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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

138/2018

από το πρακτικό της 29ης/27.12.2018 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 3ο : Αποδοχή της γνωμοδότησης του δικηγόρου Ματζάνα Χρήστου σχετικά με το αίτημα του
Δασικού Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ «Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ», που εδρεύει στην Καρίτσα Αγιάς για την
επίλυση διαφοράς με το Δήμο Αγιάς.
Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.12.2018, ώρα 16:00 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10607/21.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 (Α΄87).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος
4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος
5. Ζιούλη Αναστασία, μέλος
7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Απόντες
6. Ριζούλης Στέφανος, μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Θέμα 3 : Αποδοχή της γνωμοδότησης του δικηγόρου Ματζάνα Χρήστου σχετικά με το αίτημα του Δασικού
Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ «Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ», που εδρεύει στην Καρίτσα Αγιάς για την επίλυση
διαφοράς με το Δήμο Αγιάς.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα
εξής:
Στις 7-12-2018 προσήλθε στο πρωτόκολλο του Δ. Αγιάς ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου νόμιμος εκπρόσωπος
του Δασικού Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ “Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ”, που εδρεύει στην Καρίτσα Αγιάς και
κατέθεσε αίτηση για την επίλυση διαφοράς με το Δήμο Αγιάς
Επειδή ο Δήμος μας δεν έχει προσλάβει δικηγόρο με μηνιαία αντιμισθία προτείνεται να ορισθεί με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για την
ανωτέρω υπόθεση
Με την υπ’ αριθμ. 132/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΦΟΩ6Ι-ΜΧΘ) απόφαση της Ο.Ε. ανατέθηκε στο δικηγόρο Ματζάνα
Χρήστο η παροχή γνωμοδότησης, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με τη με αρ.132/ 2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς, μου δόθηκε η εντολή να
απαντήσω σχετικά με την από 04-12-2018 αίτηση που υπέβαλε στο Δήμο Αγιάς ο Αθανάσιος Τριανταφύλλου εκ
μέρους και για λογαριασμό του Δασικού Συνεταιρισμού Δ.Δ Καρίτσας ''Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ'' με Α.Φ.Μ: 998019948. Ο
προαναφερόμενος δασικός συνεταιρισμός ζητά να αποζημιωθεί σε χρήμα άλλως συμψηφιστικά με οφειλή του προς
το Δήμο Αγιάς το συνολικό ποσό των 4.929,60 Ευρώ, τα οποία θα ελάμβανε απ'την υλοτομία στη συστάδα 2α΄ του
δημοτικού δάσους Στομίου.
Ειδικότερα :
Με τη με αρ.πρωτ. 663/39749/06-03-2015 απόφαση του Γ.Γρ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδος εγκρίθηκε ως έκτακτη κάρπωση η απόληψη ενδεικτικού ποσού ξυλώδους όγκου δρυός και καστανιάς που
προέρχονται από χιονοθλασίες και ανεμορριψίες στο Δημοτικό δάσος Στομίου και όπως στο περιεχόμενο της
αναφέρεται. Στη συνέχεια ο Δήμος Αγιάς με το με αρ.πρωτ. 4371/08-05-2015 συμφωνητικό εκμίσθωσε τη δασική
συστάδα 2β λόγω έκτακτης κάρπωσης στον αιτούντα δασικό συνεταιρισμό με τους όρους που περιγράφονται σ'αυτό
και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 60/ 2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς, με σκοπό τη διάθεση
του λήμματος για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων Στομίου.
Εξαιτίας της άσκησης ποινικής δίωξης εκ μέρους του Δασαρχείου κατά μέλους του ως άνω συνεταιρισμού
κατασχέθηκαν με την από 20-04-2015 έκθεση κατάσχεσης του δασοπόνου Δασαρχείου Λάρισας Χρήστου Δάσιου η
ξυλεία που υλοτομήθηκε και συγκεντρώθηκε, υπερβαίνουσα την παραχωρηθείσα ποσότητα και ανερχόμενη σε
246,48 χκμ καυσόξυλα δρυός και καστανιάς. Ωστόσο όμως μετά από εκδίκαση ενώπιον δικαστηρίου εκδόθηκε η με
αρ. 2843/2016 τελεσίδικη απόφαση του Τρ/λούς Πλημ/κείου Λαρ. με την οποία αθωώθηκε ο κατηγορούμενος για
παράνομη υλοτομία και διατάχθηκε η άρση της από 20-04-2015 έκθεσης κατάσχεσης καθώς και η απόδοση της
κατασχεθείσας ξυλείας στον ιδιοκτήμονα Δήμο Αγιάς. Όμως η προαναφερόμενη ποσότητα είχε ήδη διατεθεί με
απόφαση του Δασαρχείου στους κατοίκους, μετά την ακύρωση στις 29-04-2015 πράξη διακήρυξης δημοπρασίας
της υλοτομημένης ποσότητας. Στην πιο πάνω διάθεση χωρίς αντίτιμο το Δασαρχείο προέβη κατόπιν του με αρ.
πρωτ. 3948/28-04-2015 εγγράφου του Δήμου Αγιάς προς το Δασαρχείο Αγιάς για τη διάθεση καυσόξυλων από
κατάσχεση σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκε το με αρ. 2282/74790/05.05.2015 έγγραφο του Δασαρχείου.
Σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι ο σκοπός του συμφωνητικού εκπληρώθηκε για τη
πλευρά του Δήμου, πλην όμως όχι για τη πλευρά του αντισυμβαλλομένου του Δασικού Συνεταιρισμού για τον οποίο
εκκρεμεί το συμφωνηθέν αντίτιμο, ήτοι ότι θα λάμβανε εάν ο Δήμος Αγιάς δεν αποφάσιζε την απευθείας διάθεση
στους κατοίκους.
Συνεπώς, η αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού είναι νόμιμη και βάσιμη. Ο Δήμος Αγιάς υποχρεούται σε
απόδοση ποσότητας καυσοξύλων δρυός και καστανιάς σε μίξη σε σύνολο 246,48τ.μ. και σε περίπτωση μη κατοχής
της ποσότητας αυτής να αποδώσει το αντίτιμο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό που ο συνεταιρισμός αιτήθηκε.
Εφόσον υπάρχουν οφειλές του Δασικού Συνεταιρισμού στο Δήμο Αγιάς να επέλθει συμψηφισμός κατά το ποσό των
4.929,60€».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ιδ’, και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ’ αριθμ. 8/2018 (ΑΔΑ: ΩΛΟΣΩ6Ι-6Ο5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς, με
θέμα: «Έγκριση 1ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»,
- την υπ’ αριθμ. 132/2018 (ΑΔΑ: 7ΥΦΟΩ6Ι-ΜΧΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς,
με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με αίτημα του
Δασικού Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ «Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ», που εδρεύει στην Καρίτσα Αγιάς για
την επίλυση διαφοράς με το Δήμο Αγιάς»,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 10138/7-12-2018 αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού Β΄ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ
«Ο ΚΙΣΣΑΒΟΣ»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Α ποφασί ζου με ομόφωνα
Α. Κάνουμε αποδεκτή τη Γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα, (ΑΦΜ: 111250360), με ΑΜ
ΔΣΛ 823, διεύθυνση 25ης Μαρτίου 32 - Αγιά, όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Β. Εγκρίνουμε την απόδοση ποσότητας καυσοξύλων δρυός και καστανιάς σε μίξη σε σύνολο 246,48τ.μ.
και σε περίπτωση μη κατοχής της ποσότητας αυτής να αποδώσει το αντίτιμο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό
που ο συνεταιρισμός αιτήθηκε. Εφόσον υπάρχουν οφειλές του Δασικού Συνεταιρισμού στο Δήμο Αγιάς να
επέλθει συμψηφισμός κατά το ποσό των 4.929,60€.
Γ. Η παρούσα να αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας και να κοινοποιηθεί στο Γραφείο Αγροτικής
Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 138/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

