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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.08.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 9626 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

173/2021 
από το πρακτικό της 18ης/24.08.2021 κατεπείγουσας και δια περιφοράς  

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα: 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». 

 

 
Σήμερα Τρίτη 24.08.2021, από ώρα 09:30 - 10:00 π.μ. συνεδρίασε κατεπειγόντως και δια περιφοράς η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 9593/23.08.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 23.08.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Από τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητής τηλεφωνίας διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη νόμιμης απαρτίας αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών δήλωσαν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς 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 κρίθηκε 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. 
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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 Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν την παρουσία τους και απέστειλαν την ψήφο τους με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα που ορίσθηκε με την πρόσκληση της 

συνεδρίασης και συγκεκριμένα την Τρίτη 24.08.2021, από ώρα 09:30 - 10:00 π.μ. 

 

 

Θέμα: 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». 

 

Για το θέμα έχει αποσταλεί, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών 

Υπηρεσιών που έχει ως εξής:  

 

Με το υπ’ αριθμ. 9261/11-08-2021 έγγραφό της, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε σε ΟΛΟΥΣ τους 

συμμετέχοντες του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με  Συστημικό Αριθμό: 95397 για την επιλογή 

αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», 

την υπ’ αριθμ. 155/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΜΖΩ6Ι-ΩΟ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, 

σύμφωνα με την οποία:  

 

Α. Εγκρίθηκε το από 22/07/2021 Πρακτικό ΙΙ (Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης), που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή. 

 

Β. Απορρίφθηκε η προσφορά του προσωρινού αναδόχου «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» για τους 

λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στο από 22/07/2021 Πρακτικό ΙΙ της αρμόδιας Επιτροπής. 

 

Γ. Εγκρίθηκε η κατάπτωση υπέρ του Δήμου Αγιάς της εγγύησης συμμετοχής του προσωρινού 

αναδόχου: «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 

53.226,00 ευρώ, που εκδόθηκε από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας (με αριθμό e-100312 και 

ημερομηνία έκδοσης 20-01-2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. δ) του άρθρου 

4.2 της υπ’ αριθ. 71/7-01-2021 διακήρυξης. 

 

Δ. Αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ» (εκ νέου) προσωρινός ανάδοχος για την 

κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

με μέση έκπτωση είκοσι ένα και πέντε τοις εκατό (21,05%), με α/α κατάθεσης 180366, όπως προκύπτει 

από τον Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας του σχετικού Πρακτικού. 

 

Μάλιστα, στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο, τίθεται 10ημερη προθεσμία για την άσκηση Προδικαστικών 

Προσφυγών (έως την 21η Αυγούστου 2021). 
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Επισημαίνεται ότι εκ παραδρομής στην με αριθμό 155/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εμφιλοχώρησε σφάλμα, με αποτέλεσμα στο αποφασιστικό μέρος να συμπεριληφθεί λανθασμένα το 

σκέλος Γ. ως εξής: «Γ. Εγκρίνουμε την κατάπτωση υπέρ του Δήμου Αγιάς της εγγύησης συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου: «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» για την κατασκευή του έργου, συνολικού 

ποσού 53.226,00 ευρώ, που εκδόθηκε από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας (με αριθμό e-100312 

και ημερομηνία έκδοσης 20-01-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. δ) του άρθρου 

4.2 της υπ’ αριθ. 71/7-01-2021 διακήρυξης». 

 

Η εταιρία «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» προχώρησε στην υποβολή Προδικαστικής Προσφυγής, η 

οποία κατατέθηκε στις 21-8-2021 ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ προς την Αναθέτουσα 

Αρχή. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατέθηκε παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, 

κατατέθηκε e-Παράβολο με Κωδικό: 398590174951 1020 0083, συνολικού ποσού 13.306,46 ευρώ, καθώς 

και το από 21-8-2021 αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου μέσω Internet Banking.  

 

 

Στην Προδικαστική Προσφυγή της, η διαγωνιζόμενη εταιρία «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ»  ζητά 

να ακυρωθεί και εξαφανιστεί, άλλως μεταρρυθμιστεί, η με αριθμό πρωτοκόλλου 8853/30.7.2021 και με 

Αριθμό 155/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς ως προς το σκέλος (Γ.) που 

εγκρίνει την κατάπτωση υπέρ του Δήμου Αγιάς της εγγύησης συμμετοχής της εταιρείας στο διαγωνισμό και 

δη της εγγύησης συμμετοχής ποσού 53.226,00 ευρώ, που εκδόθηκε από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσω ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας (με αριθμό e-100312 και ημερομηνία έκδοσης 20-01-2021) και να επιστραφεί αυτή στην εταιρία. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, αμέσως μετά την κατάθεση της Προδικαστικής Προσφυγής και τη διαπίστωση του 

σφάλματος, 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, με το υπ’ αριθ. 9587/23-8-2021 έγγραφό της.  

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3: ″Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική 

προστασία″ της υπ’ αριθ. 71/07-01-2021 διακήρυξης: «Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής 

προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο 

άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή 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». 

 

Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 363 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και από την παρ. 5 του άρθρου 5 

του ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ 64 Α/04-05-2017): «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» προκύπτει ρητά ότι το παράβολο επιστρέφεται στον 

προσφεύγοντα στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει 

στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. 

 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαστε με απόφασή σας να εγκρίνετε την επιστροφή του e-Παραβόλου με 

Κωδικό: 398590174951 1020 0083, συνολικού ποσού 13.306,46 ευρώ, που κατατέθηκε υπέρ του 

Δημοσίου, από την προσφεύγουσα διαγωνιζόμενη εταιρία «ΔΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» κατά την 

άσκηση της από 21-8-2021 Προδικαστικής Προσφυγής της, κατά του σκέλους Γ. της υπ’ αριθ. 155/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ. 155/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΜΖΩ6Ι-ΩΟ8) απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγησης και 

Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) για την κατασκευή του έργου: “ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΡΓΟ 

ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΛΙΚΑΣ, 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ Κ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ” και ανάδειξη νέου προσωρινού 

αναδόχου», 

- την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 71/07-01-2021 διακήρυξη του Δήμου Αγιάς η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC007984360 2021-01-07», και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3: ″Προδικαστικές 

Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία″ αυτής, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματος κινητής 

τηλεφωνίας,  

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε την επιστροφή του e-Παραβόλου με Κωδικό: 398590174951 1020 0083, συνολικού ποσού 

13.306,46€, που κατατέθηκε υπέρ του Δημοσίου, από την προσφεύγουσα διαγωνιζόμενη εταιρία «ΔΩΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» κατά την άσκηση της από 21-8-2021 Προδικαστικής Προσφυγής της, κατά του 

σκέλους Γ. της υπ’ αριθμ. 155/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΜΖΩ6Ι-ΩΟ8) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αγιάς. 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 173/2021. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: Ψ12ΧΩ6Ι-ΧΞΟ
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