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Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε κατεπείγουσα 15η / 20-06-2022 συνεδρίαση  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς. 

 

 

       Προς: 

       (Πίνακας αποδεκτών*) 

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αγιάς, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Αγιάς, τη Δευτέρα 20-06-2022, ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

Θέμα 01: Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» για την κάλυψη των αναγκών 

της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Λάρισας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016. 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών). 

 

Θέμα 02: Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Προμήθεια ειδών διατροφής και επισιτισμού» για την 

κάλυψη των αναγκών της κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Λάρισας, με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, 

παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών). 

 

Θέμα 03: Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Ηλεκτρολογικές Εργασίες υποδομών Δημοτικής 

Κατασκήνωσης», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος ( διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2γ’, του Ν. 4412/2016) . (Εισήγηση 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών). 

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:  

Την Παρασκευή 17/06/2022 λάβαμε το εξαιρετικά επείγον έγγραφο της Υφυπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο κατανέμεται στο Δήμο μας η χρηματοδότηση για τη λειτουργία της 

κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Λάρισας. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η κατασκήνωση από την 1η 

Ιουλίου που είναι και η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι ενέργειες για τις 

προμήθειες και τις εργασίες  που απαιτούνται για τη λειτουργία της. Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαία 

η άμεση λήψη αποφάσεων, η αναβολή των οποίων πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της 

κατασκήνωσης. 

 

«Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε 

εγκαίρως, ώστε να συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος». 

 

http://www.dimosagias.gr/
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Σελίδα 2 από 2 

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 Προμηθειών. 

5. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Κοινοποίηση: 

1. Γρηγόριος Καλαγιάς, επικεφαλής παράταξης «Δώτιο Πεδίο». 

2. Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς». 

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

4. Γραφείο Δημάρχου. 

5. Γραφείο Τύπου Δήμου Αγιάς. 


