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Προς: Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη Πρακτικού Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκποίησης–
διάθεσης δασικών προϊόντων υλοτομίας των συστάδων 8β και 10α του
δημοτικού δάσους Καστανιάς, 3ε του δημοτικού δάσους Πολυδένδρου, μέρους
του τμήματος 1 του δημοτικού δάσους Τριποτάμου και δημοτικών εκτάσεων
στις οποίες θα εντοπιστούν νεκρά και επικίνδυνα δένδρα, για το διαχειριστικό
έτος 2019.
Την Τετάρτη 8/5/2019 η Επιτροπή Δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06
(Δ.Κ.Κ.), διενήργησε Φανερή Πλειοδοτική Δημοπρασία για την υλοτομία των συστάδων
8β και 10α του δημοτικού δάσους Καστανιάς, 3ε του δημοτικού δάσους Πολυδένδρου,
μέρους του τμήματος 1 του δημοτικού δάσους Τριποτάμου και δημοτικών εκτάσεων στις
οποίες θα εντοπιστούν νεκρά και επικίνδυνα δένδρα, για το διαχειριστικό έτος 2019.
Η Δημοπρασία διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν από την
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας με την αριθμ. 58/2019 απόφασή της και
δημοσιοποιήθηκαν με την ΔΥ/Ε/405/16-4-2019 Λεπτομερή Διακήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞ0ΑΩ9ΟΝΞΟ).
Στη δημοπρασία συμμετείχαν οκτώ (8) ξυλέμποροι, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια κλήθηκαν να δώσουν τις προσφορές τους, ανά
κατηγορία δασικών προϊόντων.
Μετά το πέρας και των διαδοχικών επαναληπτικών προσφορών τελικός πλειοδότης
αναδείχθηκε ο κ.Νικηταράς Αναστάσιος, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα Πρακτικό και
Πίνακα Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας.
Με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής :
Ποσότητες
49 μ3 βουβά οξιάς
135 χ.κ.μ. στρογγύλια Α΄ οξιάς
150 χ.κ.μ. στρογγύλια Β΄ οξιάς
100 χ.κ.μ. καυσόξυλα οξιάς
1.820 χ.κ.μ. καυσόξυλα δρυός κλπ
100 χ.κ.μ. ξύλο θρυμματισμού

Τιμή ανά
μονάδα €
69,00
50,00
45,00
51,00
51,00
25,00

Σύνολο ανά
προϊόν €
3.381,00
6.750,00
6.750,00
5.100,00
92.820,00
2.500,00

Τελική
προσφορά €

117.301,00

Ενστάσεις δεν υποβλήθηκαν και οι συμμετέχοντες ξυλέμποροι, οι οποίοι δεν
πλειοδότησαν, παρέλαβαν τις εγγυητικές επιστολές που είχαν καταθέσει για τη συμμετοχή
τους στη Δημοπρασία, αφού προηγουμένως υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις, ότι
αποδέχονται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω πλειοδότης έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με την
διακήρυξη, να υλοτομήσει και τον ξυλώδη όγκο για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των
οικισμών Καστανιάς (συστάδα 8β), Τριποτάμου (τμήμα 1 – 5Ηα) και Πολυδένδρου
(συστάδα 3ε).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10, η κατακύρωση του

διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής και να
κατακυρώσει το αποτέλεσμα.
Υποβάλλεται συνημμένα πρωτότυπο του από 8/5/2019 Πρακτικού Φανερής
Πλειοδοτικής Δημοπρασίας και του Πίνακα Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Δασικών
Προϊόντων Διαχειριστικού Έτους 2019.
Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας
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