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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ  &                                      Αριθμ.πρωτ.2132/233027/21-11-2013 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ  Ν. ΛΑΡΙΣΑ                                     Αριθμ.  6 / 2013 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ   ΑΓΙΑΣ 
 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ 

 
 
Στοιχεία  σύμβασης   Δασοτεχνικά  στοιχεία 
                                                             
1. Αριθμός και χρονολογία συμφωνητικού                       1. Δημόσιο Δάσος Πολυδενδρίου 
    ανάθεσης της εκμ/σης ή βελτίωσης :                                        
   αριθμ.4402/267859/20-12-2012απόφαση  
   Δ/νση  Δασών Ν. Λάρισας                                             2. Τμήμα  10                      

                                   
2. Ανάδοχος Eλεύθερος Δ.Α.Σ. Τυρνάβου                       3. Συστάδα  ε    
                                                                                      
3. Προβλέπονται 216 κ.μ.                                                 4. Δασοπονικά Είδη: Δρυός, Οξυάς                               
                                                                                                         
                               
Σήμερα  τη   7   του  μήνα Νοεμβρίου   του  έτους  2013    οι  :                                             
 1.     Μανίκας  Κων/νος  -Δασολόγος              
2. Ζιαζιά    Άννα  - Δασοπόνος 
3. Tσιώλης Αναστάσιος - Δασοφύλακας                                                                                  
που αποτελούμε  επιτροπή Τελικής  Επιθεώρησης  Υλοτομιών,  έχοντας υπόψη : 
 

1. Το άρθρο 9 του ΠΔ 126/86, τα άρθρα 43 μέχρι 49 και 70 του από 19-11-1928 ΠΔ « περί 
διαχειρίσεως δασών κλπ», τα άρθρα 85, 89 και 93 του ΝΔ 86/69 «περί Δασικού Κώδικα, 
όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  σήμερα. 

Το αριθμ. 9/2013 με αριθμ. πρωτ.1626/177318/16-9-2013  συμφωνητικό και πρωτόκολλο 
εγκατάστασης, με το οποίο παραχωρήθηκε  για εκμετάλλευση ή  ανατέθηκε  η  συντήρηση  και  
βελτίωση  της  συστάδας  10 ε  του Δημοσίου  Δάσους Πολυδενδρίου στον  Eλεύθερο Δ.Α.Σ. 
Τυρνάβου.                         
 
 

Ε ν ε ρ γ ή σ α μ ε 
 

  Τελική Επιθεώρηση στην πιο πάνω συστάδα  και διαπιστώσαμε τα ακόλουθα : 
1.  α. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στο χρόνο που προβλέπεται από το συμφωνητικό και 

πρωτόκολλο εγκατάστασης και την ………………………… παράτασή του. 
β.  Οι εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν στον προβλεπόμενο από το συμφωνητικό χρόνο          
και τη ……………………… παράτασή του και επομένως ο ………………………………… 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
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2. α. Οι υλοτομικές εργασίες έγιναν κανονικά σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού 
και πρωτόκολλο εγκατάστασης  και τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. 

           β. Έναντι προβλεπομένων 216 κ.μ.  Δρυός.                 
                               
             …………………………………………………………………………..………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 
            …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Παρήχθησαν – άδειες αποκόμισης : 9/2013  
Για  καυσόξυλα   οξυάς 107,62 χκμ. 
 
Συντάχθηκε το υπ΄ αριθμ. 471/7-11-2013 υλοτομίας και το αριθμ. 472/7-11-2013 μεταφοράς    
Πρωτόκολλο Παραλαβής και Παραδόσεως Δασικών Προϊόντων, για  καυσόξυλα Δρυός   
Συνολικά απολήφθησαν  246,48 χ.κ.μ. καυσόξυλα δρυός   
……………………………………………………………………………………………………………… 
Για  το ………………………….. ποσό ξυλώδους  όγκου  που  παράχθηκε, δεν  ευθύνεται  ο 
ανάδοχος αφού η συστάδα …………………… παραγωγής ………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
           γ. Οι υλοτομικές εργασίες δεν έγιναν κανονικά από υπαιτιότητα  του  Συν/σμού. 
Διαπιστώσαμε τις ακόλουθες παραβάσεις : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

3. α. Η με αριθμό ………………………….. εγγυητική επιστολή ………………………………. 
……………………………………… εκπίπτει υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου επειδή …………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
          β. Καταλογίζεται στον ………………………………………… πρόστιμο ……………. € που 
θα κατατεθεί υπέρ της κοινότητας ………………………… , επειδή δεν υλοτομήθηκαν …………. 
προσημασμένα δένδρα ή εγκαταλειφθήκαν στον τόπο υλοτομίας ………… ΚΜ εμπορεύσιμου 
ξύλου.  
         γ. Καταλογίζεται σε βάρος του …………………………………………… και υπέρ του 
Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου το ποσό των …………………. €, επειδή 
………………………………………… 
        δ. Η άδεια αποκόμισης των προϊόντων που παράχθηκαν θα εκδοθεί  μετά την καταβολή 
των παραπάνω προστίμων. 
        ε. Σε  βάρος  του  Συν/σμού  έχουν  υποβληθεί  το πιο  κάτω Πρωτόκολλο  μήνυσης για 
τις ζημιές που προξένησε στη συστάδα. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού  συντάχθηκε  το παρόν, υπογράφεται : 
 
                         Η επιτροπή                                                             Ο  Υλοτόμος 
 

      1.                    
            
            2.                  
             
            3.                                                                                               
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