
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 28/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 140/2022 

 

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»  

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 του μήνα Αυγούστου 

του έτους 2022 και ώρα 9:30 πμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα 

γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 8252 – 

26/08/2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 
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Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το έκτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και  έχει ως εξής:  

Έχοντας υπόψη :  

1. τον Ν.4555/2018 «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»  

2. τον Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις»  

3. τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

4. Το με αριθ. πρωτ. 8089/22-08-2022 έγγραφο του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου 

Στυλίδας προς τη Δήμαρχο Στυλίδας περί αδυναμίας εκτέλεσης αρμοδιοτήτων του 

τμήματος.  

5. Το με αριθ. πρωτ. 8102/22-08-2022 αίτημα στήριξης του Δήμου Στυλίδας. 

6. το γεγονός ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ 

Α.Ε.» είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου 

συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής 

πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της 

προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική 

υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της 

αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων 

υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και 

αειφόρου ανάπτυξης.  

7. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 1419/23-08-2022 βεβαίωση επάρκειας της Δ/νσης Διοικητικού 

Οικονομικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.».     

8. Τη με αριθ. οικ. 124/2022 απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.»  

9.  το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης που τίθεται προς έγκριση 

 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι τη λήψη απόφασης για 

 

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» με τίτλο «Παροχή 
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υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού περιβάλλοντος από τον 

Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε» προς το Δήμο Στυλίδας» σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

2. Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Στυλίδας στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

και ειδικότερα, τον κ. Χριστοδούλου Κων/νο, Αντιδήμαρχο Στυλίδας και τον κ. Τσέλιο 

Ιωάννη, Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Τ.Ο.Α. με αναπληρωτές 

τον κ. Καναπίτσα Χαράλαμπο, Αντιδήμαρχο Στυλίδας, και τον κ. Παπαχρήστου Κων/νο 

Αν. Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας. 

3. Τον ορισμό ως εκπροσώπων του Δήμου Στυλίδας στην Επιστημονική Επιτροπή 

Παρακολούθησης τους Τσέλιο Ιωάννη, Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος 

και Τ.Ο.Α. και Πανάγο Αθανάσιο υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Τ.Ο.Α. 

4. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 

και όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

             και αφού  έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» με τίτλο «Παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού περιβάλλοντος από τον 

Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε» προς το Δήμο Στυλίδας» σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

2. Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Στυλίδας στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

και ειδικότερα, τον κ. Χριστοδούλου Κων/νο, Αντιδήμαρχο Στυλίδας και τον κ. Τσέλιο 

Ιωάννη, Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Τ.Ο.Α. με αναπληρωτές τον 

κ. Καναπίτσα Χαράλαμπο, Αντιδήμαρχο Στυλίδας, και τον κ. Παπαχρήστου Κων/νο Αν. 

Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας. 

3. Τον ορισμό ως εκπροσώπων του Δήμου Στυλίδας στην Επιστημονική Επιτροπή 

Παρακολούθησης τους Τσέλιο Ιωάννη, Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος 

και Τ.Ο.Α. και Πανάγο Αθανάσιο υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Τ.Ο.Α. 

4. Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 

και όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
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Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: ΨΛ7ΡΩ1Ζ-8Γ9


		2022-08-30T14:22:55+0300
	Athens




