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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
317/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
16ο / 03-07-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 και
ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος ∆ήµου
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
317/2012
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 03-07-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Αυτός που το τοιχοκόλλησε
Οι µάρτυρες
ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκποίηση 498,00 τόνων καυσοξύλων
δρυός από το τµήµα 1γ (1/2) του δάσους στο Τ.Κ. Απιδιάς.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 12:00
, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16095/26-06-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση
των όρων διακήρυξης για την εκποίηση 498,00 τόνων καυσοξύλων δρυός από το τµήµα
1γ (1/2) του δάσους στο Τ.Κ. Απιδιάς και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον πίνακα υλοτοµίας της ∆ιαχ/κής Έκθεσης
2. Την υπ' αριθ.2/2012 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Απιδιάς σχετικά µε υλοτόµηση της συστάδας 1γ (½) για απόληψη καυσοξύλων δρυός
προς εµπορία στην Τ.Κ. Απιδιάς για το έτος 2012.
3. Την υπ΄αριθµ.109/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε υλοτόµηση
της συστάδας 1γ (½) για απόληψη καυσοξύλων δρυός προς εµπορία στην Τ.Κ. Απιδιάς
για το έτος 2012.
Αποφάσισε

οµόφωνα

Καθορίζει τους όρους διακήρυξης σύµφωνα µε τους οποίους η αρµόδια επιτροπή
δηµοπρασιών θα διενεργήσει φανερή πλειοδοτική προφορική δηµοπρασία για την
υλοτόµηση της συστάδας 1γ(1/2) µε αποψιλωτική υλοτοµία µε παρακρατήµατα και
θα αποληφθούν 498 τόνοι (ενδεικτικά) ή 600 κ.µ. καυσόξυλα δρυός προς εµπορία
από την παραπάνω συστάδα, η οποία βρίσκεται στο δάσος της Τ.K. Απιδιάς, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1Ο: Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή, προφορική και θα
διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου του ∆ήµου
Καλλιφωνίου σε µέρα και ώρα που θα καθοριστεί µετά από σχετική διακήρυξη του
∆ηµάρχου µετά από δέκα µέρες (10) από την τοιχοκόλλησή της και τη δηµοσίευση της
περίληψής της, σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες του Νοµού Καρδίτσας.
Σε περίπτωση δε που για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη θα επαναληφθεί µετά από
µία εβδοµάδα την ίδια ηµέρα και ώρα χωρίς άλλη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 2Ο: Κανείς οφειλέτης του ∆ήµου δεν µπορεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία.
ΑΡΘΡΟ 3Ο: Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην
επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας ως εγγύηση γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης
του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή
βεβαίωση του Ταµείου Παρ/κών και ∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που
επιθυµεί να λάβει µέρος στη δηµοπρασία ή άλλον που να ενεργεί για λογαριασµό του
διαγωνιζοµένου, αναγνωρισµένων για εγγυοδοσίες ποσού ίσου προς το ένα δέκατο 1/10
του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι (2.490) € η
οποία θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη ποσού ίσου µε το
ανωτέρω ποσοστό επί του µισθώµατος που επιτεύχθηκε, για την εξασφάλιση της έγκαιρης
και εντός υπό της διακήρυξης οριζόµενων προθεσµιών καταβολής του µισθώµατος.
ΑΡΘΡΟ 4Ο: Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες ξυλέµποροι,
∆ασικοί Συνεταιρισµοί, εκτός ∆ηµοτικών Συµβούλων, ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ο.Τ.Α..
Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να λάβουν µέρος στη δηµοπρασία οφείλουν να
προσέλθουν αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση που παρουσιασθεί για τον σκοπό αυτό
εκπρόσωπός τους, να είναι εξουσιοδοτηµένος µε νόµιµο πληρεξούσιο.
ΑΡΘΡΟ 5Ο: Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον πλειοδότη, η δέσµευση δε αυτή
µεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και θα βαρύνει οριστικά τον
τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 6Ο: Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των πενήντα
ευρώ (50,00) € ανά τόνο καυσόξυλων δρυός.
ΑΡΘΡΟ 7Ο: Οι προσφορές της πλειοδοτικής δηµοπρασίας θα γίνονται σε ακέραιες
µονάδες ανά µισό (0,50) ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 8Ο: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 9Ο: Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωµα για αποζηµίωση λόγω µη
έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
ΑΡΘΡΟ 10Ο: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) µέρες από την
κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για το αποτέλεσµα
της δηµοπρασίας, να προσέλθει µαζί µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή
της σύµβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου
χωρίς δικαστική παρέµβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του
εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη µικρότερη διαφορά του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας από την προηγούµενη όµοια.
Κατά τη σύνταξη του συµφωνητικού οφείλει ο τελευταίος πλειοδότης να προσκοµίσει
τις εξοφλητικές αποδείξεις από τις εφηµερίδες που θα δηµοσιευθεί η διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 11Ο: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης να
αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή µε άλλη ποσού ίσο µε 10% επί του επιτευχθέντος
µισθώµατος, για την τήρηση των όρων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12Ο: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να διατηρεί σε καλή κατάσταση το
∆ασικό τµήµα στο οποίο έχει εγκατασταθεί, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση,
από πυρκαγιά και γενικά από κάθε τυχόν ζηµία. Να εκµεταλλεύεται αυτό σύµφωνα µε
τους κανόνες της καλής εκµετάλλευσης διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζηµίωση.
Υποχρεούται επίσης να συµµορφώνεται προς τις ισχύουσες διατάξεις και υποδείξεις της
∆ασικής Υπηρεσίας, να ενεργεί όλες τις συγκοµιστικές εργασίες, σύµφωνα µε τους όρους
του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως το οποίο θα συντάξει η ∆ασική Υπηρεσία διότι σε
διαφορετική περίπτωση υπόκειται στον προβλεπόµενο από την ισχύουσα νοµοθεσία
καταλογισµό.
Απαγορεύεται η υλοτοµία σε ιδιόκτητους αγρούς που βρίσκονται µέσα στις προς
υλοτοµία συστάδες και η τυχόν τέτοια παράβαση θα βαρύνει το µισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 13Ο: Η µίσθωση θα αρχίσει από την ηµέρα εγκατάστασης του πλειοδότη από το
∆ασαρχείο, κατόπιν έκδοσης της άδειας απόληψης από το ∆ήµο και θα λήξει µετά την
πάροδο ενός (1) έτους και ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις σχετικές δασικές
διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 14Ο: ∆ικαίωµα ελέγχου για την κανονική υλοτοµία θα έχει η αρµόδια δασική
υπηρεσία, το ∆ηµοτικό και το Τοπικό συµβούλιο.
Η καταµέτρηση των καυσόξυλων θα γίνεται είτε σε φορτία ή σε κανονικές στοιβάδες
οι οποίες θα αριθµούνται και τα στοιχεία αυτών θα καταγράφονται στο πρωτόκολλο
εξέλεγξης.
Ο ∆ήµος θα µπορεί ακόµη και να προβεί στην ζύγιση των καυσόξυλων αν το κρίνει
σκόπιµο. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα της ζύγισης θα τα επιβαρυνθεί ο µισθωτής.

Όλες οι εξελέγξεις των καυσόξυλων θα γίνονται παρουσία του ∆ασαρχείου Καρδίτσας
καθώς και της (5) πενταµελούς επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθµ.: 202/2011
απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου για το σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 15Ο: Η διακίνηση των δασικών προϊόντων και ειδικότερα η φόρτωση θα γίνεται
µόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας και θα ειδοποιείται πάντα η αρµόδια επιτροπή.
Απαγορεύεται αυστηρά κάθε µεταφορά δασικού προϊόντος κατά τις νυχτερινές ώρες
ήτοι από της δύσεως του Ηλίου έως της Ανατολής αυτού. Πριν από κάθε φόρτωση των
προϊόντων και µεταφορά αυτών θα ενηµερώνεται πάντα η αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου
για τις ηµέρες και ώρες που θα γίνεται η µεταφορά των δασοπροϊόντων. Η µεταφορά των
δασοπροϊόντων δεν θα γίνεται τα Σαββατοκύριακα. Κάθε φορτίο που τυχόν θα
συλλαµβάνεται να µεταφέρεται τις παραπάνω απαγορευµένες ώρες θα κατάσχεται µαζί µε
το µεταφορικό µέσο.
ΑΡΘΡΟ 16Ο: Η καταβολή του µισθώµατος θα γίνει ως εξής:

α) Με την υπογραφή της σύµβασης το 50% του επιτευχθέντος µισθώµατος.
β) Το υπόλοιπο ποσό µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες µετά την τελική επιθεώρηση της
υλοτοµίας από το ∆ασαρχείο Καρδίτσας και πριν την εξαγωγή της ξυλείας από το δάσος.
Σε περίπτωση αθέτησης του µισθωτή για την καταβολή του µισθώµατος ή
καθυστέρησης, ο ∆ήµος δικαιούται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο και η εγγύησή του θα
εκπέσει υπέρ του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 17ο: Ο ∆ήµος δεν φέρει καµία ευθύνη αν κατά τη διάρκεια της µίσθωσης
αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατόν να αποληφθούν όλα ή µέρος των καυσοξύλων. Σε
περίπτωση που για τη µεταφορά των καυσόξυλων απαιτείται διάνοιξη δασικού δρόµου ο
µισθωτής µπορεί να προβεί στη διάνοιξη αυτού κατόπιν σύνταξης σχετικής µελέτης και
έγκρισης του δασαρχείου µε δικά του έξοδα. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
ενοικιαστής δεν προβεί στην υλοτόµηση όλων των προϊόντων που βρίσκονται στο δασικό
τµήµα, ο ∆ήµος δύναται να καταλογίσει σε βάρος του τα εναποµείναντα προϊόντα
ιστάµενα.
ΑΡΘΡΟ 18ο: Παράταση του χρόνου υλοτόµησης µπορεί να χορηγηθεί ύστερα από
απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου και µόνο σε περίπτωση κατά την οποία ο µισθωτής
για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής του δεν µπορέσει εγκαίρως να ολοκληρώσει την
υλοτοµία.
ΑΡΘΡΟ 19ο: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση
ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης η οποία θα επισυνάπτεται στα πρακτικά της
δηµοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 20ο: Απαγορεύεται η υποµίσθωση σε τρίτο χωρίς σχετική απόφαση του
∆ηµοτικού συµβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 21ο: Η δαπάνη συγκέντρωσης και στοίβαξης των καυσόξυλων θα βαρύνει τον
τελευταίο πλειοδότη.
ΑΡΘΡΟ 22Ο: Όλα τα έξοδα της δηµοπρασίας, ήτοι κηρύκεια και δικαιώµατα, έξοδα
δηµοσίευσης της διακήρυξης στις εφηµερίδες και έξοδα σύνταξης του σχετικού
συµφωνητικού θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 23Ο :Ο µισθωτής είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε σωµατική
βλάβη και ατύχηµα συµβεί στο εργατοτεχνικό προσωπικό του απασχολούµενου από αυτόν,
συνεργείου υλοτοµίας, αλλά και για την κατά τις κείµενες διατάξεις κοινωνική και έναντι
ατυχηµάτων ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολήσει.

Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
317/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 20-7- 2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

