
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΚΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ) 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΒΟΡΕΙΝΟΥ 

  

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας  

Έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρο 7 «Εκτίμησις εκποιουμένων ακινήτων» του Π.∆. 270/81  

 τις διατάξεις του N. 3463/06(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» και συγκεκριμένα το άρθρο 199 «Κινητά πράγματα των Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

 τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

 την υπ’αριθ. 4/12-09-1994 Πράξη της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βορεινού, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη 

του σχολικού γεωργικού κλήρου Βορεινού στο επιδοτούμενο πρόγραμμα καν. 2080/92 
της ΕΟΚ (2.600 δενδρύλλια σε έκταση 28.437 τμ)  

 τo υπ’ αριθ. 15445/5-10-2016  έγγραφο του Δασαρχείου Αριδαίας, σύμφωνα με το 
οποίο βεβαιώνεται η απαλλαγή του επενδυτή Δημοτικό Σχολείο Βορεινού από τις 
υποχρεώσεις και τους όρους που απορρέουν από την ένταξη στο επιδοτούμενο 

πρόγραμμα καν. 2080/92 της ΕΟΚ, για δενδροφύτευση με καρυδιές. 

 την υπ’ αριθ. 2/2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Βορεινού 

σύμφωνα με την οποία δίνεται συναίνεση για εκποίηση των δέντρων 

 τo υπ’ αριθ. 18095/20-09-2019  έγγραφο του Δασαρχείου Αριδαίας, σύμφωνα με 

το οποίο δίνεται ατελής άδεια υλοτομίας δένδρων καρυδιάς του επενδυτή «Δημοτικό 
Σχολείο Βορεινού» με εμβαδό 28,437 στρεμμάτων (αρ. αγροτεμαχίων 640, 1260, 650, 
551, 136) 

 το υπ’αριθ.πρωτ. 22510/08-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 

 την υπ’ αριθ.  43/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας 

 την υπ’αριθ. 780/30-06-2020 (αρ.πρωτ. 10181) Απόφαση Δημάρχου Αλμωπίας περί 
συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων (δέντρων 
καρυδιάς δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού) 
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 την από 13/07/2020 Έκθεση Αυτοψίας & Εκτίμησης της Τριμελούς Επιτροπής 
Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων Δημοτικών Αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού 
του Δήμου Αλμωπίας 

 την υπ’ αριθ.  210/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας 

 το γεγονός ότι στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις 07-10-2020 (κατόπιν της 

υπ’αριθ.πρωτ. 16826/24-09-2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Αλμωπίας) δεν 

εμφανίστηκε κανένας πλειοδότης 

 την υπ’ αριθ.  251/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, η οποία 

καθορίζει τους όρους διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας  

 

 

διακηρύσσει 

φανερή, προφορική και πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την υλοτόμηση και 
εκποίηση των δένδρων καρυδιάς και ακακίας των δημοτικών (πρώην σχολικών) 
αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού 28,437 στρεμμάτων (αρ. αγροτεμαχίων 640, 1260, 
650, 551, 136) 

Η δημοπρασία θα γίνει στο κατάστημα του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ του Δήμου Αλμωπίας, την  16η-03-
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.-11:15 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων και 
Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους : 

 
 «ΑΡΘΡΟ 1 

Περιγραφή Εκποιούμενων Ακινήτων 

Σύμφωνα με την από 13/07/2020 Έκθεση  Αυτοψίας  &  Εκτίμησης της Τριμελούς Επιτροπής 

Εκτίμησης Εκποιούμενων Κινητών Πραγμάτων Δημοτικών Αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού του Δήμου 

Αλμωπίας, δημοπρατούνται προς υλοτόμηση και εκποίηση δέντρα καρυδιάς και ακακίας των 

δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Βορεινού 28,437 στρεμμάτων (αρ. 

αγροτεμαχίων 640, 1260, 650, 551, 136), τα οποία καταγράφηκαν ως εξής: 

1. Στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 551, έκτασης 5.057,00 m2, υπάρχει φυτεία δέντρων ακακίας. Από 
την υλοτομία αναμένεται να παραχθεί ενδεικτική ποσότητα 150 χ.κ.μ. ξυλείας (100 τόνοι 
περίπου).  

2. Στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 640, έκτασης 4.750,00 m2, υπάρχει φυτεία δέντρων καρυδιάς. Από 
την υλοτομία αναμένεται να παραχθεί ενδεικτική ποσότητα 90 χ.κ.μ. ξυλείας (40-45 τόνοι 
περίπου).  

3. Στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 650, έκτασης 9.280,00 m2, υπάρχει φυτεία δέντρων καρυδιάς. Από 
την υλοτομία αναμένεται να παραχθεί ενδεικτική ποσότητα 150 χ.κ.μ. ξυλείας (100 τόνοι 
περίπου). 

4. Στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθ. 1260, έκτασης 4.600,00 m2, υπάρχει φυτεία δέντρων καρυδιάς. 
Από την υλοτομία αναμένεται να παραχθεί ενδεικτική ποσότητα 150 χ.κ.μ. ξυλείας (100 τόνοι 
περίπου). 

5. Στον υπ’ αριθ. 136 κήπο, έκτασης 4.750,00 m2, υπάρχει φυτεία δέντρων καρυδιάς. Από την 
υλοτομία αναμένεται να παραχθεί ενδεικτική ποσότητα 70 χ.κ.μ. ξυλείας (40 τόνοι περίπου).  

 

ΑΔΑ: ΩΘΟΞΩΨΩ-Γ2Χ



[3] 

Συνολικά επομένως από την ανωτέρω υλοτομία αναμένεται να παραχθεί ενδεικτική ποσότητα 610 
χ.κ.μ. (χωρικών κυβικών μέτρων) ξυλείας (385 τόνοι περίπου).  

Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση έγινε μετά από οπτική μακροσκοπική επιθεώρηση χωρίς ακριβή 

καταμέτρηση των δέντρων και χωρίς υπολογισμό με μαθηματικό αλγόριθμο, λόγω έλλειψης ειδικού 
εξοπλισμού και μετρητικών οργάνων, απουσίας φυτευτικού συνδέσμου - καννάβου, ανομοιομορφίας 
διαστάσεων δέντρων (διάμετρος, ύψος) και ανομοιογένειας κορμών (απόκλιση από την κατακόρυφη 
θέση, κλίση δέντρων). 

Η τελική καταμέτρηση της παραχθείσας ξυλείας θα γίνει παρουσία εκπροσώπου του Δήμου στον 
τόπο της υλοτομίας πριν από τη μεταφορά της και με κατάθεση σχετικού ζυγολογίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει στο κατάστημα του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ του Δήμου Αλμωπίας, 
μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, 
Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας, σε ημέρα και ώρα που 
θα καθοριστεί στη διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία θα δημοσιευθεί στην έδρα του Δήμου και στην 
Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκουν τα εν λόγω κινητά πράγματα. Γραμματέας της Επιτροπής 
ορίζεται η δημοτική υπάλληλος, κ. Νικολάου Ελένη του Νικολάου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 
νόμιμα στο εμπόριο ξυλείας. 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα 
παρακάτω δικαιολογητικά : 

 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

 Δημοτική ενημερότητα πλειοδότη και εγγυητή 

 Εγγύηση συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο με το 10% του ποσού της πρώτης προσφοράς 

   (Ενδεικτική ποσότητα 385 τόνοι*15€*10%= 577,50 €) 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους 
οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Στην περίπτωση που ο πλειοδότης είναι εταιρία απαιτείται να προσκομιστούν επιπλέον: 

 Καταστατικό της εταιρείας με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, σε αντίγραφα νομίμως θεωρημένα 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, και δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά για λογαριασμό άλλου προσώπου, απαιτείται 
εξουσιοδότηση. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα γίνεται 
δεκτός οποιοσδήποτε πληροί τους όρους συμμετοχής. 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. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά 
σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για 
τον εκάστοτε πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους 
ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς 

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 15,00 € ανά τόνο ξυλείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Καταβολή του τιμήματος 

Το συνολικό τίμημα της εκποίησης της ξυλείας θα καταβληθεί εφάπαξ στην Ταμειακή Υπηρεσία 
του Δήμου Αλμωπίας προκαταβολικά με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η παραλαβή της εκποιούμενης ξυλείας από τον ανάδοχο θα γίνει μετά από την επιθεώρηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας και τον τυχόν έλεγχο της δασικής υπηρεσίας και με την 
προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί εξ΄ ολοκλήρου το συνολικό τίμημα της εκποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Εγγυητής 

Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει το πρακτικό 
της δημοπρασίας και τη σύμβαση που θα συναφθεί, καθιστάμενος αλληλέγγυος και εις ολοκλήρου 
υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την ολοκλήρωση των όρων της συμβάσεως. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Σύμβαση 

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα (10) ήμερων από της κοινοποιήσεως της 
αποφάσεως περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, η οποία ενεργείται με αποδεικτικό 
παραλαβής, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως, αλλιώς 
η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, και ενεργείται 
αναπλειστηριασμός εις βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγουμένη. 

Η χρονική διάρκεια της εκποίησης της ξυλείας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μετά από εμπρόθεσμη υποβολή σχετικού 
αιτήματος από τον ανάδοχο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ευθύνη του Δήμου 
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Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση κινητά πράγματα, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, 
και, συνεπώς, δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση ποσού, ούτε στη λύση της σύμβασης. 

Καμία ζημία δεν αναγνωρίζεται από το Δήμο προερχόμενη από θεομηνίες, ούτε από οποιαδήποτε 
άλλη αιτία.  Επίσης, ο Δήμος δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη διαφορά ως προς τον αριθμό των 
δέντρων/ποσότητα ξυλείας, το δε επιπλέον ή ελάχιστον θα μείνει προς όφελος ή ζημία του 
τελευταίου πλειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Ευθύνη του αναδόχου 

Ο ανάδοχος  οφείλει να προβεί σε έκδοση δελτίου μεταφοράς προκειμένου να μεταφέρει την 
εκποιούμενη ξυλεία. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για τη λήψη τυχόν επιπλέον απαιτούμενων 
εγκρίσεων για την υλοτόμηση και υποχρεούται κάθε φορά να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 
δασικής υπηρεσίας καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας. 

Μετά την υλοτόμηση των δέντρων, οφείλει να μαζέψει και να απομακρύνει όλα τα 
υπολείμματα της κοπής (μικρά κλαδιά,φύλλα κλπ), με δικές του δαπάνες. 

Για την εκτέλεση των εργασιών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ο ανάδοχος μπορεί να 
προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό, για το οποίο θα είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος 
σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την εργασιακή σχέση. 

Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και την 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπλέον, ευθύνεται για κάθε 
σωματική βλάβη απέναντι στο προσωπικό που απασχολεί και σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο καθώς 
και για κάθε υλική ζημιά που θα προκληθεί γενικότερα κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Δικαίωμα εκχώρησης 

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκχώρηση όλου ή μέρους του δικαιώματος του 
τελευταίου πλειοδότη σε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών 
της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Έξοδα 

Όλα τα τυχόν έξοδα της δημοπρασίας (κανονικής και επαναληπτικής), κηρύκεια, τέλη 
συμφωνητικού, δημοσιεύσεων κλπ, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Απόδοση εσόδων 
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Τα έσοδα από την εκποίηση ξυλείας θα αποδοθούν στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας 
με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αριδαίας, 
συντασσομένου αποδεικτικού δημοσίευσης δύο μαρτύρων, και στην Τοπική Κοινότητα Βορεινού. 
Παράλληλα η διακήρυξη θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας.» 

 

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημοπρασία και λοιπές διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Τμήματος 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, κ. Νικολάου Ελένη, τηλέφωνο: 2384350281. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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