
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  Σέρβια, 31/08/2020 
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ  Αριθ. Πρωτ. : 4447    

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ 

 

Ο ∆ήµαρχος Σερβίων διακηρύττει ότι:  
 

Εκτίθεται σε µειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία η διάθεση 

καυσόξυλων για κάλυψη ατοµικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας Ελάτης 

του ∆ήµου Σερβίων. Το λήµµα καυσόξυλων για τις ατοµικές ανάγκες των κατοίκων 

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

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1 
Καυσόξυλα δρυός στο 

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

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία, θα πρέπει να καταθέσει στην 

επιτροπή δηµοπρασίας, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έχουν λάβει γνώση τους όρους διακήρυξης  

• Αντίγραφο ταυτότητας ενδιαφεροµένου και εγγυητή 

• ∆ηµοτική Ενηµερότητα από το ∆ήµο 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 ∆ΟΥ µε όλες τις 

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

– δασοκοµικές εργασίες. 

• Έγκριση καταστατικού από το Ειρηνοδικείο σε περίπτωση ∆ασικού 

Συνεταιρισµού 

•  Εγγύηση συµµετοχής 10% επί της προβλεπόµενης αξίας των δασικών 

προϊόντων µε βάση τις τιµές εκκίνησης, ανά συστάδα:  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(Χ.Κ.Μ. * ΤΙΜΗ) [1392 * 20,00] 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ (10%) 

Συστάδα 1/3 5
α
 και 1

ε
 27.840,00 € 2.784,00 € 

 

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής στην δηµοπρασία θα κατατεθούν σε 

γραµµάτιο είσπραξης από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 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. 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Σερβίων, Πλατεία 

Ελευθερίας Σέρβια, στις 11-09-2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ ενώπιον 

της αρµόδιας επιτροπής και σε περίπτωση επανάληψης της δηµοπρασίας, αυτή θα 

γίνει στις 16-09-2020, ηµέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και ώρα. 

 Αντίγραφο του τεύχους διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους 

ενδιαφερόµενους κατόπιν αιτήσεως στο ∆ηµαρχείο Σερβίων µέχρι την προηγούµενη 

της δηµοπρασίας. 

 Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 2464350118, κ. 

Γκαραβέλα Βασιλική. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
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