
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Νάουςα            29-08-2022  
ΔΗΜΟ  ΝΑΟΤΑ     Αρ. Πρωτ.                 12056 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Σμήμα Δημοτικών Δαςών 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΞΤΛΕΙΑ ΟΞΙΑ, ΠΕΤΚΗ  

 
Ο Διμαρχοσ Νάουςασ διακθρφττει ότι: 

Τθν 9
η
 επτεμβρίου 2022 θμζρα Παραςκευή και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λιξθσ επίδοςθσ προςφορών) κα διενεργθκεί ςτο 

Δθμαρχείο φανερι πλειοδοτικι δθμοπραςία των λθμμάτων του Δθμοτικοφ Δάςουσ ωσ εξισ: 
1. 27α, 27β   με λιμμα 1570 κ.μ. ξυλεία οξυάσ, πεφκθσ 
2. 27γ, 27δ   με λιμμα 1850 κ.μ. ξυλεία οξυάσ, δρυόσ, πεφκθσ, καςτανιάσ 
3. 27ε   με λιμμα   900 κ.μ. ξυλεία οξυάσ, δρυόσ 
4. 37, 38α   με λιμμα 1250 κ.μ. ξυλεία οξυάσ, δρυόσ 
 

1
η
 ΟΜΑΔΑ 

Για τα λιμματα των ςυςτάδων 27α (820κ.μ.), 27β (750κ.μ.) 
για τθ ξυλεία οξυάσ, δρυόσ το ποςό των 
32 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα 
37 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Α’ κατθγορίασ 
35 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Β’ κατθγορίασ 
60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιαςδιποτε κατθγορίασ 1,8μ και άνω  

  

2
η
 ΟΜΑΔΑ 

Για το λιμμα τθσ ςυςτάδασ 27γ (1000κ.μ.), 27δ (850κ.μ.) 
για τθ ξυλεία οξυάσ, δρυόσ το ποςό των 
32 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα 
37 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Α’ κατθγορίασ 
35 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Β’ κατθγορίασ 
60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιαςδιποτε κατθγορίασ 1,8μ και άνω  

  

3
η
 ΟΜΑΔΑ 

Για τα λιμματα των ςυςτάδων 27ε (900κ.μ.) 
για τθ ξυλεία οξυάσ, δρυόσ κλπ το ποςό των 
32 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα 
37 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Α’ κατθγορίασ 
35 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Β’ κατθγορίασ 
60 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιαςδιποτε κατθγορίασ 1,8μ και άνω  

  

  

4
η
 ΟΜΑΔΑ 

Για τα λιμματα των ςυςτάδων 37 (650κ.μ.), 38α (600κ.μ.)      
για τθ ξυλεία οξυάσ, δρυόσ το ποςό των 
30 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα 
35 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Α’ κατθγορίασ 
34 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια Β’ κατθγορίασ 
58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιαςδιποτε κατθγορίασ 1,8μ και άνω  
για τθ ξυλεία μ. πεφκησ, το ποςό των 
15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυςόξυλα 

 25 € ανά χ.κ.μ. για τα ςτρογγφλια  
 

 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία ορίηεται το ποςό των 2.000€ ανά ομάδα. 
Για να γίνει κάποιοσ δεκτόσ ςτη δημοπραςία επί ποινή αποκλειςμοφ πρζπει να καταθζςει ςτην επιτροπή διενζργειασ τησ 
δημοπραςίασ τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1) Υπεφκυνθ διλωςθ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ότι ζλαβαν γνώςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, τουσ οποίουσ και 
αποδζχονται ανεπιφφλακτα και ουδεμία αξίωςθ μποροφν να απαιτιςουν για οποιαδιποτε αιτία. 

2) Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρώου που να είναι ςε ιςχφ. 

3) Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που να είναι ςε ιςχφ. 

4) Φορολογικι Ενθμερότθτα που να είναι ςε ιςχφ. 

5) Δθμοτικι Ενθμερότθτα από τον Διμο Νάουςασ. 

6) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Δθμαρχείο τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ώρεσ 
(αρμόδιοι: κ. Σςάκνησ τθλ. 2332350345 και κα κόδρα 2332350344) για να λάβουν γνώςθ και των όρων τισ αναλυτικισ 
διακιρυξθσ. 
Σε περίπτωςθ άγονου ι αςφμφορου αποτελζςματοσ θ δθμοπραςία κα επαναλθφκεί ςτισ 16

η
 επτεμβρίου 2022 τθν ίδια μζρα 

και ώρα. 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  Η.Π.  ΝΑΟΤΑ 

 
 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ 
 
 

 

ΑΔΑ: 9Ψ9ΝΩΚ0-3ΗΔ
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