
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   172/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη διάθεση ξυλείας κάλυψης 
ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου. 

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από 
την με αριθμό πρωτ. 10583/16-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, 
σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                    Νάτσης Ιωάννης 
2. Μπάντης Ιορδάνης                                     Γρομπανόπουλος Τρύφων 
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης     
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 5ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την παρ. 2 του άρθρου 197 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 130 του Ν. 4685/2020, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«2. Οι Δήμοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους δάση μπορούν, με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, να εκμισθώνουν απευθείας και χωρίς δημοπρασία για 
χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών την εκμετάλλευση του δάσους σε 
δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας, των οποίων τα δύο τρία (2/3) των μελών 
είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου και τα λοιπά μέλη κάτοικοι της οικείας 
περιφερειακής ενότητας.» 

Σύμφωνα με το εδ. δ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4423/2016 ως ισχύει, 
«1. Οι ΔΑ.Σ.Ε., που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος 
του, με δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, χορηγούμενη με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ’ εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου, να μεριμνήσουν: 
………………………………………………………………………………………… 
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δ) για την εγγραφή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της υπουργικής 
απόφασης της παρ.2  του άρθρου 23, στο κεντρικό και περιφερειακό Μητρώο 
Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών του άρθρου 23 
..……………………………………………………………………………………». 

Ο ΔΑ.ΣΥΛ. Λεχόβου, ο οποίος είναι ο μοναδικός δασικός συνεταιρισμός 
εργασίας της περιοχής, εγγράφηκε ληξιπρόθεσμα στο Μητρώο Δασικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων με αποτέλεσμα να μη πληροί τις 
προϋποθέσεις και να μη μπορεί να γίνει η απευθείας ανάθεση 
καυσοξύλευσης 850χκμ ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. Νυμφαίου, 
από την συστάδα 9β του δημοτικού δάσους της εν λόγω κοινότητας. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την διάθεση 
ξυλείας κάλυψης ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις του εδ. δ της παρ. 1 του αρθ. 47 του ν. 4423/2016 ως 
ισχύει 

2. Τις διατάξεις του εδ. θ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 197 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα 
5. Την αριθ. 128/2020 απόφαση Δ.Σ. 
6. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη δημοπράτηση 850χκμ καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών των 
κατοίκων της Τ.Κ Νυμφαίου, από την συστάδα 9β του δημοτικού δάσους της 
Τ.Κ. Κλειδιού, του Δήμου Αμυνταίου, υπό τους παρακάτω όρους: 

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 30/07/2020  
ημέρα Πέμπτη και από τις 11:00 π.μ. έως 11:15π.μ.  Σε περίπτωση που η 
πρώτη δημοπρασία ανακηρυχθεί άγονη τότε θα διενεργηθεί επαναληπτική 
δημοπρασία στις 06/08/2020 ημέρα Πέμπτη 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. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσει 
στην επιτροπή δημοπρασίας, α) δηµοτική ενηµερότητα του ίδιου και του 
συνεργείου του, β) ασφαλιστική ενηµερότητα του υλοτόµου, έγκριση 
καταστατικού από το Ειρηνοδικείο σε περίπτωση ∆ασικού Συνεταιρισµού, γ) 
έναρξη επαγγέλµατος από τη ∆ΟΥ  µε  τις  µεταβολές  του  από  την  οποία  
να  προκύπτει  η  ενασχόληση  µε υλοτοµικές- δασοκοµικές εργασίες.  

Σε περίπτωση υποψηφίου µειοδότη υλοτόµου στο όνοµα του οποίου εκκρεμεί 
οφειλή από οποιαδήποτε αιτία σε προηγούµενη υλοτοµία για να µπορεί να 
συµµετάσχει θα πρέπει να αποπληρώσει όλες τις παλιές υποχρεώσεις του είτε 
υπέρ ∆ήµου είτε υπέρ τρίτων. 

Επιπλέον, σε περίπτωση όπου µετά από την έγκριση του πρακτικού 
διαγωνισµού καυσοξύλευσης από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µε την 
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οποία αναδεικνύεται ο ανάδοχος υλοτόµος, µε υπαιτιότητα του υλοτόµου δεν 
τελεστεί η υλοτοµία για προσωπικούς του λόγους η εγγυητική επιστολή του θα 
εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου Αμυνταίου χωρίς καµία ειδοποίηση.  

Ακόµη σε περίπτωση παραβίασης των όρων της δηµοπρασίας και της 
δασικής νοµοθεσίας από τον υλοτόµο ο ∆ήµος θα προβεί στην κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής υπέρ του. Η άδεια απόληψης θα εκδοθεί στον ανάδοχο 
υλοτόµο ο οποίος θα επιβαρυνθεί µε όλες τις νόµιµες από το Νόµο 
επιβαρύνσεις. 

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. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί υλοτόμοι και Δασικοί Συνεταιρισμοί, που 
πληρούν τους όρους του Νόμου 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». 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. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί απαρέγκλιτα σύμφωνα με τον  
εγκεκριμένο Πίνακα Υλοτομίας του δημοτικού δάσος Αγραπιδέων και  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) ή άλλη ανωτέρα βία 
(ατύχημα χωρίς υπαιτιότητά του) που όμως να εναπόκειται αποκλειστικά στην 
κρίση του Δήμου. 

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 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 10 ημερών -  εκτός αν δεν το επιτρέψουν 
εξαιρετικές καιρικές συνθήκες (θεομηνία) ή άλλη ανωτέρα βία.     

9. Το ετήσιο λήµµα καυσοξύλων για τις ατοµικές ανάγκες της Κοινότητας 
προβλέπεται στον τ 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. 
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11. Ο µειοδότης υλοτόµος 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. 

Σε περίπτωση αδυναµίας του µειοδότη υλοτόµου και µετατοπιστή 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 . 

12.  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. 

13. Η είσπραξη του τιµήµατος για λογαριασµό του µειοδότη από τους 
παραλήπτες δικαιούχους καυσοξύλων θα γίνεται από τον ίδιο τον µειοδότη. Η 
δηµοτική αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για την οικονοµική διαχείριση των 
συγκοµιστικών εργασιών των σχετικών µε την παρούσα. 

14.  Ο τελευταίος µειοδότης υλοτόµος δεν αποκτά  κανένα  δικαίωµα πέραν 
της χρονικής περιόδου καυσοξύλευσης των ατοµικών αναγκών. 

15. Απαγορεύεται στον τελευταίο µειοδότη υλοτόµο και σε οποιονδήποτε άλλο, 
να παραχωρεί ή να πουλάει καυσόξυλα σε άλλους µη κατοίκους της 
Κοινότητας ή σε άτοµα που δεν δικαιούνται καυσόξυλα. 

16. Η δαπάνη της υλοτοµίας, µετατόπισης, στοίβαξης και  φόρτωσης των 
καυσοξύλων θα βαρύνει τους καταναλωτές κατοίκους της Κοινότητας. 

17. Περίληψη της διακήρυξης της δηµοπρασίας θα δηµοσιευθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του ∆ήµου, στην Κοινότητα και στα ΚΕΠ. 

18. Οι παραβάτες των όρων και των διατάξεων της παρούσης απόφασης θα 
διώκονται και θα τιμωρούνται σύµφωνα µε τη ∆ασική Νοµοθεσία. 

Β. Συγκροτεί την επιτροπή διαγωνισμού και ορίζει τα μέλη της ως εξής: 

1. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Γεώργιος, Πρόεδρος 
με αναπληρωτή Πρόεδρο την ΑΛΛΗΛΟΜΗ Αναστασία 

2. ΡΗΣΤΑΣ Νικόλαος, μέλος 
3. ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ Στέφανος, μέλος 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 172/2020 

     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

       Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
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