
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα         10-11-2017 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.   Πρωτοκ:       96083/2426 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση : Μινώας 12  Τ.Κ.. 191 00 
Τηλ.  2296083650  

 

 

           2296083651 
Η    Δ Α Σ Α Ρ Χ Η Σ      ΜΕΓΑΡΩΝ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ: 

 
Εκτίθενται σε πλειοδοτική δημοπρασία για εκποίηση 32,50 χ.κ.μ. καυσοξύλων χαλεπίου πεύκης, τα οποία 

κατασχέθηκαν ως προϊόντα παράνομης υλοτομίας από τη Δασική Υπηρεσία στη θέση «Καβελλάρης» περ/ρειας 

Δήμου Μεγάρων-Νέας Περάμου. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις και τους περιορισμούς που θέτει: 

α) ο Ν. 4138/13 (ΦΕΚ  Α/72/19-03-2013)   

β) η αριθ.136953/5132/14-10-2013 εγκύκλιος διαταγή του Υ.Π.ΕΝ.  

γ) τα αρθ. 268 & 271 του ΝΔ86/69  

δ) το Π.Δ./1928 (ΦΕΚ Α/252/30-11-1928)  

και υπό τους εξής όρους και υποχρεώσεις: 

1. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε ευρώ 9,00(€) ανά χωρικό κυβικό μέτρο (µη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 

κατ΄ αυτή την έννοια λογίζονται και οι προσφορές των πλειοδοτών. Η τιμή υπολογίστηκε από τον ισχύοντα 

πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων αφού αφαιρέθηκαν τα έξοδα εξωδάσωσης όπως έχουν οριστεί με την 

αριθ.151362/673/21-02-2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού .Π.ΕΝ. «τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και 

λοιπών εργασιών συγκομιδής» 

2. Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 9,00 (€) ανά χωρικό κυβικό μέτρο ή 293,00€ στο σύνολο  

3. Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία εάν δεν καταβάλει στους ενεργούντες την δημοπρασία υπαλλήλους 

ως εγγύηση το ένα τρίτο της αξίας του συνόλου των εκποιούμενων δασικών προϊόντων βάσει της ισχύουσας 

διατιμήσεως.  

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά το τέλος της δημοπρασίας στους αποτυγχάνοντες και κρατείται από τον 

τελευταίο πλειοδότη, στον οποίο επιστρέφεται με απόδειξη μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και 

όταν καταθέσει στον ενεργούντα την δημοπρασία υπάλληλο ή το Δασαρχείο ή Δασονομείο το οικείο γραμμάτιο ή 

διπλότυπο εισπράξεως για το σύνολο του εκπλειστηριάσματος. 

4. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας 

επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο , 

αλλιώς θεωρείτε ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

5. Μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας εκδίδεται Υπηρεσιακό Σημείωμα για την κατάθεση στο 

Πράσινο Ταμείο του εκπλειστηριάσματος (βαρυνομένου µε Φ.Π.Α. 13%) και εν συνεχεία μετά την υποβολή στο 

οικείο Δασαρχείο του σχετικού γραμματίου ή διπλοτύπου εισπράξεως εκδίδεται έγγραφη έγκριση του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, η οποία και επέχει θέση αδείας υλοτομίας  

 



 

 

 

και δυνάμει της οποίας ο τελευταίος πλειοδότης μπορεί να πάρει στην κατοχή και κυριότητα του τα 

κατασχεθέντα προϊόντα µε δική του δαπάνη και ευθύνη υποχρεούμενος να συμμορφωθεί µε τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας καθώς και τις περιλαμβανόμενες στην ανωτέρω έγκριση διατάξεις και προθεσμίες 

υλοτομίας. Προ της παραλαβής και μεταφοράς θα συντάσσεται αρμοδίως μερικό πρωτόκολλο εξελέγξεως 

συμπληρωμένο κατά τα προβλεπόμενα. Τα συγκεντρωμένα στον τόπο αποθήκευσης δασικά προϊόντα  πρέπει 

να αντιπροσωπεύονται όσον αφορά το ποσόν και το είδος του δασικού προϊόντος υπό των αντιστοίχων 

μερικών δελτίων και του τελικού δελτίου καταμετρήσεως. 

6. Η συμμετοχή οποιουδήποτε στην δημοπρασία σημαίνει πως έλαβε γνώση των όρων και συνθηκών της 

δημοπρασίας τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς και ότι έλαβε γνώση της ποιότητας, 

της κατάστασης και της ποσότητας των εκποιούμενων δασικών προϊόντων και τα αποδέχεται όπως καταγράφονται 

στην παρούσα καθώς και ότι αποδέχεται ότι το Δημόσιο καμία ευθύνη δεν έχει για τυχόν ελλιπή αριθμό ή 

ποσότητα ή κακή ποιότητα των κατασχεθέντων τα οποία εκποιούνται όπως είναι και όπου βρίσκονται.  

7. Τα έξοδα υλοτομίας, τεμαχισμού και μεταφοράς των εκποιούμενων δασικών προϊόντων  επιβαρύνουν τον 

τελευταίο πλειοδότη. 

8. Τα υπολείμματα του τεμαχισμού των καυσοξύλων θα πρέπει να απομακρυνθούν και να τοποθετηθούν με 

μέριμνά σας εκτός δασικής περιοχής, σε χώρους εναπόθεσης φυτικών απορριμμάτων ορισμένους από της Δ/νση 

Καθαριότητας του Δήμου Μεγάρων. 

9. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας εναπόκειται στον Δασάρχη Μεγάρων σύμφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.Δ. 86/1969. 

10. Η τελευταία πλειοδοτική τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%. 

11. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δασαρχείο Μεγάρων την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα 

Τετάρτη και ώρες 9π.µ. (έναρξη) έως 11π.µ. (λήξη). 

12. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα διενεργηθεί επαναληπτική µε τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και χωρίς άλλη δημοσίευση την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και 

ώρες 9π.µ. (έναρξη) έως 11π.µ. (λήξη). 

 

Επισυνάπτεται απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με σημειωμένες επ’ αυτού τις θέσεις της κατασχεμένης ξυλείας και πίνακας 

συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ 1987 με αριθμό πευκοδένδρων ανά σημείο 

         
 

Η Δασάρχης α/α 
 
 

Φράγκου Σωτηρία 
          Δασολόγος 


