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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Συμμόρφωση με την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) – Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 29/08-03-2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής» 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 24η του μηνός 

Μαΐου  2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 11.00΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ 

αριθμ.πρωτ. 4937/20-05-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο 

«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη 

διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

όπως ισχύει και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ    ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/24-05-2022 Μεικτής 

Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 84/2022 
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Αν και κλήθηκαν  νόμιμα.   

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την λήψη των αποφάσεων της 11ης  

& 12ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκαν δια περιφοράς την 13.05.2022 και 

19.05.2022 αντίστοιχα.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό 

με την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 4955/20-05-2022 

εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και 

Διαφάνειας  η οποία έχει ως εξής:  

«…… 

ΘΕΜΑ : Συμμόρφωση με την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) -

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ακύρωση της υπ’ αριθμ 29/08-

03-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Η με αριθμ. 757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

Παρακαλούμε στην επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. να συμπεριλάβετε στην 

ημερήσια διάταξη το θέμα με τίτλο «Συμμόρφωση με Γ.Α.Κ-Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και ακύρωση της υπ’ αριθμ 29/08-03-2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής»  
Σύμφωνα με την με αριθμ. 757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή με αριθμό 

ΓΑΚ 472/2022 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ 

Α.Τ.Ε.» σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αα 

συστήματος 184038) και ακυρώνεται η υπ’ αριθμ 29/08-03-2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 291Π1Ω95-ΩΦΝ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 367 του ν.4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται 

να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ ήδη Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

Έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα θα πρέπει η Αναθέτουσα αρχή να 

ακυρώσει την υπ’ αριθμ 29/08-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 291Π1Ω95-ΩΦΝ) με την οποία αποδέχθηκε την οικονομική προσφορά και 

κήρυξε  προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ» και να 

συμμορφωθεί ως προς την απόφαση 906/2020 της ΑΕΠΠ  ήτοι : 

Α. να ακυρώσει την προσφορά του οικονομικού φορέα «Ι. ΤΑΪΡΗΣ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.» πρώτου κατά σειρά του Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά 

μειοδοσίας  

και  

Β. να κηρύξει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και ποσοστό έκπτωσης 30,05% ….» 
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  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά.  

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το 

άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις 

διατάξεις του άρθρου 50  του Ν. 4873/2021 και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση.  

5. Την  με αριθμ. 757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

6. Την   υπ’ αριθμ 29/08-03-2022 απόφαση της Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την συμμόρφωση με την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) – 

Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή με αριθμό 

ΓΑΚ 472/2022 του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» 

σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (αα συστήματος 184038) 

και ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ 29/08-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 291Π1Ω95-ΩΦΝ).  

Β) Την ανάκληση της  υπ’ αριθμ 29/08-03-2022 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: 291Π1Ω95-ΩΦΝ) με την οποία η Ο.Ε. αποδέχθηκε την οικονομική 

προσφορά και κήρυξε  προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού για την εκτέλεση του 

έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Ι. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ», 

λόγω ακύρωσής της από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 

Γ) Δεν κάνει δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «Ι. Ταϊρης Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

πρώτου κατά σειρά του Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας.  

Δ) Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και ποσοστό έκπτωσης 30,05%. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/24-05-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

    (υπογραφή)                (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 

ΑΔΑ: ΡΡ1ΒΩ95-5Ψ9
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