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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις, 1 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη 2017 και ώρα 12.00 - 13.00 θα διεξαχθεί στο Περτούλι και στα
γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου δημόσιος τακτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τους υπ’ αριθμ.
68/21.2.1997 όρους του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, για την εκποίηση
Α1) - οκτακοσίων ενενήντα και σαράντα ένα εκατοστά (890,41) στρόγγυλης ξυλείας ελάτης >2μ
μήκους .
Β2)

- πενήντα τέσσερα και ενενήντα ένα εκατοστά (54,91) <2μ κ.μ. περίπου (μικρού μήκους)

ΜΠΟΣΙΑ
Γ3)

- τετρακόσια τριάντα τρία και είκοσι ενα εκατοστά (433,21) >2μ κ.μ. περίπου (2,50 μ)

Δ4)- οκτακοσίων εβδομήντα και πενήντα εκατοστά (870,50) χκμ περίπου ξυλεία θρυμματισμού
ελάτης
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί στις

6 Νοεμβρίου ημέρα

Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Α. Στρόγγυλη ξυλεία ελάτης >2μ μήκους άφλοια
Α1. μερίδα των 242,91 κμ ΔΤ 314, χρώμα ΜΑΥΡΟ,τεμάχια 461
των 3,00 μέτρων μήκους
των 4,00 μέτρων μήκους
των 5,00 μέτρων μήκους
των 6,00 μέτρων μήκους
των 7,00 μέτρων μήκους
των 8,00 μέτρων μήκους
των 9,00 μέτρων μήκους

0,34
138,74
23,41
38,51
30,53
7,18
4,20

0,1%
57,1%
9,6%
15,9%
12,6%
3,0%
1,7%
242,91

100,0%

Α2. μερίδα των 207,52 κμ ΔΤ 315, χρώμα ΜΠΛΕ τεμάχια 451
των 4,00 μέτρων μήκους
των 5,00 μέτρων μήκους
των 6,00 μέτρων μήκους
των 7,00 μέτρων μήκους
των 8,00 μέτρων μήκους
των 9,00 μέτρων μήκους

140,27
24,66
25,38
11,65
2,80
2,76

67,6%
11,9%
12,2%
5,6%
1,3%
1,3%
207,52

100,0%

112,64

100,0%

169,92

100,0%

157,42

100,0%

Α3. μερίδα των 112,64 κμ ΔΤ 316, χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ, τεμάχια 293
των 3,00 μέτρων μήκους
των 4,00 μέτρων μήκους
των 5,00 μέτρων μήκους
των 6,00 μέτρων μήκους
των 7,00 μέτρων μήκους
των 8,00 μέτρων μήκους
των 9,00 μέτρων μήκους

16,90
71,20
9,44
10,77
2,47
1,31
0,55

15,0%
63,2%
8,4%
9,6%
2,2%
1,2%
0,5%

Α4. μερίδα των 169,92 κμ ΔΤ 317, χρώμα ΜΠΛΕ, τεμάχια 380
των 3,00 μέτρων μήκους
των 4,00 μέτρων μήκους
των 5,00 μέτρων μήκους
των 6,00 μέτρων μήκους
των 7,00 μέτρων μήκους
των 8,00 μέτρων μήκους
των 9,00 μέτρων μήκους

8,85
77,68
33,29
38,82
7,86
2,5
0,92

5,2%
45,7%
19,6%
22,8%
4,6%
1,5%
0,5%

Α5. μερίδα των 157,42 κμ ΔΤ 319, χρώμα ΠΡΑΣΙΝΟ τεμάχια 325
των 3,00 μέτρων μήκους
των 4,00 μέτρων μήκους
των 5,00 μέτρων μήκους
των 6,00 μέτρων μήκους
των 7,00 μέτρων μήκους
των 8,00 μέτρων μήκους
των 9,00 μέτρων μήκους

9,20
65,37
33,12
33,14
12,34
3,73
0,52

5,8%
41,5%
21,0%
21,1%
7,8%
2,4%
0,3%

B. Στρόγγυλη ξυλεία ελάτης <2μ μήκους άφλοια ΜΠΟΣΙΑ)
Β1

μερίδα των 54,91 κ.μ Δ.Τ.

202 – 206 – 313 - 316 τεμάχια 242

Γ. Στρόγγυλη ξυλεία ελάτης >2μ μήκους άφλοια 2,50μ)
Γ1 μερίδα των 59,97 κ.μ Δ.Τ. 201 – 203 - 204

τεμάχια

188

Γ2 μερίδα των 147,80 κ.μ Δ.Τ.

205 – 207 – 209 τεμάχια 485

Γ3 μερίδα των 161,17 κ.μ Δ.Τ.

312 – 314 – 315 τεμάχια

570

Γ4 μερίδα των 64,27 κ.μ Δ.Τ.

317 – 318 – 319 τεμάχια

238

Δ.
Δ1 μερίδα των
Δ2 μερίδα των
Δ3 μερίδα των
Δ4 μερίδα των
Δ5 μερίδα των
Δ6 μερίδα των

Ξυλεία θρυμματισμού ελάτης
140,50
179,00
141,00
120,00
212,00
78,00

χκ.μ
χκ.μ
χκ.μ
χκ.μ
χκ.μ
χκ.μ

Δ.Τ.
Δ.Τ.
Δ.Τ.
Δ.Τ.
Δ.Τ.
Δ.Τ.

204
205
206
207
209
319

Αριθμ. στοιβάδας
Αριθμ. στοιβάδας
Αριθμ. στοιβάδας
Αριθμ. στοιβάδας
Αριθμ. στοιβάδας
Αριθμ. στοιβάδας

5-8
9 - 14
15 - 20
21 - 22
23 - 28
29 - 32

Τα παραπάνω εκποιούμενα δασικά προϊόντα προέρχονται από κανονικές υλοτομίες του έτους 2017,
βρίσκονται δε όλα μετατοπισμένα κατά μήκος των δασικών δρόμων των δασικών τμημάτων και θα παραδίδονται με
το δελτίο καταγραφής, το οποίο και μπορεί να κοινοποιηθεί.

Οι προσφορές για τις μερίδες
1) Α1 – Α5 της στρόγγυλης ξυλείας ελάτης >2μ μήκους (άφλοιας) από κανονικές υλοτομίες,

δεν

δύναται να είναι κατώτερες των 74,00€/κμ.,
2) B1 της στρόγγυλης ξυλείας ελάτης <2μ μήκους (άφλοιας ΜΠΟΣΙΑ) δεν δύναται να είναι
κατώτερες των 43,00€/κμ.
3) Γ1 – Γ4 της στρόγγυλης ξυλείας ελάτης >2μ μήκους (2,5Μ) από κανονικές υλοτομίες,

δεν

δύναται να είναι κατώτερες των 50,00€/κμ., και για τη μερίδα
1) Δ1 – Δ6 της ξυλείας θρυμματισμού ελάτης

από κανονικές υλοτομίες, δεν δύναται να είναι

κατώτερες των 24,00€/χκμ.,
συν το Φόρος Κοινότητας 5%
Περτούλι

12 / 10 /2017

Ο Δασάρχης Περτουλίου

Κοινοποίηση

Νικόλαος Δ. Χασάναγας
Δασολόγος με A’ βαθμό

1. Ταμείο Δ.Δ.Π. Δασών
2. Διεύθυνση Δασών Τρικάλων
3. Νικόλαο Δ. Χασάναγα Δασάρχη Περτουλίου
4. Οικονόμου Μιχάλη, Διοικητικό υπάλληλο Δ. Περτουλίου,
5. Κουτσιανίτης Σωτήριος, Τεχνικός υπάλληλος- Εργοδηγός Δ. Περτουλίου
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ των υπ΄ αριθμ 1η 506 /12/ 10/ 2017 διακηρύξεων του Π.Δ.Περτουλίου

1.

Η δημοπρασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 138 και 139 του Ν.Δ.86/1969 περί δασικού κωδικός
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του υπ΄αριθμ.963/1979 Π.Δ. περί εκποιήσεως δια δημοπρασίας των, εκ της
απευθείας υπό του κράτους εκμεταλλεύσεως των Δημοσίων Δασών, παραγομένων δασικών προϊόντων, τις υπ΄αριθμ 506 / 12-102017 προκήρυξη εκποίησης δασικών προϊόντων του Δασαρχείου Περτουλίου και τους όρους του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
2.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου ( στο Περτούλι τη.2434091207 φαξ
2434091109), ενώπιον της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής.
3.
Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό:
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της:
α. Εγγύηση ίση τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1/20),της προσφοράς του, σε εγγυητική επιστολή μιας από τις αναγνωρισμένες στην
Ελλάδα Τράπεζες ή σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των εκποιούμενων δασικών προϊόντων που είναι ετοιμοπαράδοτα και ότι παραιτείται από κάθε
αντίρρηση ως προς την κατεργασία, την ποιότητα και την ποσότητα αυτών ή των συνθηκών παραγωγής και προδιαγραφών βάσει των
οποίων παρήχθηκαν τα προϊόντα.
γ . Δήλωση ακριβούς διευθύνσεως της κατοικίας. Εφόσον επιθυμεί μπορεί να διορίσει και αντίκλητο μόνιμο κάτοικο της πόλης που
διεξάγεται η δημοπρασία.
δ. Όποιος παρουσιαστεί και δηλώσει συμμετοχή για λογαριασμό τρίτου ενώπιον της επιτροπής όλα τα σχετικά έγγραφα
(επικυρωμένα) που υποδεικνύουν τη σχετική εντολή και τη νόμιμη σύσταση για τις εταιρίες και τα νομικά πρόσωπα,
Στις περιπτώσεις αυτές η εγγύηση πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του αντιπροσώπου.
4.
Δημοπρασία με προφορικές προσφορές :
α) Κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας γίνετε δεκτός, όποιος προσέλθει, νομιμοποιηθεί και δηλώσει συμμετοχή, απαραίτητα πριν της
λήξης αυτής (σύμφωνα με τους παραπάνω όρους 3α,β,γ,δ)
β) Η δημοπρασία θα συνεχιστεί και μετά την παρέλευση της ώρας που καθορίζεται από την διακήρυξη, εφόσον θα συνεχιστεί η
υποβολή προσφορών.
γ) Κάθε προσφορά είναι υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά
τον τελευταίο πλειοδότη.
δ) Προσφορά που υποβάλλεται μετά το πέρας της δημοπρασίας αποτελεί αντιπροσφορά και γι΄ αυτό δεν θα λαμβάνεται υπόψη
ε) Ο πίνακας καταχωρήσεων των προσφορών μετά το πέρας υποβολής αυτών, υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τον
τελευταίο πλειοδότη. Από τον πίνακα αυτό συντάσσεται το πρακτικό κατακυρώσεως του αποτελέσματος το οποίο τίθεται προς έγκριση
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Δ.Δ.Π.Δασών,
5. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διακήρυξης ή της διενέργειας της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν στην επιτροπή
διενέργειας της δημοπρασίας, μόνο από τους συμμετέχοντες πλειοδότες και κατά τον χρόνο διενέργειας αυτής. Σε περίπτωση που η
ένσταση κριθεί βάσιμος, η δημοπρασία ακυρώνεται και επαναλαμβάνεται σε άλλο χρόνο.
6. Στους μη πλειοδότες μετά το πέρας της δημοπρασίας επιστρέφονται όλα τα σχετικά έγγραφα και η εγγύηση 1/20 της προσφοράς
των.
7. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού επαφίεται στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών. Αν η δημοπρασία ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή κριθεί ως ασύμφορος,
κανένας από τους πλειοδότες, ούτε και ο τελευταίος δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης.
Χρήσιμες έννοιες
«διακήρυξη»: η απόφαση με την οποία εκποιούνται τα δασικά προϊόντα.
«προφορικός διαγωνισμός»: ο διαγωνισμός στον οποίο οι διαγωνιζόμενοι είναι παρόντες κατά την διάρκεια αυτού και οι προσφορές
είναι προφορικές ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
«προσφορά»: η τιμή σε Ευρώ κατά μονάδα μέτρησης του εκποιούμενου δασικού προϊόντος κάθε μερίδας.
«τελικός πλειοδότης»: αυτός που έχει προσφέρει την υψηλότερη τιμή κατά μονάδα (κμ ή χκμ) δασικού προϊόντος και η οποία είναι
απολύτως οριστική και δεν υπόκειται σε καμία αυξομείωση για οποιοδήποτε λόγο.

8. Αν στην περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος ή κηρυχθεί έκπτωτος ο τελευταίος πλειοδότης για
οποιαδήποτε αιτία, αυτή επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη ή με νέα δημοσίευση της διακήρυξης.
9. Τον πλειοδότη αγοραστή βαρύνουν: α) τα έξοδα δημοσίευσης του τακτικού ή επαναληπτικού διαγωνισμού. β) η χαρτοσήμανση της
σύμβασης και των δελτίων μεταφοράς. γ) ο φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και δ) ο φόρος Κοινότητας (5%επί της αξίας της
ξυλείας).
10. Ο τελευταίος πλειοδότης μέσα σε προθεσμία δέκα (10)ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του
διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία του Δασαρχείου Περτουλίου για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης
αγοροπωλησίας .
11. Για την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης αγοραστής πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία:
1ον) αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό του Τ.Δ.Δ.Π.Δ. με αριθμό ΙΒΑΝ: GR35 0110 2230 0000 2235 4501 284
για την καταβολή του ΦΠΑ και του ΦΚ του τιμολογίου που θα εκδοθεί για την συγκεκριμένη συναλλαγή καθώς και ποσοστό 4% επί της
καθαρής αξίας πώλησης .
2ον) Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές για την αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού της αξίας πώλησης που ανέρχεται στο 96% επί
της καθαρής αξίας πώλησης σε δόσεις όπως παρακάτω :
α) είτε σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ποσοστού 32% επί της αξίας πώλησης( 3 Χ 32 = 96 ) διαδοχικών τρίμηνων προθεσμιών
(σύνολο 9 μηνών)
β) -είτε σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ποσοστού 48% επί της αξίας πώλησης( 2 Χ 48 = 96 ) διαδοχικών τρίμηνων προθεσμιών
(σύνολο 6 μηνών)
-είτε σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ποσοστού 64% και 32%επί της αξίας πώλησης( 32 +64 = 96 ) διαδοχικών τρίμηνων
προθεσμιών (σύνολο 6 μηνών)
γ) είτε μία (1) δόση ποσοστού 96% επί της αξίας πώλησης τρίμηνης προθεσμίας (σύνολο 3 μήνες)
Η επιλογή των δόσεων θα γίνεται από τον πλειοδότη.
Σε περίπτωση που δεν θα αποπληρώνονται οι δόσεις στις ημερομηνίες της σύμβασης θα χρεώνονται τόκοι υπερημερίας
12. Μετά την εξόφληση της δόσης η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον δικαιούχο ή αντίστοιχα στην Τράπεζα.
13. Η πληρωμή του συνολικού τιμήματος της αγορασθείσης ξυλείας, από όποιον επιθυμεί, μπορεί να γίνει με εφάπαξ καταβολή, οπότε
στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών.
14. Η υπηρεσία του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών με την καταβολή των οφειλομένων ποσών θα
εκδίδει και αποστέλλει τα παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. τμηματικά ή συνολικά.
15. Η παράδοση και η παραλαβή της αγορασθείσης ξυλείας θα γίνεται στο δασόδρομο, της στρόγγυλης ξυλείας κατά τεμάχιο και
όγκο, ενώ της βιομηχανικής, κιβωτοποιίας και καύσιμης ξυλείας εφάπαξ, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης. Η αποκόμιση του συνόλου της ποσότητας της ξυλείας θα πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Τα έξοδα
φόρτωσης αυτοκινήτου βαρύνουν τον αγοραστή.
16. Με την σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού η κυριότητα των εκποιηθέντων δασικών προϊόντων, περιέρχονται στον
αγοραστή, ο οποίος στο εξής θα βαρύνεται με τους κινδύνους πυρκαγιάς, πλημμύρας, λεηλασίας ή αλλοίωσης της ποσότητας, μείωσης
της αξίας για οποιονδήποτε λόγο ή απώλειας, εκτός εάν τα προϊόντα έχουν αποθηκευθεί σε στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες της
υπηρεσίας, οπότε η υπηρεσία υποχρεούται για τη σωστή κατά το δυνατό φύλαξή τους.
17. Κατά την παραλαβή των δασικών προϊόντων, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει να του επιδοθεί από την υπηρεσία το πρωτόκολλο
εξέλεγξης
( Δελτίο Καταγραφής Ξυλείας) στο οποίο αναγράφεται ο αύξων αριθμός και οι διαστάσεις των κορμοτεμαχίων ή μερίδων των
εκποιούμενων δασικών προϊόντων.
18. Παράταση προθεσμίας αποκόμισης των δασικών προϊόντων εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν, μπορεί να γίνει
ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Δ.Δ.Π. Δασών. Στην εξόφληση των οφειλομένων δόσεων ουδεμία
επίπτωση έχει η τυχόν παράταση αποκόμισης δασικών προϊόντων.
19. Εάν ο τελευταίος πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, για την σύνταξη και υπογραφή της
σύμβασης ή δεν τηρηθούν οι όροι του συμφωνητικού αγοροπωλησίας, τότε με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, κηρύσσεται έκπτωτος, τα προϊόντα αναπλειστηριάζονται σε βάρος του και οι
τυχόν καταβολές οφειλόμενων ποσών ή ποσά που καλύπτονται από τις εγγυητικές επιστολές, εκπίπτουν ως ποινική ρήτρα υπέρ της
υπηρεσίας του Ταμείου Δ.Δ.Π. Δασών.
Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού αγοροπωλησίας των δασικών
προϊόντων.
ΠΕΡΤΟΥΛΙ
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