
Πρόσκληση συνεδρίασης 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

Σελίδα 1 από 2  

                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αγιά, 23 Αυγούστου 2021 

Αριθμός Πρωτ.: 9593 

Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr       
Θέμα: Πρόσκληση σε 18η / 24.08.2021 δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

 

 

       Προς: 

       (Πίνακας αποδεκτών*) 

 

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αγιάς που θα διεξαχθεί την Τρίτη 24.08.2021, από ώρα 09:30 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ., 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του ν.4682/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 5 εδάφια α’-γ’ του 

ν. 3852/ 2010, την εγκύκλιο 426/77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 

51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β'). 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: 

1. Διαπιστώθηκε η εμφιλοχώρηση σφάλματος εκ παραδρομής στην με αριθμό 155/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΜΖΩ6Ι-

ΩΟ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αποτέλεσμα να κατατεθεί Προδικαστική Προσφυγή κατά 

του αποφασιστικού μέρους που συμπεριλήφθηκε λανθασμένα στην απόφαση. 

 

2. Η εταιρία «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» προέβη στην υποβολή Προδικαστικής Προσφυγής, 

καταθέτοντας στις 21-8-2021 ηλεκτρονικά και για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 

προσφυγής, παράβολο συνολικού ποσού 13.306,46€ ως προς το σκέλος της απόφασης που εμφιλοχώρησε 

το σφάλμα. 

 

3. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει άμεσα μετά την υποβολή Προδικαστικής προσφυγής να προβεί σε ενέργειες 

μία εκ των οποίων, βάσει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, είναι η επιστροφή του 

παράβολου στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη 

ενέργεια». 

 

4. Δεδομένου ότι με το υπ’ αριθ. 9587/23-8-2021 έγγραφό της, η αναθέτουσα αρχή προέβη στις οφειλόμενες 

ενέργειες, δηλ. α) στη διόρθωση του αποφασιστικού μέρους της υπ’ αριθ. 155/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής με τη διαγραφή του σκέλους Γ., β) στην ανάρτηση της ορθής επανάληψης της εν 

λόγω απόφασης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και γ) στην κοινοποίηση της ορθής/διορθωμένης απόφασης 

σε ΟΛΟΥΣ τους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με  Συστημικό Αριθμό: 95397 

 

Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να αποστείλουν την ψήφο τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα 

κινητής τηλεφωνίας στο Γραμματέα της Επιτροπής κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή 

την Τρίτη 24.08.2021 από ώρα 09:30 π.μ. έως ώρα 10:00 π.μ. 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr


 

Σελίδα 2 από 2 

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:  

 

Θέμα 01: Επιστροφή παραβόλου της από 21-8-2021 ασκηθείσας Προδικαστικής Προσφυγής της 

διαγωνιζόμενης εταιρίας: «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», στο πλαίσιο του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ». (Εισήγηση Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών). 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

       της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

         Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Πίνακας αποδεκτών: 

1. Δήμαρχος Αγιάς (Πρόεδρος Επιτροπής). 

2. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά  - Αναπληρωματικά). 

3. Αντιδήμαρχοι Δήμου Αγιάς. 

4. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γρηγόριο Καλαγιά, επικεφαλής παράταξης «Δώτιο Πεδίο». 

2. Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς». 

3. Αλεξανδρίδου Βασιλική, επικεφαλής παράταξης «Ενωμένοι Μπορούμε». 

4. Γραφείο Δημάρχου. 

5. Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς. 


