
 

ΑΠΟΦΑΗ 

 Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 138 και 139 του Ν.Δ. 86/1969 ¨Περί Δαςικοφ Κϊδικα¨  

2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 963/1979 ¨Περί εκποίθςθσ δια δθμοπραςιϊν των, εκ τθσ διϋ απευκείασ υπό του 

Κράτουσ εκμεταλλεφςεωσ των Δθμοςίων Δαςϊν, παραγομζνων δαςικϊν Προϊόντων¨.  

3. Σθν με αρικμ35748/2017(ΦΕΚ 1971Βϋ/7-6-2017) Απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Α.Δ.Μ.Θ. με κζμα: 

¨Ανάκεςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςε οργανικζσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – 

Θράκθσ και παροχι εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ πράξεων και εγγράφων «Με εντολι υντονιςτι» ςτουσ 

προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ ¨ 

4.Σθν με αρικμ. 165110/288/27-1-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) Εγκφκλιο διαταγι τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ Δαςϊν 

& Δαςικοφ Περιβάλλοντοσ με κζμα «Δευτερεφουςεσ καρπϊςεισ»  

4. Σθν με αρικμ. 56885/9-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΝΞ8ΟΡ1Τ-30Λ), απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ 

με κζμα: «Ζγκριςθ υλοτομίασ, ωσ ζκτακτθ κάρπωςθ, ςτα Σμιματα 7,8,9,11 ζωσ 18 και 20 ζωσ 25 του 

Περιαςτικοφ Δάςουσ Θεςςαλονίκθσ». 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ  Ο Τ Μ Ε 

1. Δθμόςια πλειοδοτικι δθμοπραςία με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν εκποίθςθ, δαςικϊν 

προϊόντων τα οποία λεπτομερϊσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α και ςφμφωνα με τουσ 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΟΡΟΤ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Β. Σα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Α και Β αποτελοφν αναπόςπαςτα μζροσ 

τθσ παροφςασ. 

2. Σα ετοιμοπαράδοτα δαςικά προϊόντα παριχκθςαν από τισ υλοτομίεσ που πραγματοποιικθκαν ςτισ 

δαςικζσ κζςεισ «ΚΡΑΝΟ», «Ο.Σ.Ε.» και «ΚΣΗΜΑ ΜΑΝΟΤ» ςτα Σμιματα 8, 9 και 12 αντίςτοιχα του 

Περιαςτικοφ Δάςουσ Θεςςαλονίκθσ. Σα προϊόντα βρίςκονται ςτοιβαγμζνα ςε ςτιβάδεσ ςτουσ 

δαςoδρόμουσ των Σμθμάτων. 

3. Η δθμοπραςία κα διενεργθκεί ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ.  

4. Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από το Διευκυντι Δαςϊν Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ.  

            

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ 

Θεςςαλονίκη: 28-2-2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΤΡΗΞΗ ΤΠϋΑΡΙΘΜ. :11073/28-2-2020 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΕΚΠΟΙΗΕΩ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1. Ετοιμοπαράδοτα 2. Μθ ετοιμοπαράδοτα 

ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

1.α. 223,86 χκμ Ξφλο κρυμματιςμοφ Σραχείασ πεφκθσ  

ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ     β. 2.703,12 τόνοι Τπολείμματα υλοτομιϊν κωνοφόρων  

ΣΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΑΩΝ     ( διαμζτρου μεγαλφτερθσ των 2,00 cm) 

 Παραγωγισ  των δαςικϊν τμθμάτων 8, 9 και 12  

Σαχ. Δ/νςθ    : 26 θσ Οκτωβρίου 38-40            του Δ.Δ. «ΠΕΡΙΑΣΙΚΟ ΔΑΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» 

Σαχ.Κϊδικασ : 54627      

Πλθροφορίεσ : Ευδ. Καραμανίδου                  Χρόνοσ διενζργειασ τησ δημοπραςίασ 

Σθλζφωνο     : 2313 309044 Ημζρα Ημερ/νία Μινασ Ζτοσ Ϊρα 

Fax:              : 2310 538333  Σρίτθ 17 Μαρτίου 2020 9-10 π.μ. 

e-mail          : ekaraman@damt.gov.gr Παραςκευι 20 Μαρτίου 2020 9-10 π.μ. 

Αριθ.Πρωτ.: 11073      

 ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ:ΦΡΑΓΙΜΕΝΕ ΠΡΟΦΟΡΕ 

 ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

  



5. ε περίπτωςθ που θ δθμοπραςία αποβεί άγονθ κα επαναλθφκεί ςτισ 20-03-2020. Περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ μποροφν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δαςαρχείο Θεςςαλονίκθσ κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. 2313309044 & 2313309045) 

      
Η Αναπλθρωτισ Δαςάρχθσ  

Θεςςαλονίκθσ 
 
 

Ελζνθ Αγγελίδου 
Δαςολόγοσ με Αϋβακμό 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Διεφκυνςθ Δαςϊν Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ  

Ναυαρίνου 28 

Σ.Κ. 551 31 Καλαμαριά 

(Για τθν δθμοςίευςθ ςτον πίνακα  

ανακοινϊςεων τθσ Τπθρεςίασ  ςασ και τθν 

αποςτολι του αποδεικτικοφ ςτθ Τπθρεςία μασ)  

2. Διμο υκεϊν - Νεάπολθσ 

Ι. Μιχαιλ & τ.αράφθ 1  

Σ.Κ.56625 -  υκιζσ  

3. Διμο Θεςςαλονίκθσ 

Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Αϋ1Α 

Σ.Κ. 546 36 - Θεςςαλονίκη 

4. Διμο Παφλου Μελά 

Καραολι & Δθμθτρίου 1 

Σ.Κ. 564 30 - ταυροφπολη 

5. Διμο Πυλαίασ – Χορτιάτθ 

Αποςτόλου αμανίδθ 21 

Σ.Κ. 552 36 - Πανόραμα  

(Για τθν δθμοςίευςθ ςτον πίνακα  

ανακοινϊςεων των και τθν αποςτολι  

του αποδεικτικοφ δθμοςίευςθσ 

ςτθν  Τπθρεςία μασ)  

6. Δαςαρχεία : Λαγκαδά 

                        ταυροφ  

                         Ζδρεσ τουσ  

(Για τθν ανακοίνωςθ ςτουσ  

ενδιαφερόμενουσ.)  

7. Δαςονομεία: Θεςςαλονίκθσ – Χαλκθδόνοσ – Βαςιλικϊν  Ζδρεσ τουσ 

8. Μζλθ Επιτροπισ Διεξαγωγισ τθσ Δθμοπραςίασ 

9. Δ/νςθ Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν 

Α.Δ.Μ.Θ   με e-mail,  

Για δθμοςίευςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ  Α.Δ.Μ.Θ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο βάροσ των υπολειμμάτων υλοτομιϊν είναι ενδεικτικό προσ τα κάτω με δυνατότθτα υπζρβαςθσ 

πλζον του 30%. 

Σα προσ δθμοπράτθςθ ετοιμοπαράδοτα δαςικά προϊόντα παριχκθςαν, από τισ καλλιεργθτικζσ και 

εξυγιαντικζσ υλοτομίεσ που πραγματοποιικθκαν ςτα Σμιματα 8,9 και 12 του Π.Δ. Θεςςαλονίκθσ από τισ 

16-12-2019 μζχρι τισ 25-2-2020 και  βρίςκονται ςτοιβαγμζνα καταλλιλωσ πάνω ςτουσ δαςόδρομουσ των 

Σμθμάτων 

     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ 

ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 11073/28-2-2020 
ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ: 17-3-2020 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ: 20-3-2020 

 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Α/Α 
Κατθγορία  

ξυλείασ 
Δαςικό 
είδοσ 

Αρικμόσ 
ςτοιβάδων 

Μονάδα 
μζτρθςθσ 

Αρικμόσ 
μερίδων  

Ποςότθτα 

Σιμι      
εκκίνθςθσ      

κατά μονάδα 
ςε ευρϊ (€) 

Σόποσ 
παράδοςθσ 

Χρόνοσ 
παράδοςθσ 

1 
Ξφλο 

κρυμματιςμοφ  
Σραχείασ 
πεφκθσ 

14 χ.κ.μ. 1 108,79 14,00  Σμιμα 8 ετοιμοπαράδοτα 

2 
Τπολείμματα 

υλοτομιϊν 
Σραχείασ 
πεφκθσ 

--- τόνοσ 2 783,36 2,23 Σμιμα 8 ετοιμοπαράδοτα 

3 
Ξφλο 

κρυμματιςμοφ 
Σραχείασ 
πεφκθσ 

6 χ.κ.μ. 3 13,64 14,00  Σμιμα 9 ετοιμοπαράδοτα 

4 
Τπολείμματα 

υλοτομιϊν 
Σραχείασ 
πεφκθσ 

--- τόνοσ 4 868,20 2,23 Σμιμα 9  ετοιμοπαράδοτα 

5 
Ξφλο 

κρυμματιςμοφ 
Σραχείασ 
πεφκθσ 

15 χ.κ.μ. 5 101,43 14,00  Σμιμα 12 ετοιμοπαράδοτα 

6 
Τπολείμματα 

υλοτομιϊν 
Σραχείασ 
πεφκθσ 

--- τόνοσ 6 1.051,56 2,23 Σμιμα 12 ετοιμοπαράδοτα 

Θεςςαλονίκθ 28-2-2020 

    Η Αναπλθρϊτρια Δαςάρχθσ  

Θεςςαλονίκθσ 

 

 

   Ελζνθ Αγγελίδου 

Δαςολόγοσ  Αϋ 



                                                              Ανικει ςτθν Αρικμ. 11073/28-2-2020 Διακιρυξθ  

                                                                                    ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.Η δθμοπραςία διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 138 και 139 του Ν.Δ. 86/1969 ¨περί 

δαςικοφ κϊδικα¨, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, τισ διατάξεισ του αρικ. 963/1979 Π.Δ. ¨περί 

εκποίθςθσ δια δθμοπραςίασ των, εκ τθσ απϋευκείασ υπό του Κράτουσ εκμετάλλευςθσ των Δθμοςίων 

Δαςϊν, παραγομζνων δαςικϊν προϊόντων και τουσ όρουσ του παρόντοσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ.  

  

2.  Δημοπραςία με προφορικζσ προςφορζσ.  

α. Για να γίνει δεκτόσ ςε δθμοπραςία με προφορικζσ προςφορζσ πρζπει να κατακζςει ςτθν επιτροπι 

διεξαγωγισ αυτϊν:  

α1. Εγγφθςθ ίςθ τουλάχιςτον με το ζνα εικοςτό (1/20), τθσ προςφοράσ του, ςε εγγυθτικι επιςτολι μιασ 

από τισ αναγνωριςμζνεσ ςτθν Ελλάδα Σράπεηα, ι ςε Γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων 

ι ςε χρεόγραφα εκνικϊν δανείων, που κα υπολογίηονται με τθν ονομαςτικι τουσ αξία.  

α2. Ζγγραφθ διλωςθ ότι ζλαβε γνϊςθ των εκποιοφμενων δαςικϊν προϊόντων που είναι ετοιμοπαράδοτα 

και ότι παραιτείται από κάκε αντίρρθςθ ωσ προσ τθν κατεργαςία, τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα αυτϊν, 

όταν δε δεν είναι ετοιμοπαράδοτα, ότι ζλαβε γνϊςθ και παραιτείται από κάκε αντίρρθςθ για τισ ςυνκικεσ 

παραγωγισ τουσ και τισ προδιαγραφζσ βάςει των οποίων κα παραχκοφν.  

α3. Ζγγραφθ διλωςθ τθσ διεφκυνςθσ τθσ κατοικίασ του. Εφόςον επικυμεί μπορεί να διορίςει και 

αντίκλθτο μόνιμο κάτοικο τθσ πόλθσ που διεξάγεται θ δθμοπραςία.  

β. τισ δθμοπραςίεσ με προφορικζσ προςφορζσ όποιοσ παρουςιαςτεί και δθλϊςει ςυμμετοχι για 

λογαριαςμοφ άλλου φυςικοφ ι Νομικοφ προςϊπου, υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν επιτροπι διεξαγωγισ 

τθσ δθμοπραςίασ, μαηί με τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όλα τα παραςτατικά που αποδεικνφουν τθ ςχετικι 

εντολι και τθ νόμιμθ ςφςταςθ του Νομικοφ προςϊπου. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ εγγφθςθ πρζπει να 

εκδίδεται ςτο όνομα του αντιπροςωπευόμενου.  

γ. Κατά τθ διεξαγωγι τθσ δθμοπραςίασ γίνεται δεκτόσ, όποιοσ προςζλκει και νομιμοποιθκεί προςθκόντωσ 

και δθλϊςει ςυμμετοχι, απαραιτιτωσ όμωσ, προ του πζρατοσ αυτισ, δθλαδι προσ τθσ τρίτθσ κλιςεωσ 

από τον κιρυκα.  

δ. Η δθμοπραςία κα ςυνεχιςτεί και μετά τθν παρζλευςθ τθσ ϊρασ που κακορίηεται από τθν διακιρυξθ, 

εφόςον κα ςυνεχιςτεί θ υποβολι προςφορϊν.  

ε. Κάκε προςφορά είναι υποχρεωτικι για τον πλειοδότθ, θ υποχρζωςθ δε αυτι μεταβιβάηεται 

αλλθλοδιαδόχωσ από τον πρϊτο ςτουσ ακόλουκουσ και επιβαρφνει οριςτικά τον τελευταίο πλειοδότθ.  

 

3. Δημοπραςία με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ.  

α. Οι επικυμοφντεσ να λάβουν μζροσ ςτθ δθμοπραςία με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ πρζπει να 

παραδϊςουν μζχρι τθσ ϊρασ που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ, ςτον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ, φάκελο, 

μζςα ςτον οποίο κα ζχουν κζςει:  

 

α1. Κλειςτό φάκελο, ςφραγιςμζνο με ςφραγίδα του πλειοδότθ ι τθν υπογραφι του, που να περιζχει τθν 

προςφορά του, όπωσ κακορίηεται ςτθν παρακάτω παράγραφο 4, χωρίσ ξάςματα, υπογεγραμμζνθ και 

ςφραγιςμζνθ από τον πλειοδότθ. Εξωτερικά ςτο φάκελο αυτό κα αναγράφεται θ λζξθ ¨ΠΡΟΦΟΡΑ¨, ο 

αρικμόσ και θ θμερομθνία τθσ διακθρφξεωσ , θ θμερομθνία διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ και το είδοσ των 

προϊόντων που δθμοπρατοφνται, όπωσ κακορίηονται ςτθν επικεφαλίδα τθσ διακιρυξθσ.  

α2. Σα εγγυοδοτικά και λοιπά ζγγραφα των εδαφίων α1, α2 και α3 τθσ παραπάνω παραγράφου 2 

(δθμοπραςία με προφορικζσ προςφορζσ).  



β. φραγιςμζνεσ προςφορζσ, ωσ ανωτζρω, μποροφν να ςταλοφν και ταχυδρομικϊσ, κα λθφκοφν όμωσ 

υπόψθ όταν περιζλκουν ςτον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ μζχρι τθσ ϊρασ που κακορίηεται από τθν διακιρυξθ.  

γ. Προςφορζσ που κα παραδίδονται θ απεςταλμζνεσ ταχυδρομικϊσ κα περιζρχονται ςτον Πρόεδρο τθσ 

Επιτροπισ μετά τθν ϊρα που κα κακορίηεται από τθ διακιρυξθ, κεωροφνται ωσ αντιπροςφορζσ και για το 

λόγο αυτό είναι απαράδεκτεσ.  

δ. Αν κατά τθν αποςφράγιςθ των φακζλων και τθν ανακοίνωςθ των προςφορϊν, προκφψουν 

περιςςότεροι πλειοδότεσ με ιςότιμεσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ αξίασ των προϊόντων κάκε μερίδασ, 

τελικόσ πλειοδότθσ μεταξφ αυτϊν κα ανακθρυχκεί  δια κλθρϊςεωσ, που κα διενεργθκεί από τθν επιτροπι 

κατά τθ δθμόςια ςυνεδρίαςι τθσ.  

 

4.  Σόςο οι προφορικζσ όςο και οι ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για να είναι ζγκυρεσ, κα πρζπει να δίδονται 

ςε Ευρϊ (€) με δφο δεκαδικά ψθφία κατά είδοσ και μονάδα μζτρθςθσ των εκποιοφμενων δαςικϊν 

προϊόντων, είτε για το ςφνολό τουσ, είτε για το ςφνολο των προϊόντων μιασ ι περιςςοτζρων μερίδων εάν θ 

ποςότθτα των εκποιουμζνων προϊόντων ζχει διαχωριςτεί ςε μερίδεσ, που κα κακορίηονται όμωσ 

επακριβϊσ ςτθν προςφορά.  

 

5.  Ο προςφζρων για το ςφνολο των εκποιουμζνων προϊόντων αλλά με μικρότερθ προςφορά άλλου ι 

άλλων πλειοδοτϊν, που προςζφεραν για τα προϊόντα μιασ ι περιςςοτζρων μερίδων, είναι υπόχρεοσ για 

τθν προςφορά του, για τθν υπόλοιπθ ποςότθτα που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ των μερίδων για τισ 

οποίεσ δόκθκαν μεγαλφτερεσ προςφορζσ. 

 

6.  Οι κατατικζμενεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ μετά τθ λιξθ τθσ δθμοπραςίασ με προφορικζσ ι με 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ επιςτρζφονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, εκτόσ από τθν εγγφθςθ του τελευταίου 

πλειοδότθ. 

 

7.  Η απλι ςυμμετοχι του πλειοδότθ ςτθ δθμοπραςία δθλϊνει αυτομάτωσ, ότι αυτόσ ζλαβε πλιρθ και 

ςαφι γνϊςθ των όρων διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ και κατά ςυνζπεια αποκλείει το δικαίωμα του 

πλειοδότθ να προςφφγει ςτα δικαςτιρια.  

 

8. Η κατά τθ δθμοπραςία επιτευχκθςομζνθ τιμι κατά μονάδα δαςικοφ      προϊόντοσ είναι απολφτωσ 

οριςτικι και δεν υπόκειται ςε καμία αυξομείωςθ   για οποιοδιποτε λόγο, ο δε τελευταίοσ πλειοδότθσ 

παραιτείται κάκε αξιϊςεωσ από απρόβλεπτθ τυχόν μεταβολι των οικονομικϊν ςυνκθκϊν. 

 

9.  Η δθμοπραςία είναι τελειωτικι και δεν γίνονται αντιπροςφορζσ, διακοπι δε τθσ διενεργοφμενθσ 

δθμοπραςίασ δεν επιτρζπεται για οποιοδιποτε λόγο.  

 

10. Η κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ τελεί υπό τθν ζγκριςθ του Διευκυντοφ Δαςϊν 

Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ φςτερα από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ.  

 

11. τθν περίπτωςθ που δθμοπραςία αποβεί άγονθ ι αςφμφορθ ι κθρυχκεί ο τελευταίοσ πλειοδότθσ 

ζκπτωτοσ για οποιαδιποτε αιτία, αυτι επαναλαμβάνεται.  

 

12. Αν θ δθμοπραςία ακυρωκεί ι δεν εγκρικεί για οποιοδιποτε λόγο το αποτζλεςμά τθσ, κανζνασ από 

τουσ πλειοδότεσ, οφτε και αυτόσ ο τελευταίοσ δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ.  

 

13. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ και τθσ διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ μποροφν να 

υποβλθκοφν, ςτθν Επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ, μόνο από τουσ ςυμμετζχοντεσ, ςτθ 

δθμοπραςία πλειοδότεσ κατά τον χρόνο διενζργειασ αυτισ.  

 



14. Ζνςταςθ που κα υποβλθκεί ςε οποιαδιποτε επιτροπι διενζργειασ τθσ δθμοπραςίασ (περίπτωςθ 

δθμοπραςίασ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ) και κα κρικεί ωσ βάςιμθ, ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ακφρωςθ 

τθσ δθμοπραςίασ από όλεσ τισ άλλεσ επιτροπζσ που ταυτόχρονα διενεργοφν τθν ίδια δθμοπραςία.  

 

15.  Από τθσ κοινοποίθςθσ τθσ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ ςτον τελευταίο πλειοδότθ ι 

τον αντίκλθτό του, ι ςε περίπτωςθ άρνθςθσ παραλαβισ, από τθσ κατάκεςισ τθσ ςτο οικείο Σαχυδρομικό 

Γραφείο για να αποςταλεί ταχυδρομικϊσ, ο τελευταίοσ πλειοδότθσ οφείλει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ να 

προςζλκει για τθν ςφνταξθ και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αγοραπωλθςίασ.  

 

16. Η κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ αγοραπωλθςίασ και θ υπογραφι τθσ για λογαριαςμό του Δθμοςίου, κα 

γίνει από τον οικείο Οικονομικό Ζφορο, αφοφ ο αγοραςτισ, εάν μεν πρόκειται για μθ ετοιμοπαράδοτα 

προϊόντα, προςκομίςει εγγυοδοτικά ζγγραφα ςφμφωνα με τθν παραπάνω παράγραφο 2 α1, αξίασ ίςθσ 

προσ το ζνα δζκατοσ (1/10) τθσ αξίασ των αγοραηομζνων, αλλά μθ παραλαμβανομζνων προϊόντων, εάν δε 

πρόκειται για ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, προςκομίςει αποδεικτικά κατάκεςθσ υπζρ του Πράςινου 

Σαμείου-Ειδικόσ Φορζασ  Δαςϊν  ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, είτε εφϋ άπαξ ολόκλθρου του τιμιματοσ των 

υπζρ αυτοφ κατακυρωκζντων προϊόντων, είτε του ενόσ τρίτου (1/3) αυτοφ. τθν περίπτωςθ που κα 

κατακζςει μονάχα το 1/3 του τιμιματοσ, οφείλει ςυγχρόνωσ να προςκομίςει και εγγυθτικι επιςτολι 

αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ, που να είναι ςυνταγμζνθ κατά  τον  κακοριςκζντα από το Τπουργείο Γεωργίασ 

τφπο, και να εγγυϊνται τθν ζγκαιρθ καταβολι των υπολοίπων 2/3 του τιμιματοσ ςε δφο ιςόποςεσ  δόςεισ, 

εκ των οποίων θ μία κα πρζπει να καταβλθκεί ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

αγοραπωλθςίασ και θ άλλθ ςε ζξι (6) μινεσ.  

 

17. Η νόμιμθ χαρτοςιμανςθ τθσ ςφμβαςθσ, το τιμολογιακό χαρτόςθμο, ο Φ.Π.Α., θ υπζρ Ο.Γ.Α. ειςφορά, 

τα ζξοδα δθμοςίευςθσ, τα κθρφκεια δικαιϊματα και λοιπζσ τυχόν κρατιςεισ πλθν τθσ υπζρ Κοινοτιτων 

ειςφοράσ του Νόμου 4260/1962 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, βαρφνουν τον αγοραςτι.  

 

18. Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ θ κατατεκείςα εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθ δθμοπραςία επιςτρζφεται 

ςτον αγοραςτι.  

 

19. Αν ο αγοραςτισ δεν προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγκριςθσ των 

πρακτικϊν για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αγοραπωλθςίασ, ζςτω και αν ςτο διάςτθμα αυτό ζχει 

κατακζςει το τίμθμα, όπωσ κακορίηεται παραπάνω, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και τα προϊόντα 

αναπλειςτθριάηονται ςε βάροσ του. 

  

20. Η καταβολι κάκε δόςθσ πρζπει να ςυντελείται οπωςδιποτε μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ πλθρωμισ. 

Για κάκε εκπρόκεςμθ εξόφλθςθ επιβάλλεται θ νόμιμθ προςαφξθςθ που ιςχφει κάκε φορά, αρχόμενθ από 

τθν τζταρτθ θμζρα από τθν οποία ζγινε απαιτθτι θ οφειλι.  

 

21. Η καταβολι του τιμιματοσ για προϊόντα που κατζςτθςαν ετοιμοπαράδοτα μετά τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ, κα γίνεται ςφμφωνα με τθν παραπάνω παράγραφο 16, μόνο γιϋ αυτά, μζςα ςε δζκα (10) 

θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ τθσ αρμόδιασ Δαςικισ Τπθρεςίασ. Αν ο αγοραςτισ δεν κατακζςει το 

τίμθμα ςτθν προκεςμία αυτι κθρφςςεται ζκπτωτοσ για τθν ποςότθτα αυτι των δαςικϊν προϊόντων και τα 

προϊόντα αναπλειςτθριάηονται ςε βάροσ του. 

 

22. Η παράδοςθ και παραλαβι των εκποιθμζνων ετοιμοπαράδοτων δαςικϊν προϊόντων από τον 

αγοραςτι, κα γίνει εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν χρονολογία τθσ υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. Για τα μθ ετοιμοπαράδοτα, κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ προϊόντα, θ παράδοςθ και θ 

παραλαβι από τον αγοραςτι κα γίνει εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ τθσ Δαςικισ 

Τπθρεςίασ ότι κατζςτθςαν ετοιμοπαράδοτα.  



 

23. Αν ο αγοραςτισ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παράδοςθσ και παραλαβισ, θ 

Τπθρεςία κα προβεί οίκοκεν ςτθ ςφνταξθ τοφτου, τθν ζκτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ θμζρα ι τθν 

δζκατθ ζκτθ από τθν ειδοποίθςθ και από τθν επόμενθ κα αρχίςουν οι προκεςμίεσ αποκόμιςθσ των 

προϊόντων.  

 

24. Σο διαςταςολόγιο των εκποιοφμενων δαςικϊν προϊόντων που κα καταχωρθκεί ςτο πρωτόκολλο 

παράδοςθσ και παραλαβισ, κα είναι ςφμφωνο με τθν αντίςτοιχθ χρζωςθ τθσ αποκικθσ τθσ Δαςικισ 

υπθρεςίασ. Ο αγοραςτισ μπορεί να προβάλλει αντιρριςεισ κατά του διαςταςολογίου, οπότε κα ενεργθκεί 

αναμζτρθςθ των προϊόντων από Επιτροπι που κα οριςκεί από τθν Διεφκυνςθ Δαςϊν Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ. 

Η δαπάνθ τθσ αναμζτρθςθσ κα βαρφνει τον αγοραςτι, εκτόσ αν προκφψει διαφορά υπζρ αυτοφ, 

μεγαλφτερθ του 5% τθσ ποςότθτασ που κα αναμετρθκεί.  

 

25. Μετά τθν ςφνταξθ και υπογραφι του πρωτοκόλλου παράδοςθσ και παραλαβισ θ κυριότθτα των 

εκποιθκζντων προϊόντων, περιζρχεται ςτον αγοραςτι, ο οποίοσ βαρφνεται ςτο εξισ με τουσ κινδφνουσ 

πυρκαγιάσ, πλθμμφρασ, λεθλαςίασ, αλλοίωςθσ τθσ ποςότθτασ, μείωςθσ τθσ αξίασ τουσ από οποιοδιποτε 

λόγο ι απϊλειάσ τουσ, από τθν μθ καλι φφλαξθ, κατά το χρόνο που τα προϊόντα είναι αποκθκευμζνα ςε 

ςτεγαςμζνεσ ι υπαίκριεσ αποκικεσ τθσ Τπθρεςίασ.  

 

26. Η αποκόμιςθ των παραδοκζντων δαςικϊν προϊόντων από τον τόπο όπου αυτά είναι αποκθκευμζνα 

μζςα ι πλθςίον του δάςουσ ι από τον τόπο αποκικευςθσ ςε χϊρουσ ι αποκικεσ που ανικουν ςτο 

Δθμόςιο ι ζχουν ενοικιαςτεί από αυτό, πρζπει να ςυντελεςκεί μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα 

(30) θμερϊν από τθσ υπογραφισ του πρωτοκόλλου παράδοςθσ και παραλαβισ.  

 

27.Η ποςότθτα των δαςικϊν προϊόντων που δεν αποκομίςτθκε μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία, μπορεί να 

παραμείνει ςτισ αποκικεσ του Δθμοςίου μζχρι εξιντα (60) θμζρεσ με ι χωρίσ καταβολι ενοικίου.  

 

28.Με τθν απόφαςθ του Δ/ντοφ Δαςϊν Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ μπορεί να εγκρικεί παράταςθ τθσ ανωτζρω 

προκεςμίασ, για μεν τα προϊόντα των Κρατικϊν Εργοςταςίων Ξφλου μζχρι ζξι (6) μινεσ για δε τα λοιπά 

προϊόντα μζχρι ζνα (1) ζτοσ από τθσ θμερομθνίασ ςφνταξθσ του πρωτοκόλλου παράδοςθσ και παραλαβισ, 

με καταβολι ι όχι ενοικίου.  

 

29.Αν οι παραπάνω προκεςμίεσ αποκόμιςθσ περάςουν άπρακτεσ, τα μθ αποκομιςκζντα προϊόντα 

περιζχονται και πάλι ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου.  

 

30.τισ περιπτϊςεισ ζγκριςθσ από τθν Διεφκυνςθ Δαςϊν Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ  παράταςθσ τθσ προκεςμίασ 

αποκόμιςθσ, λόγω ανωτζρασ βίασ, κα χορθγείται και ιςόχρονθ παράταςθ καταβολισ των δόςεων του 

τιμιματοσ, που αντιςτοιχεί ςτα μθ αποκομιςκζντα προϊόντα, ατόκωσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ 

προςκόμιςθσ από τον αγοραςτι νζων εγγυθτικϊν επιςτολϊν αναλόγου λιξθσ. 

 

31. Κατά τθν κιρυξθ πλειοδότθ αγοραςτι δαςικϊν προϊόντων ωσ ζκπτωτου, τα προϊόντα 

αναπλειςτθριάηονται ςε βάροσ του. Δεν επιτρζπεται ςυμμετοχι ςτον αναπλειςτθριαςμό του κθρυχκζντοσ 

ζκπτωτου πλειοδότθ.  

 

32. Οι κθρυςόμενοι ωσ ζκπτωτοι βαρφνονται με τθν επί ζλλατον διαφορά του τιμιματοσ που κα προκφψει 

μεταξφ τθσ αρχικισ δθμοπραςίασ και τθσ δθμοπραςίασ του αναπλειςτθριαςμοφ, με τουσ νόμιμουσ τόκουσ 

υπερθμερίασ του μθ εξοφλθκζντοσ τιμιματοσ για το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ θμερομθνίασ 

καταβολισ αυτοφ βάςει τθσ αρχικισ δθμοπραςίασ  και τθσ θμερομθνίασ καταβολισ του βάςει τθσ 



δθμοπραςίασ αναπλειςτθριαςμοφ, ωσ και με οποιαδιποτε δαπάνθ ι ηθμιά που κα προκλθκεί λόγω του 

αναπλειςτθριαςμοφ.  

 

33. Σο τελικό βάροσ των εκποιοφμενων υπολειμμάτων υλοτομίασ, που κα καταχωρθκεί ςτο πρωτόκολλο 

παράδοςθσ και παραλαβισ, κα είναι αυτό που κα προκφψει από τθν ηφγιςθ των φορτθγϊν οχθμάτων πριν 

και μετά   τθν φόρτωςθ αυτϊν. 

Ζνα απόκομμα από το τριπλότυπο των ηυγολογίων, υπογεγραμμζνο από αρμόδιο Τπάλλθλο τθσ Τπθρεςίασ 

μασ, κα περιζρχεται ςτθν Τπθρεςία βάςει του οποίου κα κόβεται και το αντίςτοιχο τιμολόγιο. 

το απόκομμα εκτόσ από το μικτό βάροσ και το απόβαρο, κα ςθμειϊνεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του 

οχιματοσ, θ ϊρα, θ θμερομθνία και το ονοματεπϊνυμο του οδθγοφ. 

 

34. Οι δαπάνεσ ηφγιςθσ των εκποιοφμενων υπολειμμάτων υλοτομίασ βαρφνουν τον τελικό πλειοδότθ.    

 Θεςςαλονίκθ 28-2-2020 

    Η Αναπλθρϊτρια Δαςάρχθσ  

Θεςςαλονίκθσ 

 

 

   Ελζνθ Αγγελίδου 

Δαςολόγοσ Αϋ 


