
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νάουσα                     …..-06-2015 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
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Ο Δήμος Νάουσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία τα δασικά προϊόντα των ως άνω 

συστάδων  κατά κατηγορία ξυλείας ως εξής: 

 2.200 χ.κ.μ. καυσόξυλα οξιάς  με δυνατότητα αυξομείωσης μέχρι 30%, 

    800 χ.κ.μ. στρογγύλια οξιάς  με δυνατότητα αυξομείωσης μέχρι 30%. 

      50    κ.μ. ξυλεία οξιάς 1,8μ. και άνω 

Με τους  παρακάτω όρους και υποχρεώσεις. 

Ι. Αντικείμενο της διακήρυξης είναι τα παραγόμενα προϊόντα ξυλείας των εν θέματι συστάδων  του δημοτικού 

δάσους. 

Ως προς την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα ·ανωτέρω προϊόντα υπόχρεοι να λάβουν γνώση είναι οι 

ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι λαμβάνοντας μέρος στη δημοπρασία λογίζεται ότι έλαβαν γνώση αυτού καθώς και των 

όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

2. Η δημοπρασία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Νάουσας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σε ημερομηνία που Θα 

καθοριστεί από την περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου. 

3. Οι προσφορές των πλειοδοτών γίνονται σε ακέραιες μονάδες ανά 1€ ξεχωριστά για κάθε  κατηγορία  των 

προϊόντων ξυλείας. 

4. Πρώτη προσφορά ορίσθηκε 

 για τα καυσόξυλα  οξιάς   35 € ανά χ.κ.μ. 

 για τα στρογγύλια  οξιάς   38 € ανά χ.κ.μ. 

 για την ξυλεία οξιάς 1,8μ. και άνω  55 € ανά    κ.μ. 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ως πλειοδότες οι μη έχοντες προς το Δήμο ληξιπρόθεσμες οφειλές από μισθώματα 

δασικών προϊόντων προηγούμενων χρόνων αναμφισβήτητα φερέγγυοι αποκλειομένων και εκείνων που έχουν 

κηρυχθεί έκπτωτοι για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε ενοικίαση του δήμου. 

Για κάθε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες ξυλείας θα γίνει ξεχωριστό πρακτικό και κάθε πλειοδότης οφείλει να 

δηλώσει στην επιτροπή για ποια κατηγορία ξυλείας πλειοδοτεί. 

6. Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο, σύμβασης και λοιπά δικαιώματα δημοσίου, ΦΠΑ και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις 

βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον τελευταίο πλειοδότη. 

7. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα 

υπογράψει την σύμβαση καθιστάμενος εξ ολοκλήρου με αυτόν υπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων της 

διακήρυξης. 

8. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της 

δημοπρασίας από τη Οικονομική Επιτροπή και την Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Ημαθίας. 

9. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεώνεται όπως εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σ ·αυτόν της αποφάσεως 

της διοικητικής αρχής για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει στο δήμο μαζί με τον 



εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται σε βάρος 

του και του εγγυητού του αναπλειστηριασμός οποίοι υποχρεούνται στην πληρωμή της τυχόν διαφοράς μεταξύ του 

τιμήματος που επιτεύχθηκε στον πλειστηριασμό και σ’ αυτό του επαναπλειστηριασμού. 

10. Από τη χρονολογία της κοινοποίησης στον τελευταίο πλειοδότη της απόφασης της διοικητικής αρχής για έγκριση 

του αποτελέσματος της δημοπρασίας θεωρείται η σύμβαση οριστικό καταρτισθείσα και ο Δήμος μπορεί να επιμείνει 

στην εφαρμογή της άσχετα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

11. Η καταβολή της αξίας των προϊόντων θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με την ετοιμοπαράδοτη ποσότητα. 

12 Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παραλάβει από το Δήμο τα  

πρωτόκολλα μερικής εξελέγξεως της εκποιούμενης ξυλείας με την παραλαβή των  οποίων θεωρείται ότι γίνεται και η 

παράδοση της ποσότητας της ξυλείας που αναφέρονται σε αυτά. 

Για την παραλαβή των πρωτοκόλλων ο πλειοδότης θα ειδοποιείται είτε προφορικά είτε εγγράφως και θα τα 

παραλαμβάνει ενυπόγραφα, ώστε έτσι να πιστοποιείται και η παράδοση της ποσότητας της ξυλείας που παραδίδεται 

από τον Δήμο στον πλειοδότη. 

13. Η αποκόμιση των δασικών προϊόντων από τον τόπο που είναι συγκεντρωμένα θα γίνει με έξοδα του πλειοδότη σε 

προθεσμία δυο μηνών. 

14.Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά των  προϊόντων ξυλείας καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης από την 15η 

ώρα του Σαββάτου μέχρι την 7η  ώρα της Δευτέρας.  

15. Για τον έλεγχο των φορτώσεων θα οριστεί υπάλληλος του Δήμου παρουσία του οποίου θα γίνεται η φόρτωση της 

ξυλείας. Σε περίπτωση που θα αντιλαμβάνεται κάποια παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του μισθωτή, θα 

καταγγέλλει με έκθεσή του στο Δήμο, ο οποίος με απόφαση του Δημάρχου θα καταλογίζει το διαφυγέν έσοδο του 

Δήμου σε βάρος του μισθωτή στο διπλάσιο, άσχετα προς το δικαίωμα του Δήμου για δικαστική δίωξη αποζημίωσης 

κλπ. 

16. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή. εγγύηση Τράπεζας ή Ταμείου 

παρακαταθηκών και δανείων ποσού  που αντιστοιχεί στο 2% επί του συνολικού μεγέθους της προσφοράς. Αυτή θα 

αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή ίση με το 10% της επιτευχθείσας τιμής από τον τελευταίο πλειοδότη για την 

καλή τήρηση των όρων. Η επιστροφή της εγγύησης Θα γίνει μετά την πάροδο των νομίμων προθεσμιών για την 

άσκηση των ενστάσεων και των ενδίκων μέσων. 

17. Αν ο μισθωτής ήθελε παραιτηθεί καθ’ οποιανδήποτε περίοδο της διάρκειας της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος 

και του καταλογίζεται η πληρωμή του μισθώματος για το μη αποληφθέν ποσό δασικών προϊόντων εισπρατομένου 

κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων. 

18. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται όταν δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα αυτό ή αν έγινε σφάλμα στη δημοπρασία. 
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