
                     

                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                 Δράμα   05-12-12  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ                                      Αριθ.  Πρωτ.:  20338 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  
  
Τμήμα: Δασοτεχνικών  Έργων ΠΡΟΣ:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

                                ΚΟΙΝ: Δ/νση Δασών Δράμας 
Πληροφ: Αικ. Κούτρη                                                                  Ενταύθα  
Ταχ. δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 1  
Ταχ. Κωδ.: 66100  ΔΡΑΜΑ  
Τηλ: 2521057838  
Fax:  2521057705  
e- mail: KKoutri@damt.gov.gr  

 
  

ΘΕΜΑ: « Όροι διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού περιόδου 2012-2013 από το Δασικό 
Φυτώριο Καλαμπακίου Δασαρχείου Δράμας» 
 
ΣΧΕΤ.:   Η με αριθμό  115378/2059/22-10-2010 Διαταγή  του ΥΠΕΚΑ 
ΣΧΕΤ:    Η με αριθμό 23070/26-11-2012 απόφαση της Δ/νσης Αναδασώσεων Αν. Μακ – Θρ. 
            

Σας γνωρίζουμε ότι η διάθεση του δασικού φυτευτικού υλικού από το Δασικό 
Φυτώριο Καλαμπακίου Δασαρχείου Δράμας, για τη φυτευτική περίοδο 2012-2013, ξεκινά 
από τις 05-12-2012 και λήγει στις 31-3-2013 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του παραπάνω σχετικού. 

 
Ειδικότερα: 
Α. δωρεάν διάθεση θα γίνεται: 
1. α. Σε σχολεία (δημόσια ή ιδιωτικά) και ένοπλες δυνάμεις 
     β. Σε συλλόγους (πολιτιστικούς, φιλοδασικούς, κλπ) κοινωφελή ιδρύματα, 

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με την προϋπόθεση προσκόμισης αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης του 
ΔΣ από το οποίο να προκύπτει ότι αποφασίστηκε να γίνει δενδροφύτευση. 

2. α. Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας 
Αφού υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση Μελέτης και κατασκευής                       
δημοσίων δασοτεχνικών έργων 

 β. Για αναδάσωση δημοτικών εκτάσεων, εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη 
αναδάσωσης 
 γ. Για δημιουργία δενδροστοιχιών, αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κλπ, εφόσον 
υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη 

3.   Σε ΝΠΔΔ και Κοινωφελή Ιδρύματα με σκοπό την αισθητική βελτίωση των 
εξωτερικών χώρων 
4.  Στους ιδιοκτήτες αγροτικής έκτασης για δημιουργία δενδροστοιχιών και 
φυσικών αγροφρακτών γύρω από τα όρια των αγρών τους. Σαν τέτοια είδη 
προτείνονται κατά προτεραιότητα τα είδη του γένους κυπαρισσιού και λεύκης. 
  Β. διάθεση με καταβολή τιμήματος θα γίνεται για τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
διάθεσης ως εξής: 

 Γυμνόριζα φυτά: 0,50 ευρώ/φυτάριο 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Υ-84Σ



Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 13% 
Σε κάθε περίπτωση ακόμη και όταν η δενδροφύτευση γίνεται σε εκτάσεις που δεν 

είναι δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές, θα πρέπει να προβλέπεται από μελέτη. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη και ο αριθμός των αιτούμενων φυτών είναι πάνω από 
πενήντα (50) φυτάρια, θα προσκομίζεται διάγραμμα της έκτασης σε κλίμακα τουλάχιστον 
1:5.000 και θα ακολουθεί αυτοψία της έκτασης από την Δασική Υπηρεσία. 

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας. 
Στο τέλος της παρούσας παρατίθεται έντυπο της αίτησης (για ιδιώτες), 

συμπεριλαμβανομένων και των ειδών των φυτών που διατίθενται. 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Δήμος Δράμας 
2. Δήμος Προσοτσάνης 
3. Δήμος Νευροκοπίου 
4. Δήμος Παρανεστίου 
5. Δήμος Δοξάτου 

 
 

 
  

Ε.Γ.Γ.Α.Δ. 
Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

α/α 
 
 

 
Κωνσταντινίδης Παντελής  
Δασολόγος με Γ΄ βαθμό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Υ-84Σ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Α Ι Τ Η Σ Η 
 
 
όνομα :………………………………………………………    

επώνυμο: …………………………………………………  

πατρώνυμο : …………………………………………… 

κατοικία :………………………….  

οδός ………………… ……………. αριθμός ………….  

τηλ. επικοινωνίας : ………………………………..  

ΑΔΤ ……………………………………… 

 

Θέμα: «Διάθεση φυτών» 
 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε  τα παρακάτω 
είδη φυτών, τα οποία θα φυτεύσω : 

● για καλλωπιστικό σκοπό   

● για δάσωση αγρού   
● για δάσωση ή συμ/ση κενών 

      αγρού     (Καν.1257 Ε.Ε.)   

● για αντιανεμική προστασία                
  σε έκταση εμβαδού …………………….στρεμ. 
στο αγρόκτημα (περιοχή) του οικισμού 

…………………………………………………………………  
 

 

 

 
Δράμα …../……/201…. 

Ο/Η Αιτ… 

α/α Δασοπονικό είδος 
Μέθοδος 

παραγωγής 
φυτών 

ποσότητα 

 Α. ΚΩΝΟΦΟΡΑ   

1 Κουκουναριά γυμνόριζα  

2 Κυπαρίσσι Αριζόνας γυμνόριζα  

3 Τούγια γυμνόριζα  

 Β. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ   

1 Ακακία Κων/πόλεως γυμνόριζα  

2 Ακακία Κοινή γυμνόριζα  

3 Ακακία Κυανόφυλλη γυμνόριζα  

4 Ιτιά Κλαίουσα γυμνόριζα  

5 Ιτιά Βαβυλωνιακή γυμνόριζα  

6 Καρυδιά γυμνόριζα  

7 Κατάλπη γυμνόριζα  

8 Κερλατέρια γυμνόριζα  

9 Κουτσουπιά γυμνόριζα  

10 Κυδωνίαστρο γυμνόριζα  

11 Λεύκη Campeator γυμνόριζα  

12 Λεύκη Ι 214 γυμνόριζα  

13 Λεύκη Λευκή γυμνόριζα  

14 Λιγούστρο γυμνόριζα  

15 Μελιά γυμνόριζα  

16 Μοσχοϊτιά γυμνόριζα  

17 Πικροδάφνη γυμνόριζα  

18 Πλάτανος Ανατολικός γυμνόριζα  

19 Πυράκανθος γυμνόριζα  

20 Σπάρτο γυμνόριζα  

21 Σφένδαμος γυμνόριζα  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
2521057838 & 2521051952 
 
Τίμημα Δενδρυλλίων 
Γυμνόριζα: 0,50 €/φυτάριο 
 
Παρατηρήσεις: 
Στις πιο πάνω τιμές 
προστίθεται ΦΠΑ 13% 

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Υ-84Σ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α.Υ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
 

Τμήμα             : Δασοτεχνικών Έργων 
Πληροφ.         : Αικ. Κούτρη 
Ταχ. δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 1 
Ταχ. κώδ. : 661 00  ΔΡΑΜΑ 
Τηλέφωνο : 25210 57838 
Fax : 25210 57705 
e-mail : KKoutri@damt.gov.gr 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   Έχοντας υπόψη: 
1. Την με αριθ.  115378/2059/22-10-2010 απόφαση του ΥΠΕΚΑ  με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διάθεσης 
του φυτευτικού & πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στα δημόσια δασικά φυτώρια και τους 
σποροπαραγωγούς κήπους, καθώς και τις τιμές αυτού για την φυτευτική περίοδο 2012-2013. 
2. Την από ………………………………………………….. αίτηση  τ…………………………………………………………………………………………………. 

3. Την από…………………………………………………… αυτοψία και αναφορά τ………………………………………………………………………. 
με την οποία προτείνεται η χορήγηση δενδρυλλίων κ.λ.π. 
Α. Αποφασίζουμε και χορηγούμε το παρακάτω υλικό                   ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗΜΑ     ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ  
α/α Είδος φυτού τεμ €/τεμ τίμημα α/α Είδος φυτού τεμ €/τεμ τίμημα 

          

          

          

          

     Σύνολο τιμήματος:  

     Φ.Π.Α. 13%  

     Σύνολο:  

     Αριθμός τιμολογίου: 

Β. Σας γνωρίζουμε ότι: 
1. Η παραλαβή των φυταρίων και δενδρυλλίων θα γίνει από το Δασικό Φυτώριο Καλαμπακίου κάθε 

εργάσιμη ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 05-12-2012 έως 31-3-2013 και από τις 8 π.μ. μέχρι 
τις 2.30 μ.μ διαφορετικά θα διατεθούν σε άλλους ενδιαφερόμενους. 

2. Μετά το πέρας των εργασιών οι Ο.Τ.Α. πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας σχεδιάγραμμα του 
χώρου φύτευσης προκειμένου να γίνει έλεγχος. 

3. Υποχρεούστε να φυτεύετε τα δενδρύλλια αμέσως μετά την παραλαβή τους. 
4. Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για  λινάτσες ή κιβώτια για την συσκευασία των δενδρυλλίων καθώς και  

για την φόρτωση στο μεταφορικό σας μέσο. 
        
 

  Δράμα      -     -20 
 Αρ. Πρωτ.: 

 
 
 
       Προς:  
 
 
       Κοιν: Δασικό Φυτώριο 
                Καλαμπακίου 
                660 31  ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ 
 
  
 
  
        

Ε.Γ.Γ. Α.Δ. 
Η Δασάρχης Δράμας 

α/α 
 
 

Κωνσταντινίδης Παντελής 
 Δασολόγος με Γ΄ βαθμό 

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Υ-84Σ


