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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  Από τα πρακτικά της   22  /   10-08-2011 
∆ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής           
      του ∆ήµου Νάουσας 
Αριθ.Αποφ 94/2011 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας εκποίησης των δασικών προϊόντων  

Της συστάδας 23 του ∆ηµοτικού ∆άσους Νάουσας 

Στη Νάουσα  και στο δηµοτικό κατάστηµα σήµερα στις 10 του µήνα 

Αυγούστου  του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθε 

σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την από  03/08/2011 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν. 3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), 

δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών ήταν παρόντα  7  µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναστάσιος Καραµπατζός, Πρόεδρος                  1. Κελεσίδης Ιωάννης 

2. Ευδοξία Ιτσκάρα           2. ∆εληχρήστου Ευαγγελία 

3. Γεώργιος Χαλκιάς                                                          

4. Γεώργιος Φουντούλης 

5. Ίλια Ιωσηφίδου 

6. Ιωάννης Γκαρνέτας 

7. Θωµάς Βράντσης     

 

 Ο Πρόεδρος  εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης για την 

 «Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας εκποίησης των δασικών προϊόντων  

Της συστάδας 23 του ∆ηµοτικού ∆άσους Νάουσας» 

είπε τα εξής: 

-ότι η αρµοδιότητα έγκρισης των όρων του διαγωνισµού ανήκει στην Οικονοµική  

Επιτροπή βάσει του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) 

και έθεσε υπόψη των µελών της οικονοµικής επιτροπής τα από 28/07/11συνταχθέντα 
πρακτικά της δηµοπρασίας που έγιναν από την επιτροπή δηµοπρασιών για την 
εκποίηση των δασικών προϊόντων της συστάδας 23 του ∆ηµοτικού ∆άσους Νάουσας. 
Η δηµοπρασία έγινε σύµφωνα µε τους όρους που καταρτίσθηκαν µε την Α.Π. 
74/2011 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και πρώτη προσφορά ορίσθηκε το ποσό 
των : 
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• για  τα καυσόξυλα  οξιάς     27€ ανά χ.κ.µ..  
• για τα στρογγύλια  οξιάς     29 € ανά χ.κ.µ 

 

Στη δηµοπρασία που έγινε ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών δόθηκε τελική 
προσφορά ως εξής: 
 
    για  τα καυσόξυλα  οξιάς:     36€ ανά χ.κ.µ.. από το ∆άµτσιο Ευριπίδη 
    για τα στρογγύλια  οξιάς:     35 € ανά χ.κ.µ.. από το ∆άµτσιο Περικλή 

Πρότεινε την έγκριση των πρακτικών της δηµοπρασίας εκποίησης των δασικών 

 προϊόντων  της συστάδας 23 του ∆ηµοτικού ∆άσους Νάουσας 

 

Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 

 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Την εισήγηση του ∆ηµάρχου 

2. Τα από 28/07/11συνταχθέντα πρακτικά της δηµοπρασίας που έγιναν από την 

επιτροπή δηµοπρασιών για την εκποίηση των δασικών προϊόντων της συστάδας 23 

του ∆ηµοτικού ∆άσους Νάουσας 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας που έγινε για την εκποίηση των 

καυσόξυλων οξιάς και στρογγύλιων οξιάς: 
    για  τα καυσόξυλα  οξιάς: τελική προσφορά 36€ ανά χ.κ.µ.. από το ∆άµτσιο Ευριπίδη 
    για τα στρογγύλια  οξιάς:  τελική προσφορά35 € ανά χ.κ.µ.. από το ∆άµτσιο Περικλή 

Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Νάουσας για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης  

σύµφωνα µε τους όρους που καταρτίσθηκαν µε την Α.Π. 74/2011 απόφαση της  

οικονοµικής επιτροπής. 

 

Ακροτελεύτια διάταξη 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη  

σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Νάουσας. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 94/2011 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
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