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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
Ο  Αντιδήμαρχος  Βέροιας 

 
Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική  δημοπρασία που θα γίνει στην αίθουσα του Κοινοτικού 
Συμβουλίου Τριποτάμου, η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών 
του Δήμου Βέροιας για το έτος 2021. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί  στις  14/4/2021 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του   άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με βάση την 17/2021 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.  
Η φανερή πλειοδοτική δημοπρασία – αξιοποίηση προσφορών  για  εκποίηση - διάθεση δασικών 
προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς (συστάδες 7α και 11β), Τριποτάμου (5 Ha τμ. 1) και από 
δημοτικές εκτάσεις για το έτος 2021, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν με την 
62/2021, απόφαση της Οικ. Επιτροπής. 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ 

Α/Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
1 Βουβά Οξιάς 14 μ3 50 €/μ3 
2 Στρογγύλια Α’ Οξιάς 20 χ.κ.μ. 30 €/χ.κ.μ 
3 Στρογγύλια Β΄ Οξιάς 20 χ.κ.μ. 25 €/χ.κ.μ 
4 Καυσόξυλα Οξιάς, δρυός και λοιπών πλατύφυλλων 3.715  χ.κ.μ. 25 €/χ.κ.μ 
5 Ξύλο Θρυμματισμού 100 χ.κ.μ. 8 €/χ.κ.μ 

 
 
Ο πλειοδότης της δημοπρασίας, υποχρεούται να υλοτομήσει, με βάση τις προβλεπόμενες τιμές της αριθμό 53/2021 
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας : 
 Έως 400 χ.κ.μ. καυσόξυλα οξιάς, από τη συστάδα 7α για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. 

Καστανιάς. 
 Έως 536 χ.κ.μ. καυσόξυλα δρυός και λοιπών πλατύφυλλων, από έκταση 5 Ha  του τμήματος 1 του δημοτικού 

δάσους Τριποτάμου για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. Τριποτάμου. 
 
Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης θα επιδίδονται στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Μητροπόλεως 55, 
4ος όροφος και στο τηλέφωνο 23313 -50530/50595  (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Το παρόν όπως και η 
αναλυτική διακήρυξη είναι αναρτημένα, στον Πίνακα Ανακοινώσεων, στην «Διαύγεια» και στη ιστοσελίδα του 
Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) . 
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος,  θα επαναληφθεί στον  ίδιο τόπο και ώρα και με τους ίδιους 
όρους στις 21/4/2021. 

 
Ο Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας –Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας, 
 

 
 

Βασίλης Παπαδόπουλος 


