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Άρθρο 1. 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή δασικών προϊόντων από το Δημοτικό Δάσος είναι:  

α) Η υλοτομία ιστάμενων δένδρων, η αποκλάδωση αυτών, η διαμόρφωση και ο τεμαχισμός τους σε διαστάσεις ως 

εξής: 

 για τη στρόγγυλη ξυλεία  οποιαδήποτε κατηγορίας 1,8μ. και άνω  

 για τα στρογγύλια οξιάς διαμέτρου >18 εκ. και μήκος από 1,05 μ. έως 1,25 μ. 

 για τα καυσόξυλα οξιάς διαμέτρου <18 εκ. και μήκος από 1,15 μ. έως 1,30 μ. 

β) Η μεταφορά αυτών μέσα από το δάσος σε σημεία συγκέντρωσης (δασόδρομοι, αλάνες) με ζώα [εκτός της έμφλιου 

στρόγγυλης ξυλείας (βουβά) που θα γίνει με μηχανικά μέσα] καθώς και η ταξινόμησή τους σε στοιβάδες. 

Ο συνολικός ξυλώδης όγκος οξιάς αναλύεται ενδεικτικά όπως ακολουθεί: 

1)        50   κ.μ. έμφλιος στρογγύλη ξυλεία οξιάς οποιαδήποτε κατηγορίας 1,8μ. και άνω 

1)   1.000   χ.κ.μ. στρογγυλίων, σχίζων οξιάς 

2)   2.500   χ.κ.μ. καυσόξυλα οξιάς 

 

Άρθρο 2. 

ΜΟΝΑΔΕ ΜΕΣΡΗΗ 

Τα ως άνω παραγόμενα προϊόντα θα τοποθετούνται σε στοιβάδες όπου θα γίνεται η ογκομέτρησή τους 

(μήκος, πλάτος, ύψος) σε χωρικά κυβικά μέτρα ή σε κυβικά μέτρα ανάλογα με το είδος της ξυλείας. 

 

 

 

 

 



Άρθρο 3. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η δαπάνη για τις εργασίες παραγωγής δασικών προϊόντων αναφέρονται στον προϋπολογισμό του Δήμου με 

το ποσό 71.934,94€ Ευρώ με Φ.Π.Α. και χρεώνεται στον κωδικό 02.35.6117.008. 
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 ΕΙΔΙΚΗ  ΤΓΓΡΑΥΗ  ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ  

 

ΑΡΘΡΟ  1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή δασικών προϊόντων από το Δημοτικό 

Δάσος και πιο συγκεκριμένα την υλοτομία ιστάμενων δένδρων, την αποκλάδωση αυτών, την διαμόρφωση και τον 

τεμαχισμό τους σε συγκεκριμένες διαστάσεις καθώς και την μεταφορά αυτών μέσα από το δάσος σε σημεία 

συγκέντρωσης (δασόδρομοι, αλάνες)  και την ταξινόμησή τους σε στοιβάδες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:  

α) Του Π.Δ. 410/95 «Περί εκμεταλλεύσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών» 

β) Του Π.Δ. από 19-11-1928 «Περί διαχειρίσεως δασών» 

γ) Του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» 

δ) Του Ν.Δ. 224/69 «Περί αντιπροσφορών» 

ε) Του Π.Δ. 28/1980 

στ) Του Ν. 3463/2006 άρθρο 209 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008. 

ζ) Την υπ’ αριθμ.: 139/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας περί έγκρισης του τρόπου 

εκμετάλλευσης των λημμάτων για τα έτη 2013-2014. 

η) Την υπ‘ αριθμ.: 181/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 11844/20-05-2015 

απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού. 

θ) Τις υπ’ αριθμ. 5και 86/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης της πίστωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ  3 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή δασικών προϊόντων από το Δημοτικό Δάσος είναι  



α) Η υλοτομία ιστάμενων δένδρων, η αποκλάδωση αυτών, η διαμόρφωση και ο τεμαχισμός τους σε διαστάσεις ως 

εξής: 

 για τη στρόγγυλη ξυλεία  οποιαδήποτε κατηγορίας 1,8μ. και άνω  

 για τα στρογγύλια οξιάς διαμέτρου >18 εκ. και μήκος από 1,05 μ. έως 1,25 μ. 

 για τα καυσόξυλα οξιάς διαμέτρου <18 εκ. και μήκος από 1,15 μ. έως 1,30 μ. 

β) Η μεταφορά αυτών μέσα από το δάσος σε σημεία συγκέντρωσης (δασόδρομοι, αλάνες) με ζώα [εκτός της έμφλιου 

στρόγγυλης ξυλείας (βουβά) που θα γίνει με μηχανικά μέσα] καθώς και η ταξινόμησή τους σε στοιβάδες. 

Ο συνολικός ξυλώδης όγκος οξιάς αναλύεται ενδεικτικά όπως ακολουθεί: 

1)        50   κ.μ. έμφλιος στρογγύλη ξυλεία οξιάς οποιαδήποτε κατηγορίας 1,8μ. και άνω 

1)   1.000   χ.κ.μ. στρογγυλίων, σχίζων οξιάς 

2)   2.500   χ.κ.μ. καυσόξυλα οξιάς 

 

 ΑΡΘΡΟ  4 

ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 

Στην έννοια «ΤΛΟΣΟΜΙΑ» συμπεριλαμβάνεται η ρίψη, η αποκλάδωση και η  διαμόρφωση των 

προσημανθέντων από τη Δασική Υπηρεσία δασοπονικών δέντρων. Στην έννοια «ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ – ΜΕΣΑΥΟΡΑ» 

συμπεριλαμβάνεται η μετατόπιση και η μεταφορά των διαμορφωθέντων δασικών προϊόντων από το υλοτόμιο στον 

ορισθέντα για την καταμέτρηση δασόδρομο ή κορμοπλατεία. 

1. Η εγκατάσταση του μειοδότη εργολάβου για την εκτέλεση των υλοτομικών εργασιών (υλοτομία, 

μεταφορά, μετατόπιση) αρχίζει από την ημέρα της υπογραφής του συμφωνητικού και πρωτοκόλλου 

εγκαταστάσεως με τον Δήμαρχο Νάουσας και λήγει στις 31/12/2015, χρόνος μέσα στον οποίο 

υποχρεούται ο μειοδότης να ολοκληρώσει τις εργασίες υλοτομίας και μεταφοράς – μετατόπισης.  

2. Η ταξινόμηση και η στοίβαξη αυτών θα γίνει κατά κατηγορία και ποιότητα δασικού προϊόντος.  

3. Η καταμέτρηση των δασοπροϊόντων θα γίνεται από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία σε δασόδρομο ή 

σε κορμοπλατεία, όπως αυτή ορίζεται με το πρωτόκολλο εγκαταστάσεως των στρογγυλίων – σχίζων σε 

χωρικά κυβικά μέτρα. 

4. Η υλοτομία, μετατόπιση και μεταφορά των δασικών προϊόντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους 

όρους του πρωτοκόλλου εγκατάστασης και τα οριζόμενα από τον Δασικό Κώδικα. Η καταμέτρηση, 

εξέλεγξη των δασικών προϊόντων θα γίνεται στους δασόδρομους της συστάδας, τα δε καυσόξυλα θα 

διαμορφώνονται σε στοιβάδες.  

5. Η υλοτομία θα περιοριστεί αποκλειστικά και μόνο μέσα στα όρια των συστάδων, θα υλοτομηθούν τα 

προσημανθέντα από την Δασική Υπηρεσία δέντρα, όπως ακριβώς ορίζεται για του πρωτοκόλλου 

εγκαταστάσεως, οι διατάξεις του οποίου είναι υποχρεωτικές για τον μειοδότη εργολάβο και σύμφωνα 

με τα οριζόμενα από τον Δασικό Κώδικα. 

6. Ο μισθωτής δεν κατέχει κανένα άλλο δικαίωμα επί του δάσους παρά μόνο της απόληψης των 

δασικών προϊόντων τα οποία αφορά η εκποίηση, επιφυλασσόμενου του Δημοσίου παντός 

δικαιώματος προς διάθεση και των λοιπών προσόδων του δάσους. 

7. Κάθε τυχόν παράληψη ή παράβαση των όρων του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως και του ιδιωτικού 

συμφωνητικού, θα καταλογίζεται σε βάρος του μειοδότη εργολάβου, που συνεπάγεται εκτός της 

ποινικής δίωξης και καταβολής της προξενηθείσης ζημιάς. 



8. Για κάθε παράβαση του μειοδότη μέσα στα όρια συστάδων θα γίνεται από το Δήμο Νάουσας 

καταλογιστική πράξη σε βάρος του και από τα οφειλόμενα σε αυτόν τυχόν χρηματικά ποσά θα 

εκπίπτουν οι καταλογισμοί. Ή οι καταλογισμοί θα παρακρατούνται από την κατατεθείσα εγγυητική 

επιστολή καλής εκτελέσεως. 

9. Ο μειοδότης εργολάβος ευθύνεται τόσο για την δική του ασφάλεια, όσο και για την ασφάλεια των 

υλοτόμων- μεταφορέων, που τυχόν θα προσλάβει, καταβάλλοντας στο Ι.Κ.Α τις αντίστοιχες 

ασφαλιστικές εισφορές. 

10. Ο μισθωτής οφείλει να εκτελεί τις επί μέρους εργασίες με έμπειρους δασεργάτες, τα ονόματα των 

οποίων θα γνωστοποιήσει εγγράφως στη Δασική Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών. Ο 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ή ο αρμόδιος επιβλέπων μπορεί να αποκλείει από τις υλοτομικές 

εργασίες κάθε άτομο ή ομάδα που δεν δείχνει υπακοή στις υποδείξεις των δασικών οργάνων ή 

εργάζεται κατά παράβαση της διακήρυξης και των περί δασών διατάξεων, προξενεί δε ζημίες στην 

περιουσία του Δήμου. 

11. Δεν επιτρέπεται στον εργολάβο να μισθώσει ή να εκχωρήσει σε άλλον τρίτο τα δικαιώματα του από τη 

μισθοδοσία, επί ποινή έκπτωσης του. 

12. Δεν επιτρέπεται στον μειοδότη να εγείρει μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις παρά μόνο ξύλινες 

πρόσκαιρες, για την ξυλεία των οποίων οφείλει να πάρει νόμιμες άδειες με καταβολή του ανάλογου 

μισθώματος. 

13. Εάν ο μειοδότης ήθελε να παραιτηθεί της εκτέλεσης των υλοτομικών εργασιών οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο, κηρύσσεται έκπτωτος και καταλογίζεται σε βάρος του το κόστος εκτέλεσης των υλοτομικών 

εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ  5  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Η πληρωμή του μειοδότη εργολάβου θα γίνεται από τον Δήμο βάσει του αποτελέσματος καταμέτρησης των 

δασικών προϊόντων και της δοθείσης τιμής από αυτόν στο μειοδοτικό διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ  6  

ΖΗΜΙΕ – ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε 

πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη. Οι ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, αστικές και 

ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.  

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό, 

μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει έναρξη των εργασιών την ακριβή 

ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται 

ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για εξήντα (60) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη 



διαπίστωση παρέλευσης απράκτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται σι 

ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται 

έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τις κείμενες διατάξεις για τα έργα των Ο.Τ.Α.  

Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο 

πλημμελώς και κατόπιν συνεχούς επανάληψης της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, 

αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικο διαμαρτυρία και σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών να υποβάλλει τις απόψεις 

του εγγράφως.  

 

ΑΡΘΡΟ  8 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μία προσφορά. Οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν την 

οικονομικότερη προσφορά σε ευρώ ανά τιμή μονάδας (χ.κ.μ.) ή (κ.μ.) ανά είδος εργασίας στις τιμές της μελέτης. 

Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θα υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας στην επιτροπή δημοπράτησης κατά 

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα περιλαμβάνουν  επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:  

(α) Οικονομική προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 28/1980. 

(β) Δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναγράφονται στην διακήρυξη και επιπλέον θα περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού και τη μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου. 

Συγκεκριμένα:  

1. Υπεύθυνη δήλωση ή οτιδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που θα αναγράφει κάθε στοιχείο και θα 

αποδεικνύει την εμπειρία και την εξειδίκευση του προσφέροντος σε ανάλογες εργασίες.  

2. Υπεύθυνη δήλωση ή οτιδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο με το οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν 

στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα 

εφαρμόσουν (συνεργεία, τεχνικό προσωπικό, εξοπλισμός, κλπ).  

ΑΡΘΡΟ  9 

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας . Ευθύνες αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο χώρο υλοτομίας, 

για την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων 

Αστυνομικών αδειών εργασίας, καθώς και για την συμμόρφωση του προς τις εκάστοτε Αστυνομικές υποδείξεις . 

Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, των εργαζομένων, και κάθε τρίτου σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας μονομερώς κάθε ευθύνη για 

οιανδήποτε συνέπεια που προκύπτει από τη μη τήρηση αυτών και είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την ενδεχόμενη 

καταβολή αποζημιώσεων έχοντας και κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη. 

 

 

 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ  10   

Ασφάλιση προσωπικού 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος στο έργο δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Νάουσα         20-05-2015 
Ο Προϊστάμενος Δημοτικού Δάσους 

 
 

Τσάκνης Παναγιώτης 
Τεχνολόγος Δασοπόνος 

β’ βαθμό 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Νάουσα        20-05-2015 

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος 
 
 

Στεφανίδης Γιώργος 
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος 

β’ βαθμό 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες που απαιτούνται για την παραγωγή δασικών προϊόντων από το Δημοτικό 

Δάσος και πιο συγκεκριμένα την υλοτομία ιστάμενων δένδρων, την αποκλάδωση αυτών, την διαμόρφωση και τον 

τεμαχισμό τους σε συγκεκριμένες διαστάσεις  καθώς και την μεταφορά αυτών μέσα από το δάσος σε σημεία 

συγκέντρωσης (δασόδρομοι, αλάνες)  και την ταξινόμησή τους σε στοιβάδες. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της μελέτης διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:  

α) Του Π.Δ. 410/95 «Περί εκμεταλλεύσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών» 

β) Του Π.Δ. από 19-11-1928 «Περί διαχειρίσεως δασών» 

γ) Του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» 

δ) Του Ν.Δ. 224/69 «Περί αντιπροσφορών» 

ε) Του Π.Δ. 28/1980 

στ) Του Ν. 3463/2006 άρθρο 209 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008. 

ζ) Την υπ’ αριθμ.: 139/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας περί έγκρισης του τρόπου 

εκμετάλλευσης των λημμάτων για τα έτη 2013-2014. 

η) Την υπ‘ αριθμ.: 181/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και την υπ’ αριθμ. 11844/20-05-2015 

απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της διενέργειας με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.  

θ) Τις υπ’ αριθμ. 5 και 86/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης της πίστωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία του έργου είναι κατά σειρά ισχύος:  

1. Η Διακήρυξη.  



2. Η Σύμβαση.  

4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

7. Η Τεχνική Έκθεση.  

8. Η Οικονομική Προσφορά.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών υλοτομίας και μεταφοράς των δασικών προϊόντων. Οι διαγωνιζόμενοι 

θα υποβάλλουν στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται η τεχνική υποδομή και οργάνωση που διαθέτουν και θα 

εφαρμόσουν (συνεργεία, τεχνικό προσωπικό, εξοπλισμός, εμπειρία κλπ).  

2. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές της οποίας 

οφείλει απόλυτη συμμόρφωση, ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές, Υγειονομικές και Δασικές 

Διατάξεις. 

4. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών θα  αμείβεται και θα 

ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου 

προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία 

θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όταν διαπιστωθεί από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου οποιαδήποτε 

παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, απαιτείται από τον 

ανάδοχο η απομάκρυνση του εξοπλισμού ή του προσωπικού ως ακατάλληλου. Σε περίπτωσης μη συμμόρφωσης ή 

ανάλογα με την παράβαση του  ανάδοχου τότε ο Δήμος δύναται να προχωρεί στην προσωρινή ή στην οριστική λύση 

της συνεργασίας χωρίς αποζημίωση του ανάδοχου για διαφυγόντα κέρδη.  

5. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο φυσικό η 

νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

6. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς και διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη 

διαμαρτυρία, δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.  

7. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Τον 

ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας καθώς και τα κηρύκεια και τα λοιπά 

έξοδα του διαγωνισμού. Δεν θα πληρώνονται ποσότητες πέραν των επιβεβαιωμένων διακινούμενων.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες τυχόν προξενήσει κατά τις 

εργασίες του με υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που 

τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.  

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Νάουσα         20-05-2015 
Ο Προϊστάμενος Δημοτικού Δάσους 

 
 

Τσάκνης Παναγιώτης 
Τεχνολόγος Δασοπόνος 

β’ βαθμό 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Νάουσα        20 -05-2015 

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος 
 
 

Στεφανίδης Γιώργος 
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος 

β’ βαθμό 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

        

 

ΝΟΜΟ 

ΗΜΑΘΙΑ 

         

 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ 

ΝΑΟΤΑ 

       

 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

       

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

      ΑΝΑΘΔΗ  

ΔΡΓΑΙΩΝ:  
ΤΛΟΣΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΝΑΟΤΑ  ΓΙΑ ΣΟ 2015 

  ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ :  4/2015 CPV:77211000-2 
 

Α/Α Δίδος Δργαζιών 
Μον. 

Μεηρ. 
Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδας (€)  

Γαπάνη 

(Δσρώ) 

Μον. 

Μεηρ. 
Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδας 

(€)  

Γαπάνη 

(Δσρώ) 

 

1 

Έμθλιορ ζηπογγύλη 

ξςλεία οποιαζδήποηε 

καηηγοπίαρ 1,8μ και 

άνω 

κ.μ. 50 14,13 706,50 κ.μ.     0,00 

 

2 
Υλοηομία 

ζηπογγςλίων, ζσίζων 

οξιάρ 
σ.κ.μ. 1.000,00 9,61 9610,00 σ.κ.μ.     0,00 

 
3 

Υλοηομία 

καςζοξύλων οξιάρ 
σ.κ.μ.     0,00 σ.κ.μ. 2.500,00 6,86 17150,00 

 

4 

Μεηαηόπιζη 

ζηπογγύλη ξςλεία 

οποιαζδήποηε 

καηηγοπίαρ 1,8μ και 

άνω 

κ.μ. 50,00 12,03 601,50 κ.μ.     0,00 

 

5 
Μεηαθοπά 

ζηπογγςλίων, ζσίζων 

οξιάρ 
σ.κ.μ. 1.000,00 10,16 10160,00 σ.κ.μ.     0,00 

 
6 

Μεηαθοπά 

καςζοξύλων οξιάρ 
σ.κ.μ. 2.500,00 8,66 21650,00 σ.κ.μ.     0,00 

     Άθροιζμα 1 42.728,00 Άθροιζμα 2 17.150,00 59.878,00 

    ΦΠΑ 23% 9.827,44 ΦΠΑ 13% 2.229,50 

     ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  1 52.555,44 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2 19.379,50 71.934,94 

  
  

ΟΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (1 + 2) 71.934,94 

 

   

 

 

 

Η δαπάνη για ηιρ επγαζίερ παπαγωγήρ δαζικών πποϊόνηων αναθέπονηαι ζηον 

πποϋπολογιζμό ηος Δήμος με ηο ποζό 71.934,94 Εςπώ με Φ.Π.Α. και 

σπεώνεηαι ζηον κωδικό 02.35.6117.008 

 

Ο Γ/ΝΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

       
ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΔΦΑΝΙΓΗ 

 

 

 


