκωτισ περί ελαττϊςεωσ του επιτευχκζντοσ 
προϊόντοσ τθσ εκποίθςθσ (οικονομικό αποτζλεςμα) για οποιονδιποτε λόγο.  
Ά ρ κ ρ ο 9ο  
Αν κάποιοσ πλειοδοτεί για λογαριαςμό άλλου, οφείλει να δθλϊςει αυτό ςτθν 
επιτροπι τθσ δθμοπραςίασ πριν τθν ζναρξθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία πρζπει να 
παρουςιάςει για το ςκοπό αυτό, νόμιμο πλθρεξοφςιο, άλλωσ κεωρείται ότι μετζχει 
για λογαριαςμό αυτοφ του ιδίου.  
Ά ρ κ ρ ο 10ο  
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται να παρουςιάςει ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 
Δθμοπραςίασ αξιόχρεο εγγυθτι, ο οποίοσ κα υπογράψει μαηί με τον πλειοδότθ τα 
πρακτικά τθσ δθμοπραςίασ, όπωσ και το μιςκωτιριο ςυμβόλαιο, δεςμευμζνοσ με 
τθν υπογραφι του ότι εγγυάται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον μαηί με το μιςκωτι 
για κάκε είδουσ υποχρζωςθ οικονομικι ι άλλθ και τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ.  
Ά ρ κ ρ ο 11ο  
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ δεν αποκτά δικαίωμα για αποηθμίωςθ λόγω μθ ζγκριςθσ 
των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.  
Ά ρ κ ρ ο 12ο  
Ο τελευταίοσ πλειοδότθσ υποχρεοφται ςε δζκα μζρεσ, από τθν κοινοποίθςθ ς’ 
αυτόν τθσ ζγκριςθσ των πρακτικϊν τθσ δθμοπραςίασ, να προςζλκει μετά του 
εγγυθτοφ του για τθ ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, διαφορετικά θ εγγφθςθ 
που ζχει κατατεκεί καταπίπτει υπζρ του Κλθροδοτιματοσ «Βαςιλείου Πυρςινζλλα» 
χωρίσ δικαςτικι παρζμβαςθ, ενεργείται αναπλειςτθριαςμόσ ςε βάροσ αυτοφ και 
του εγγυθτοφ του.  
Ά ρ κ ρ ο 13ο  
Σο Κλθροδότθμα «Βαςιλείου Πυρςινζλλα» δεν ευκφνεται ζναντι του τελευταίου 
πλειοδότθ για τθν πραγματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ο προσ υλοτόμθςθ 
όγκοσ ξυλείασ, θ ςυμμετοχι και μόνο ςτθ δθμοπραςία ςθμαίνει ότι ζλαβε γνϊςθ 
τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ αυτοφ.  
Ά ρ κ ρ ο 14ο  
Απαγορεφεται απολφτωσ θ κακοιονδιποτε τρόπο εμφανι ι ςυγκεκαλυμμζνο, θ 
παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ υλοτομίασ ςε άλλο πρόςωπο με ι χωρίσ 
αντάλλαγμα.  
Ά ρ κ ρ ο 15ο  
Ο μιςκωτισ δεν δικαιοφται να προβάλει καμία αξίωςθ ι αποηθμίωςθ κατά του 
Διμου για οποιαδιποτε αιτία και αν προζρχεται ακόμα και εκ κεομθνίασ.  
Ά ρ κ ρ ο 16ο  
Η δαπάνθ ςυγκζντρωςθσ και ςτοίβαξθσ των δαςικϊν προϊόντων βαρφνει τον 
ενοικιαςτι  
Ά ρ κ ρ ο 17ο  
Η αποκόμιςθ του υλοτομιαίου όγκου, από το  Πάρκο Πυρςινζλλα  κα γίνει με ζξοδα 
του τελευταίου πλειοδότθ μζςα ςε προκεςμία ενόσ μινα.  
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Ά ρ κ ρ ο 18ο  
Η αποκόμιςθ του   κλαδιϊν  που κα προκφψουν μετά τθν  λιψθ του υλοτομιαίου 
όγκου, από το  Πάρκο Πυρςινζλλα του διμου μασ, κα γίνει με ζξοδα του τελευταίου 
πλειοδότθ μζςα ςε προκεςμία ενόσ μινα. 
 Ά ρ κ ρ ο 19ο  
Η διακίνθςθ των δαςικϊν προϊόντων και ειδικότερα θ φόρτωςθ κα γίνεται από τθν 
Ανατολι μζχρι και τθ Δφςθ του Ηλίου και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που θ 
διακίνθςθ επιβάλλεται να γίνεται νφχτα κα πρζπει απαραιτιτωσ ο ενοικιαςτισ να 
ειδοποιεί προσ τοφτο τθν δαςικι υπθρεςία 
Ά ρ κ ρ ο 20ο  
ε περίπτωςθ διαλφςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ εξ υπαιτιότθτασ ι δια καταγγελίασ του 
μιςκωτι, πριν από τθν πάροδο του ςυμβατικοφ χρόνου τθσ μιςκϊςεωσ, υποχρεοφται 
αυτόσ να πλθρϊςει ςτον εκμιςκωτι το μιςό του προϊόντοσ τθσ εκποίθςθσ (οικονομικό 
αποτζλεςμα), ωσ αποηθμίωςθ ανεξάρτθτα από τθν επζλευςθ ηθμίασ ςτον εκμιςκωτι.    
Ά ρ κ ρ ο 21ο  
Κοινι ςυναινζςει των δφο πλευρϊν μπορεί να λυκεί θ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί.  
Ά ρ κ ρ ο 22ο 
Η διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ κα τοιχοκολλθκεί ςτον χϊρο ανακοινϊςεων τθσ ζδρασ 
του διμου, και κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του.  

 
--- 

Kατά τθσ παραπάνω απόφαςθσ χωρεί ειδικι διοικθτικι προςφυγι για 
λόγουσ νομιμότθτασ κατ’ άρκρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 118 του Ν. 4555/2018) μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερών από τθν 
επίδοςθ τθσ απόφαςθσ κακώσ και δυνατότθτα άςκθςθσ αίτθςθσ κεραπείασ. 

 
Θ  παροφςα απόφαςθ  ζλαβε αφξοντα  αρικμό 767/2019. 

 
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό  υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ 

 
Θ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
(Ακολουκοφν  υπογραφζσ) 

 
       Ακριβζσ   Απόςπαςμα 
               Ο  Πρόεδροσ 
  τθσ  Οικονομικισ  Επιτροπισ 
 
 
           Γεϊργιοσ Αρλζτοσ 
       Α Ν Σ Ι Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο  
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