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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΚΕΛΛΗΣ 
 

1.-Στον Δήμο Αμυνταίου εκτίθεται σε φανερό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, η 

δημοπράτηση καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κοινότητας  Κέλλης 

σύμφωνα με την αριθμ. 187/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αμυνταίου την 

20ην του μηνός Ιουλίου  του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα από 11:15 

π.μ. έως 11:45 π.μ ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου που έχει 

καθορισθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου. 

2.- Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει στην τριμελή 

επιτροπή:  

Α) φορολογική ενημερότητα,  

Β) ασφαλιστική ενημερότητα,  

Γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εταιρικό αν πρόκειται για 

     εταιρία,  

Δ) δημοτική ενημερότητα 

         Ε) καταστατικό εταιρίας  

         ΣΤ) ποινικό μητρώο,  

         Ζ) εξουσιοδότηση προσώπου (μέλους) για συμμετοχή στην δημοπρασία μόνον εάν  

          πρόκειται για εταιρία 

 

3.- 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. 

4.- Αν δεν παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόμενος υλοτόμος, η δημοπρασία θα κηρυχθεί 

άγονη και θα επαναληφθεί με νέο μειοδοτικό διαγωνισμό 7 ημέρες μετά  την ημερομηνία της 

πρώτης δημοπρασίας την ίδια ημέρα και ώρα.   

5.- Η υλοτομία θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη 2017-2026 του 

δημοτικού Δάσους Κέλλης  και τις υποδείξεις της δασικής Υπηρεσίας.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι 

υλοτόμοι, να απευθύνονται στο Δήμο Αμυνταίου, σε ημέρες και ώρες εργάσιμες και στα 

τηλέφωνα  2386350134 

                                                              

 

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

                                               
          

                                                                    ΑΝΘΙΜΟΣ ΜΠΙΤΑΚΗΣ  
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