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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Δήμαρχος Σερβίων διακηρύττει ότι:  
 

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η διάθεση 

καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Ελάτης 

του Δήμου Σερβίων σύμφωνα με:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-

2006),όπου ορίζεται ότι: «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 παρ. 1 του άρθρου 147του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969, 

ΦΕΚ 7 Α΄/18-01-1969), όπου ορίζεται ότι: «Η διαχείριση των δημοτικών και 

κοινοτικών δασών και δασικών περιοχών ενεργείται από τα οικεία δημοτικά 

συμβούλια, η δε εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία επί τη βάσει 

εγκεκριμένου δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως ή πίνακα υλοτομίας». 

3. Τις 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». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969, ΦΕΚ 7 

Α΄/18-01-1969), περί «Ατελείς άδειες». 

5. 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». 

6. 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». 

7. Τον Πίνακα Υλοτομίας του Δημοτικού Δάσους Ελάτης του Δήμου Σερβίων για 

τα διαχειριστικά έτη 2020 και 2021, όπως αυτός έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 



86105/23-07-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας 

8. Την με αριθμό 131/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σερβίων 

9. Την με αριθμό 153/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερβίων 

 

και τους ακόλουθους 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 στο Δημαρχείο 

Σερβίων την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί στην περιληπτική διακήρυξη του 

Δημάρχου. 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, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση τους όρους διακήρυξης  

 Αντίγραφο ταυτότητας ενδιαφερομένου και εγγυητή 

 Δημοτική Ενημερότητα από το Δήμο Σερβίων του ιδίου, του συνεργείου κα 

του εγγυητή. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ ενδιαφερομένου και εγγυητή 

 Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ ενδιαφερομένου και εγγυητή 

 Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ με όλες τις 

μεταβολές του, από την οποία να προκύπτει η ενασχόληση του με υλοτομικές 

– δασοκομικές εργασίες. 

 Έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο σε περίπτωση Δασικού 

Συνεταιρισμού 

  Εγγύηση συμμετοχής  

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 

Δήμου είτε υπέρ τρίτων. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος πρέπει να 

υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και είναι εξ’ ολοκλήρου με αυτόν 

υπεύθυνος για την εκπλήρωση των όρων. 



4. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επί της 

αρμόδιας επιτροπής δημοπρασίας, εγγύηση συμμετοχής 10% επί της 

προβλεπόμενης αξίας των δασικών προϊόντων με βάση τις τιμές εκκίνησης , ανά 

συστάδα:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(Χ.Κ.Μ. * ΤΙΜΗ) [1392 * 20,00] 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ (10%) 

Συστάδα 1/3 5α και 1ε 27.840,00 € 2.784,00 € 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στην δημοπρασία θα κατατεθούν σε 

γραμμάτιο είσπραξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή ισόποση 

εγγυητική αναγνωρισμένης Τράπεζας. Όλες οι εγγυητικές εκτός του μειοδότη θα 

επιστραφούν μετά το τέλος της δημοπρασίας στους συμμετέχοντες. Η εγγυητική του 

μειοδότη θα επιστραφεί μετά το πέρας των εργασιών και κατόπιν βεβαίωσης του 

Προέδρου της Κοινότητας Ελάτης ότι οι εργασίες έχουν εκτελεστεί κανονικά. 

5. Τα καυσόξυλα ατομικών αναγκών θα παραδίδονται στους δικαιούχους στον 

δασόδρομο στην τιμή διάθεσης καυσόξυλων η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

Α/Α ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

Τιμή ανά χ.κ.μ. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1 
Καυσόξυλα δρυός στο 

δασόδρομο κατά χ.κ.μ. 
20,00 € 16,48 € 

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων: Συνταξιούχοι ΟΓΑ, τρίτεκνες και πολύτεκνες 

οικογένειες, άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ,μακροχρόνια άνεργοι, 

όλοι αποδεδειγμένα μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας Ελάτης. 

Σύμφωνα με την 15136/675/15-03-2017 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ τα 

δικαιολογητικά για την διάθεση των καυσόξυλων είναι τα εξής: 

 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας δικαιούχων οικογενειών 

 Βεβαίωση Συνταξιούχου ΟΓΑ  

 Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας  

Ιδιότητα της πολύτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με το ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α ́), 

αποδεικνύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή 

κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι οι δικαιούχοι, 

συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 

Ελλάδας και της τρίτεκνης οικογένειας βεβαιώνεται από τη δημοτική αρχή με 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 



 Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω 

Η αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α ́θμιας ή 

Β ́θμιας επιτροπής από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα: πρώην Νομαρχίες ή 

ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ή Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον δεν έχει λήξει η 

ισχύς της γνωμάτευσης κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

 Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας 

Η ιδιότητα του μακροχρόνια άνεργου βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ 

 Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειών 

Η ιδιότητα του στρατευμένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται με φωτοτυπία της 

στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας 

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες 

συγκεντρώνουν τις αιτήσεις, οι οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονται μέσω των Δήμων 

στις οικείες δασικές υπηρεσίες για περαιτέρω αξιολόγηση. Σε περίπτωση 

καταγγελίας ή αμφιβολιών γίνεται έλεγχος από την οικεία δασική υπηρεσία και ο 

ενδιαφερόμενος κάτοικος φέρει το βάρος της απόδειξης με παραστατικά όπως, 

υποβολή φορολογικής δήλωσης, σχολεία παιδιών κλπ. για τη μόνιμη κατοικία. Η 

ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν 

συνεπάγεται κατ' ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας. 

6. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί υλοτόμοι και Δασικοί Συνεταιρισμοί, που 

πληρούν τους όρους του Ν. 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 .  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενεργεί απαρέγκλιτα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 

Πίνακα Υλοτομίας του Δημοτικού Δάσους Ελάτης και τις υποδείξεις του 

Δασαρχείου Κοζάνης. 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. 

8. 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. 



9. 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 του Δασαρχείου 

Κοζάνης. 

10. Μετά την εγκατάστασή του από το Δασαρχείο Κοζάνης, 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. 

11. Το λήμμα καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας 

για το έτος 2020 είναι 835 κ.μ. (1.392 χ.κ.μ.). 

12. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόληψη καυσόξυλων από άλλη θέση εκτός της 

προβλεπόμενης από τον Πίνακα Υλοτομίας. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συγκεντρώνει και να στοιβάζει τα καυσόξυλα σε 

δασόδρομο, ώστε να μπορούν εύκολα να φορτώνονται και να μεταφέρονται. Ο 

Δήμος ουδεμία υποχρέωση έχει για διάνοιξη – συντήρηση – επισκευή των 

δρόμων πρόσβασης στους χώρους διενέργειας της υλοτομίας ή παραλαβής των 

καυσόξυλων. 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 καυσόξυλων, ο 

δήμαρχος θα μπορεί να αναθέτει σε άλλον απευθείας την περάτωση του έργου, 

κηρύσσοντας έκπτωτο τον μειοδότη της δημοπρασίας . 

14. 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. 

15. Η είσπραξη του τιμήματος για λογαριασμό του αναδόχου από τους παραλήπτες 

δικαιούχους καυσόξυλων 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. 

16. Ο ανάδοχος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πέραν της χρονικής περιόδου 

καυσοξύλευσης των ατομικών αναγκών. 

17. 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. 



18. Η δαπάνη της υλοτομίας, μετατόπισης, στοίβαξης και φόρτωσης των 

καυσόξυλων θα βαρύνει τους καταναλωτές κατοίκους της Κοινότητας. 

19. Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στην Κοινότητα Ελάτης 

και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

20. Οι παραβάτες των όρων και των διατάξεων της παρούσης απόφασης θα 

διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τη Δασική Νομοθεσία. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 


