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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 20.12.2019 

Αριθμ. πρωτ.: 13785 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

137/2019 
από το πρακτικό της 23ης/19.12.2019 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4ο : Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου Ματζάνα Χρήστου σχετικά με κατάπτωση εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της υλοτομίας του Τμήματος 1β του Δημοτικού δάσους Στομίου. 

 

 

Στην Αγιά (Αίθουσα Χρυσαλλίδα), σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 16:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

13401/15.12.2019 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. Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος                                                 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος 

5. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος                                                 6. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός, Αλέξανδρος Ντελής και 

Καραφέριας Νικόλαος. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 4ο : Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου Ματζάνα Χρήστου σχετικά με κατάπτωση εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της υλοτομίας του Τμήματος 1β του Δημοτικού δάσους Στομίου. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1, περιπτ. ιθ’ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή: 

 «ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 

σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν 

προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. 

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με 

μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του 

δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

- Την διαχειριστική έκθεση του Δημοτικού Δάσους της Τοπικής Κοινότητας Στομίου περιόδου 2002-

2011 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3320/02-07-2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

- Την υπ΄ αριθμ. 59/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρυμενών η οποία 

εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 18117/13-08-2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

- Την υπ΄ αριθμ. 53/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

- Το με υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8956/07-06-2011 πρακτικό διεξαγωγής της φανερής πλειοδοτικής 

δημοπρασίας. 

- Την υπ αριθμ. 70/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

- Το υπ΄ αριθμ. 10741/30-6-2011  ,συμφωνητικό βάση του  πλειοδοτικού διαγωνισμού , με τον Κον 

Ζιαβλιάκη Κωνσταντίνο για την υλοτόμηση του Δημοτικού Δάσους Δ.Δ. Στομίου τμήμα 1β. 

- Την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 3.700,00 € που εκδόθηκε στις 30-6-

2012 της Τράπεζας  PROBANK Α.Ε του Καταστήματος Λάρισας . 

- το από 18-7-2012 Τελικό πρωτόκολλο Επιθεώρησης της υλοτομίας του Τμήματος 1β του Δημοτικού 

δάσους Στομίου.  

- Τις αντιρρήσεις του Κ Ζιαβλιάκη Κωνσταντίνου επι της επικείμενης κατάπτωσης της  εγγυητικής. 

 

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 γνωμοδότηση σχετικά με το 

άν νομιμοποιείται ο Δήμος να επιστρέψει στον εκμισθωτή τα χρήματα της εγγυητικής επιστολής ή να γίνει 

κατάπτωση αυτής υπερ του Δήμου Αγιάς. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 110/2019 (ΑΔΑ: ΩΡΣΑΩ6Ι-ΨΑΓ) απόφαση της Ο.Ε. ανατέθηκε στο δικηγόρο Ματζάνα 

Χρήστο η παροχή γνωμοδότησης, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής: 

 

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 Σύμφωνα με τη με αρ. 100/ 2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Αγιάς όπως προκύπτει 

απ’το πρακτικό της 19ης/18-10-2019 συνεδρίασης της, μου δόθηκε εντολή να παρέχω γνωμοδότηση σχετικά 

με την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής που αφορά την καλή εκτέλεση υλοτομίας του τμήματος 1β΄ δημοτικού 

δάσους Στομίου και αφορά τον μισθωτή κ. ΖΙΑΒΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ.  

 Λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα έγγραφα : 

α. Το υπ’ αριθμ. 10741/30-6-2011 συμφωνητικό μίσθωσης με τον κ.Ζιαβλιάκη Κωνσταντίνο όπως 
προέκυψε βάση του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοτόμηση του Δημοτικού Δάσους Δ.Δ. Στομίου 
τμήμα 1β.  
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β. Την κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 3.700,00 € που εκδόθηκε στις 30-6-2012 
της Τράπεζας PROBANK Α.Ε του Καταστήματος Λάρισας, όπου δεν αναφέρεται χρόνος λήξης αυτής, 
οπότε είναι εν ισχύ. 
γ. το από 18-7-2012 Τελικό πρωτόκολλο Επιθεώρησης της υλοτομίας του Τμήματος 1β του Δημοτικού 

δάσους Στομίου.  

δ. Το με αρ.πρωτ. 2520/ 19-03-2019 έγγραφο του Δήμου Αγιάς προς τον κ. Κων/νο Ζιαβλάκη για την 

παροχή εξηγήσεων και της ακροάσεως αυτού δια της καταθέσεως απόψεων του. 

ε. Το με αρ.πρωτ. 3184/ 05-04-2019 έγγραφο αντιρρήσεων του κ.ΖΙΑΒΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ προς τον Δήμο 

Αγιάς. 

 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Μέχρι σήμερα δεν έχει αποδοθεί η εγγυητική επιστολή στον κ. Ζιαβλάκη, ενώ εκ μέρους του Δήμου 

Αγιάς δεν έχει γίνει καμία διαδικασία εναντίον του σχετικά με την κατάπτωση της εγγύησης ή αγωγή 

αποζημίωσης εις βάρος του για πρόκληση ζημίας στο δάσος.  

 Όσον αφορά τις υποβληθείσες μηνύσεις εκ μέρους της δασικής υπηρεσίας για παράνομη υλοτομία, 

όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο τελικής επιθεώρησης της αναφέρονται τα εξής : ''Κανείς δεν λογίζεται 

ένοχος έως την απόδειξη της ενοχής του και την επιδίκαση ποινής εις βάρος του εκ του αρμοδίου οργάνου''. 

Εναντίον του κ. Ζιαβλάκη υποβλήθηκαν δυο μηνύσεις απ'τη δασική υπηρεσία για παράνομη υλοτομία. Αυτές οι 

μηνύσεις σύμφωνα με το Ν. 4411/ 2016 τέθηκαν στο αρχείο με διάταξη του εισαγγελέα πρωτοδικών και πράξη 

της προέδρου του δικαστηρίου, όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ισχυρισμών του κ. Ζιαβλάκη αλλά και έλεγχο του 

ισχυρισμού του στα δικαστήρια Λάρισας. Μάλιστα δεν έχει υποβληθεί άλλη μήνυση απ'τη δασική υπηρεσία 

εναντίον του ως άνω για τον ίδιο λόγο. Συνεπώς η υποβολή μηνύσεις δεν αρκεί για να αποδοθεί και να 

κατηγορηθεί κάποιος για παράνομη πράξη. Εφόσον το αρμόδιο όργανο, ήτοι το δικαστήριο άλλως ο 

εισαγγελέας έθεσε τις μηνύσεις στο αρχείο δεν υφίσταται παράνομη πράξη και συνεπώς δεν υφίσταται 

παραβίαση των όρων του συμφωνητικού. 

 ΕΠΟΜΕΝΩΣ, αφού δεν υφίσταται παραβίαση των όρων συμφωνητικού, ούτε αποδεικνύεται ζημία του 

δήμου ή βλάβη του δασικού οικοσυστήματος που να προήλθε απ'τον κ. Ζιαβλάκη πρέπει να αποδοθεί σε 

εκείνον η εγγυητική επιστολή». 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 περ. ε΄ του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4555/18 (Α΄133): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ιθ’ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο, 

- την υπ’ αριθμ. 110/2019 (ΑΔΑ: ΩΡΣΑΩ6Ι-ΨΑΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Ορισμός δικηγόρου για χορήγηση νομικής γνωμοδότησης που αφορά κατάπτωση εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης της υλοτομίας του Τμήματος 1β του Δημοτικού δάσους Στομίου», 

- την με αριθμό πρωτ.: 13751/17-12-2019 γνωμοδότηση του δικηγόρου Χρήστου Μαντζάνα, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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Α. Κάνουμε δεκτή την με αριθμό πρωτοκόλλου 13751/17-12-2019 γνωμοδότηση του δικηγόρου του 

Πρωτοδικείου Λάρισας Χρήστο Μαντζάνα, (ΑΦΜ: 111250360), με ΑΜ ΔΣΛ 823, διεύθυνση 25ης 

Μαρτίου 32 - Αγιά και εγκρίνουμε την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υλοτομίας 

του Τμήματος 1β του Δημοτικού δάσους Στομίου στο δικαιούχο ΖΙΑΒΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ, σύμφωνα με το 

σκεπτικό της ανωτέρω γνωμοδότησης. 

 

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 137/2019. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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