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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο Δήμαρχος Αμυνταίου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό 
υλοτομίας της συστάδας 9β (υπόλοιπο) του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. 
Νυμφαίου, του Δήμου Αμυνταίου. 
 

1. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
ανοικτές προσφορές ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχουν ορίσει τα 
αρμόδια όργανα του Δήμου. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 20/07/2021  
ημέρα Τρίτη και από τις 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.  Σε περίπτωση που η πρώτη 
δημοπρασία ανακηρυχθεί άγονη τότε θα διενεργηθεί επαναληπτική δημοπρασία 
στις 27/07/2021 ημέρα Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και με τους 
ίδιους όρους που έχουν καθοριστεί στην παρούσα απόφαση. Η επιτροπή 
διαγωνισμού  υποχρεούται να συντάξει τα πρακτικά διαγωνισμού και τα πρακτικά 
εισήγησής της. 
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν στην επιτροπή 
διαγωνισμού τα κάτωθι: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, 
γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εταιρικό αν 
πρόκειται για εταιρία, δ) δημοτική ενημερότητα και ε) καταστατικό εταιρίας 
στ)ποινικό μητρώο, ζ)εξουσιοδότηση προσώπου (μέλους) για συμμετοχή στην 
δημοπρασία μόνον εάν πρόκειται για εταιρία.  
3. Επίσης  σε περίπτωση παραβίασης των όρων της δημοπρασίας και της 
δασικής νοµοθεσίας από τον υλοτόμο ο ∆ήµος θα κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
Η άδεια απόληψης θα εκδοθεί στον ανάδοχο υλοτόμο ο οποίος θα επιβαρυνθεί µε 
όλες τις νόμιμες από το Νόμο επιβαρύνσεις. 
4.  Ως πρώτη προσφορά για την υλοτομία, μετατόπιση  στοίβαξη και φόρτωση 
των καυσοξύλων ορίζεται το ποσό των 20,00€/χ.κ.μ, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι εκ του νόμου επιβαρύνσεις (ΙΚΑ, ΦΠΑ, φόρος, έξοδα 
δημοσίευσης  και λοιπά που πιθανόν να υπάρξουν)  με την υποχρέωση το μήκος 
των καυσοξύλων να μη είναι ούτε μικρότερο ούτε μεγαλύτερο του 1,20 μ. Η 
υλοτομία θα  αρχίσει μετά την έκδοση άδειας απολήψεως στο όνομα του 
υλοτόμου από το Δήμο Αμυνταίου. Σε περίπτωση που οι προσφορές των 
μειοδοτών είναι ίδιες , ο ανάδοχος ορίζεται κατόπιν κληρώσεως. 
5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί απαρέγκλιτα σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη 10ετίας 2016-2025 του δημοτικού δάσος 
Νυμφαίου, με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας. Επίσης να 
προστατεύει το δάσος και να μην προκαλεί σ’ αυτό φθορές, λαμβάνοντας τα 
ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα για ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης 
υποχρεούται στον καθαρισμό των σημασμένων μονοπατιών από τα υποπροϊόντα 
της υλοτομίας (κλαδιά – ξύλα κ.λ.π.) και του χώρου καταυλισμού.  
6. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να υλοτομήσει και να αποκομίσει την ξυλεία εντός 
της περιόδου ισχύος της άδειας απολήψεως απαραιτήτως, εκτός αν δεν το 
επιτρέψουν εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (θεομηνίες). 
7. Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου (που εκπροσωπείται 
βάσει Νόμου από τον Δήμαρχο) και του αναδόχου  και την χορήγηση της άδειας 
απολήψεως από τον Δήμο, ο ανάδοχος με δική του ευθύνη θα φροντίσει ευθύς 
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αμέσως για την εγκατάστασή του υπό την μέριμνα και εποπτεία  της Διεύθυνσης 
Δασών Φλώρινας. 
8. Μετά την εγκατάστασή του από την Διεύθυνση Δασών Φλώρινας ο ανάδοχος 
οφείλει να ξεκινήσει την υλοτομία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όχι πέραν  
των 7 ημερών.  
9. Το ετήσιο λήµµα καυσοξύλων  (607χ.κ.μ) για τις ατομικές ανάγκες της 
Κοινότητας προβλέπεται στον πίνακα υλοτομίας της Διαχειριστικής Μελέτης του 
δάσους και ρυθμίζεται από την Διεύθυνση Δασών Φλώρινας. 
10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόληψη καυσόξυλων από άλλη θέση εκτός της 
προβλεπόμενης από τον πίνακα υλοτομίας, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης Δασών 
Φλώρινας. 
11.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συγκεντρώνει και να στοιβάζει τα καυσόξυλα σε 
δασόδροµο ή σε θέσεις που θα είναι προσπελάσιμες από ελκυστήρα, ώστε να 
µπορούν εύκολα να φορτώνονται και να µεταφέρονται. Ο ∆ήµος ουδεμία 
υποχρέωση έχει για διάνοιξη –συντήρηση-επισκευή των δρόμων πρόσβασης 
στους χώρους διενέργειας της υλοτομίας ή παραλαβής των καυσοξύλων. 
12. Σε περίπτωση αδυναμίας του αναδόχου να ανταποκριθεί στην περάτωση του 
έργου σε εύλογο χρονικό διάστημα, ήτοι προ της έλευσης κακών καιρικών 
συνθηκών απαγορευτικών για την μεταφορά των καυσοξύλων ο δήμαρχος θα 
µπορεί να αναθέτει σε άλλον απευθείας την περάτωση του έργου, κηρύσσοντας 
έκπτωτο τον µειοδότη της δημοπρασίας . 
13.  Η δαπάνη μεταφοράς των καυσόξυλων θα βαρύνει τους δικαιούχους 
καταναλωτές. Η µεταφορά από το σημείο φόρτωσης προς τις οικίες των 
δικαιούχων θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα που θα έχουν το δικαίωμα της 
µεταφοράς αυτής . Η σειρά η οποία θα τηρείται για την φόρτωση θα καθορίζεται 
από τον ανάδοχο υλοτόμο. 
14. Η είσπραξη του τιμήματος για λογαριασμό του αναδόχου από τους 
παραλήπτες δικαιούχους καυσοξύλων θα γίνεται από τον ίδιο τον ανάδοχο. Η 
δημοτική αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την οικονομική διαχείριση των 
συγκοµιστικών εργασιών των σχετικών µε την παρούσα. 
15.   Ο  ανάδοχος δεν αποκτά  κανένα  δικαίωμα πέραν της χρονικής περιόδου 
καυσοξύλευσης των ατομικών αναγκών. 
16. Απαγορεύεται στον ανάδοχο και σε οποιονδήποτε άλλο, να παραχωρεί ή να 
πουλάει καυσόξυλα σε άλλους µη κατοίκους της Κοινότητας ή σε άτοµα που δεν 
δικαιούνται καυσόξυλα. 
17.  Η δαπάνη της υλοτομίας, µετατόπισης, στοίβαξης και  φόρτωσης των 
καυσοξύλων θα βαρύνει τους καταναλωτές κατοίκους της Κοινότητας. 
18. Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου, στην Τ.Κ Κοινότητα Νυμφαίου και στα ΚΕΠ Αετού. 
19. Οι παραβάτες των όρων και των διατάξεων της παρούσης απόφασης θα 
διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα µε τη ∆ασική Νομοθεσία. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                         ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΠΙΤΑΚΗΣ 
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