
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   186/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 17/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

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

Στο Αμύνταιο, στις 05 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. 
οικ. 39842/26-06-2021 (Β’ 2744), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9930/29-
06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της 
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                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 9ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1. Το άρθρο 197 παρ.1 του Ν.3463/2006. Η διαχείριση, η καλλιέργεια και 
η εκμετάλλευση των δημοτικών ή κοινοτικών δασών και των δασικών 
γενικά εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Η 
εκμίσθωση της εκμεταλλεύσεως γίνεται με δημοπρασία. 

2. Τις διατάξεις της περ. i του εδ. στ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 όπως ισχύει. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό 
όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 
Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των 
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 
δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
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αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 
μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους 
υπαλλήλους. 

3. Την Υ.Α. του Υ.Π.ΕΝ. 151364/675 (ΦΕΚ 821 Β’/15-3-2017), με θέμα 
«Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων». 

4. Την Υ.Α. του Υ.Π.ΕΝ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30661/816 (ΦΕΚ 1469 Β΄/16-04-
2020) με θέμα «Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, 
Διαχειριστικού έτους 2020».  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969, ΦΕΚ 
7 Α΄/18-01-1969), περί «Ατελείς άδειες» 

6. Στις διατάξεις του άρθρου 168 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969, 
ΦΕΚ 7 Α΄/18-01-1969), περί «Υλοτομία επί ελαττωμένου μισθώματος ή 
φόρου ως και ατελείς»  

7. Την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ 
Ασπρογείων για την   διαχειριστική περίοδο 2015-2024 

8. Την σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Ασπρογείων 

Και πρότεινε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ξύλευσης 
ατομικών αναγκών, της συστάδας 1ε (υπόλοιπο) & 1α (μέρος) του δημοτικού 
δάσους της Τ.Κ. Ασπρογείων, του Δήμου Αμυνταίου, άνευ τιμήματος προς 
όφελος των δημοτών, διασφαλίζοντας ως ανώτερη τιμή διάθεσης των 
καυσόξυλων προς τους δικαιούχους αυτή των 20€/χ.κ.μ,. 

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 της περ. i του εδ. στ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 197 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα 
5. Την εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ 

Ασπρογείων για την   διαχειριστική περίοδο 2015-2024 
6. Την σύμφωνη γνώμη του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Ασπρογείων 
7. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη δημοπράτηση 682χκμ καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών των 
κατοίκων της Τ.Κ Ασπρογείων, από τις συστάδες 1ε (υπόλοιπο) & 1α (μέρος) 
του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Ασπρογείων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. 
Ασπρογείων, του Δήμου Αμυνταίου, υπό τους παρακάτω όρους: 

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 9:30 π.μ. έως 10:00π.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 
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με τους ίδιους όρους που έχουν καθοριστεί στην παρούσα απόφαση. Η 
επιτροπή διαγωνισμού  υποχρεούται να συντάξει τα πρακτικά διαγωνισμού και 
τα πρακτικά εισήγησής της. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν στην επιτροπή 
διαγωνισμού τα κάτωθι: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική 
ενημερότητα, γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμοδία 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.  

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. 

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. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί απαρέγκλιτα σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη 10ετίας 2015 - 2024 του δημοτικού δάσος 
Ασπρογείων, 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.  

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). 

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. 

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.  

Το ετήσιο λήµµα καυσοξύλων  (682 χ.κ.μ) για τις ατομικές ανάγκες της 
Κοινότητας προβλέπεται στον πίνακα υλοτοµίας της Διαχειριστικής Μελέτης 
του δάσους και ρυθµίζεται από την Διεύθυνση Δασών Φλώρινας. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόληψη καυσόξυλων από άλλη θέση εκτός της 
προβλεπόµενης από τον πίνακα υλοτοµίας, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης 
Δασών Φλώρινας. 
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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. 

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 . 

11.  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. 

12. 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. 

13.  Ο  ανάδοχος δεν αποκτά  κανένα  δικαίωμα πέραν της χρονικής περιόδου 
καυσοξύλευσης των ατοµικών αναγκών. 

14. 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. 

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

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

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

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 186/2021 
     Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 
 
 

     Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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