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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ : 
 
Εκτίθεται σε δηµοπρασία το δικαίωµα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα 

προέλθουν από την υλοτοµία δένδρων σε διάφορους οικισµούς του ∆ήµου Ηράκλειας. 
 

Τα αναλυτικά στοιχεία των προς υλοτοµία δένδρων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

α/α Οικισµός ∆ασοπονικό 
είδος 

Αριθµός 
ατόµων 

Ποσότητα (κ.µ.) 
(έµφλοιος όγκος) 

1 Ηράκλεια (δηµ. Σχολείο, 
κεντρικό πάρκο) 

Πεύκη 9 16,00 

2 Κοίµηση (γήπεδο ποδοσφαίρου)  Λεύκη 16 21,00 
3 Γεφυρούδι (παλιό νηπιαγωγείο) Λεύκη 1 3,00 
4 Γεφυρούδι (παλιά κοινότητα) Πεύκη 3 3,00 
5 Γεφυρούδι (κοιµητήρια) Κυπαρίσσι 8 3,50 
6 Ψωµοτόπι (σχολείο) Πεύκη 3 4,00 
7 Τριάδα (κοιµητήρια) Κυπαρίσσι 29 11,00 
 
Τα συγκεκριµένα δένδρα έχουν προσηµανθεί από υπάλληλο της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου   

Ηράκλειας (οριζόντια κόκκινη γραµµή κοντά στη βάση του δένδρου). Επισηµαίνεται ότι οι 
παραπάνω ποσότητες είναι απολύτως ενδεικτικές. 
 
Η εκµίσθωση θα γίνει µε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Ηράκλειας ενώπιον της αρµόδιας ∆ηµοτικής Επιτροπής, την 27η Mαρτίου 2013, 
ηµέρα Τετάρτη  και µε ώρα λήξης 11.30 π.µ.. Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη θα διεξαχθεί 
επαναληπτική την 4η Απριλίου 2013 ηµέρα Πέµπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο µε τους 
παρακάτω όρους: 
1. Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν 

της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. 
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η 
απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά. 

 
2. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά 

του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η 
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δέσµευση δε αυτή µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και 
βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.   

 
3. Οι προσφορές πρέπει να δίνουν ενιαία τιµή για το σύνολο των προς υλοτοµία ατόµων ενώ 

οι προαναφερθείσες ποσότητες είναι απολύτως ενδεικτικές. Η τιµή που θα 
προσφερθεί θα είναι ανεξάρτητη από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων 
που τελικά θα παραχθούν. Προσφορές που δεν θα αφορούν το σύνολο των δένδρων 
που πρέπει να υλοτοµηθούν δε θα γίνονται δεκτές. 

 
4. Για να γίνει δεκτός κανείς στη δηµοπρασία πρέπει: 
α) Να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο 
σύστασης παρακαταθήκης  του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισµένης Τράπεζας δέκα ευρώ (10,00€), η οποία στους µεν αποσυρόµενους πλειοδότες 
επιστρέφεται µετά το τέλος της δηµοπρασίας, στον δε τελευταίο πλειοδότη κατά την υπογραφή 
του συµφωνητικού. 
β) Να καταθέσει έγγραφη δήλωση ότι έλαβε γνώση της κατάστασης των προς εκποίηση 
δασικών προϊόντων αλλά και των εδαφικών και λοιπών συνθηκών. Πρόκειται για δένδρα τα 
οποία φύονται εντός κατοικηµένων περιοχών, κοντά σε οικίες, σχολεία, καταστήµατα, δρόµους, 
οχήµατα, εναέρια δίκτυα ∆.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. αλλά και εντός κοιµητηρίων. Κατά συνέπεια απαιτείται 
ειδικός χειρισµός για αποφυγή ατυχηµάτων αλλά και ζηµιών σε δίκτυα και περιουσίες. 
 

5. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της 
δηµοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισµού και να παρουσιάσει το νόµιµο για το 
σκοπό αυτό πληρεξούσιο αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό. 

 
6. Ορίζει κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) για το 

σύνολο των προς υλοτοµία ατόµων. Προσφορές µικρότερες του ποσού αυτού δεν θα 
γίνονται δεκτές.  

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

υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας καθιστάµενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο 
υπεύθυνος µε αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. 

 
8.  Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη έγκρισης των 

πρακτικών της δηµοπρασίας από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα. 
 
9.  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της αποφάσεως περί νοµιµοποιήσεως σ’ αυτόν  του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την υπογραφή του συµφωνητικού, 
διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου άνευ δικαστικής 
παρέµβασης. 

 
10.  Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, κατά την υπογραφή του συµφωνητικού θα 

αντικατασταθεί µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της 
προσφοράς. Αν έστω και ένας όρος δεν τηρηθεί από τον µισθωτή, η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση. 

 
11.  Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται δύο µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού.  

 
12.  Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να ενεργεί στην περιοχή των υλοτοµιών σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου Ηράκλειας, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζηµίωση. 

 
13.  Το τίµηµα της εκποίησης θα καταβληθεί στο Ταµείο του  ∆ήµου ως ακολούθως: 
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α) Το 30% του επιτευχθέντος µισθώµατος µε την υπογραφή της σύµβασης. 
β) Το υπόλοιπο ποσό µετά από την παραλαβή όλων των  δασικών προϊόντων και αφού 
συνταχθεί το  τελικό   πρωτόκολλο  εξελέγξεως. 
 
14.  Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας για την αποφυγή 

ατυχηµάτων και ζηµιών και θα είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει 
σε περιουσίες πολιτών ή δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

 
15.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει  τα υπολείµµατα της υλοτοµίας και να τα 

µεταφέρει σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Ηράκλειας. 
 
16.  Ο έµπορος ή o δασικός συνεταιρισµός δεν µπορεί να µεταφέρει δασικά προϊόντα αν αυτά 

δεν καταµετρηθούν και καταβληθεί το τίµηµα. 
 
17.  Ο ∆ήµος µε την υπογραφή του συµφωνητικού υποχρεούται να δώσει στον µισθωτή άδεια 

απόληψης δασικών προϊόντων µε την ίδια ηµεροµηνία του συµφωνητικού. 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙ∆ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
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