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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 174/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 12ης/ 22-8-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 6ο: Έγκριση  διάλυσης  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Αγιάς  και  της 
μελετήτριας Φωτεινής Αργυρούλη για την εκπόνηση της μελέτης: 
«Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  ανόρυξης  και 
αξιοποίησης υδρευτικής γεώτρησης Μεταξοχωρίου».

Στην Αγιά σήμερα 22/8/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 μμ. στην αίθουσα 
«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 11873/17-8-2012 έγγραφη 
πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Σουλιώτη  Θεόδωρου,  που  δημοσιεύθηκε  στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4071/12 και 
στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  στους 
Δημοτικούς  Συμβούλους  και  σε  Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Δημοτικών  και 
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 9. Καψάλης Βασίλειος
10. Μαρούδας Ρίζος 11. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Λέτσιος Βασίλειος
14. Ξαφάρας Χρήστος 15. Πατσάς Κυριάκος
16. Στάθης Νικόλαος 17. Συρακούλης Γεώργιος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος 19. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Καλαγιάς Γρηγόριος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Μπελιάς Αντώνιος
24. Σιμούλης Θωμάς 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Σμυρλής Βασίλειος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ.  Γκουντάρας 
Αντώνης,  καθώς  επίσης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  Γώγος  Γρηγόριος  και 
Παπακώστας Δημήτριος.

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
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Μετά από τα  παραπάνω ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού  Συμβουλίου,  κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα 
για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα, 
που εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:

Θέμα 6ο: Έγκριση  διάλυσης  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Αγιάς  και  της 
μελετήτριας Φωτεινής Αργυρούλη για την εκπόνηση της μελέτης: 
«Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  ανόρυξης  και 
αξιοποίησης υδρευτικής γεώτρησης Μεταξοχωρίου».

«Με την  υπ’  αρ.  43/2010  απόφαση  της  Δημαρχιακής  Επιτροπής  του  Δήμου  Αγιάς  
ανατέθηκε  στη  μελετήτρια  Φωτεινή  Αργυρούλη  η  εκπόνηση  της  μελέτης  «Μελέτη  
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  ανόρυξης  και  αξιοποίησης  υδρευτικής  γεώτρησης  
Μεταξοχωρίου» και υπογράφηκε για το σκοπό αυτό η υπ’  αριθμ.  6444/22-10-2010 
σχετική σύμβαση. 

Η μελετήτρια με  την  από 01–06-2012 αίτησή  της  προς την Διευθύνουσα  Υπηρεσία  
(Τμήμα ΤΥΔΚ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων) ζητά με  
πρωτοβουλία της τη διάλυση της εν λόγω σύμβασης χωρίς την αξίωση αποζημίωσης,  
δεδομένου ότι μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ανάθεση δεν  
κατέστη δυνατή η σύνταξη της μελέτης καθώς δεν χορηγήθηκαν τα απαραίτητα τεχνικά 
στοιχεία για τη μελέτη. 

Το Τμήμα ΤΥΔΚ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων με το υπ’  
αριθμ.  51591/13-06-2012  έγγραφό  του,  μας  γνωστοποιεί  ότι  αποφασίζει  υπέρ  της  
αποδοχής της διάλυσης της σύμβασης της μελέτης κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης  
της επιβλέπουσας.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3316/2005, παρ. 2,  «Ο ανάδοχος  
δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση αν, μεταξύ άλλων λόγων, αναγκαστεί είτε να μην 
αρχίσει την εκπόνηση μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας του κατά τον ορισμένο στη  
σύμβαση χρόνο είτε να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του μετά την έναρξή τους,  
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών».

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3316/2005, παρ. 2,
β) το γεγονός ότι η ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης,
γ) το γεγονός ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων για την  
εξασφάλιση πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων για υδρευτικά έργα και κατά συνέπεια  
και για τις διαδικασίες ανάθεσης και σύνταξης των σχετικών μελετών 

Εισηγούμαστε: να εγκρίνετε με απόφασή σας τη  διάλυση της σύμβασης μεταξύ του  
Δήμου Αγιάς και της μελετήτριας Φωτεινής Αργυρούλη για την εκπόνηση της μελέτης:  
«Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  ανόρυξης  και  αξιοποίησης  υδρευτικής  
γεώτρησης Μεταξοχωρίου».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

˗ την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
˗ την από 01–06-2012 αίτηση της μελετήτριας Φωτεινής Αργυρούλη και το γεγονός 

ότι η ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης,
˗ το υπ’ αριθμ. 51591/13-06-2012 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαρισαίων και
˗ τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3316/2005, παρ. 2

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  τη  διάλυση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της μελετήτριας 
Φωτεινής  Αργυρούλη  για  την  εκπόνηση  της  μελέτης:  «Μελέτη  Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  ανόρυξης  και  αξιοποίησης  υδρευτικής  γεώτρησης  Μεταξοχωρίου», 
αφού η ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 174/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος
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