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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 06.10.2021 

Αριθμ. πρωτ.:  11228 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

211/2021 
από το πρακτικό της 22ης / 05.10.2021 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 5ο : Λύση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού 

Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ενιαίου 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» (ΑΔΑ: 78ΠΤΩ6Ι-

Λ6Ψ). 

 

 

Σήμερα Τρίτη 05.10.2021, ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 
τηλεδιάσκεψης (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  11119/01.10.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 01.10.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

5. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

Απόντες 

7. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) που κλήθηκε νόμιμα αλλά δεν συμμετείχε. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β').  

 
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 5ο : Λύση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού 

Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ενιαίου 

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας» (ΑΔΑ: 78ΠΤΩ6Ι-

Λ6Ψ). 

 

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

 

Με την υπ’ αριθμ. 43/2016 (ΑΔΑ: 78ΠΤΩ6Ι-Λ6Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς εγκρίθηκε 

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού Λάρισας, με 

τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ενιαίου Συνδέσμου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας». 

 

Στο Άρθρο 10  της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρεται ότι:  

«Λύση της σύμβασης – Καταγγελία  

1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν τη λήξη της στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Αυτοδίκαια στην περίπτωση ενεργοποίησης και έναρξης της λειτουργίας του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, 

σύμφωνα με την παράγραφο Η’ της αριθμ. 4775/8-11-2006 Απόφασης του ΓΓ Περιφέρειας Θεσσαλίας «Περί 

έγκρισης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ‘’ΠΕΣΔΑ’’ Θεσσαλίας».  

β) Με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, στην περίπτωση που ο «ΦοΔΣΑ» στελεχωθεί με το 

απαιτούμενο προσωπικό, το οποίο θα είναι σε θέση να συνεχίσει να υλοποιεί τα περιγραφόμενα στο άρθρο 2 

της παρούσης.  

γ) Με έγγραφη καταγγελία, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, για σοβαρό και σπουδαίο λόγο, που 

συνίσταται στο γεγονός ότι ο αντισυμβαλλόμενος παραβιάζει κατ’ επανάληψη και υπαίτια τους όρους της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και στην περίπτωση της 

παρ. 3 του επόμενου άρθρου.  

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησής της.  

2. Η λύση της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο, εγκρίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των 

συμβαλλομένων μερών και συνάπτεται μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι 

της λύσης, πιστοποιείται η αμοιβαία εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων και η απαλλαγή τους από τις 

εκατέρωθεν υποχρεώσεις.» 

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περίπτωση θ’ και 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ορίζεται ότι: «Η 

Οικονομική Επιτροπή θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών 

συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.». 

 

Επειδή πλέον ο ΦοΔΣΑ ΟΤΑ Νομού Λάρισας καλύπτει τις ανάγκες του με προσωπικό από το Δήμο 

Λαρισαίων εισηγούμαστε τη λύση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του 

«ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού 

Λάρισας». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

-  τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περίπτωση θ’ και 100 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

-  την υπ’ αριθμ. 43/2016 (ΑΔΑ: 78ΠΤΩ6Ι-Λ6Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

-  το άρθρο 10 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ 

Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού 

Λάρισας», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 
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Αποφασίζουμε  κατά  πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε τη λύση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του «ΦοΔΣΑ» ΟΤΑ 

Νομού Λάρισας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του 

Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Λάρισας», για τους 

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Δημήτριος Κορδίλας και Αθανάσιος Τριανταφύλλου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 211/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: 6ΓΤΓΩ6Ι-92Γ


		2021-10-07T09:56:33+0300
	Athens




