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Θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 219/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Καβάλας » 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις των άρθ. 6, 72, 74, 75, 224, 225, 226 & 280 του ν.3852/2010 (φεκ 87/Α΄/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του 

άρθ. 3 του ν.4623/2019, του άρθ. 40 του ν.4735/2020, του άρθ. 38 του ν.4795/2021, του άρθ. 50 του 

ν.4873/2021, όπως ισχύουν & το αριθ. 76958/12-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

2.Τις διατάξεις των άρθ. 77 & 116 του ν. 4555/2018 (φεκ 133/Α’/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», 

των άρθ. 45 & 64 του ν. 4873/2021 & τις αριθ. 42203/εγκ.27/13-8-2018 & 97010/εγκ.941/30-12-2021 

εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 

3.Τις διατάξεις της παρ. 6.2.α του άρθ. 64 του ν.4954/2022 (φεκ 136 Α’) «Αρμοδιότητες Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 3852/2010». 

4.Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α' του ν.4325/2015 (φεκ 47/Α΄/2015), την υπ’ αριθ. πρωτ.14138/15-

05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (φεκ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) για το διορισμό του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και την αριθ. 34012/25-5-2022 (φεκ 435/ 

τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2022) όμοια απόφαση ανανέωσης της θητείας του. 

5.Τις διατάξεις  του άρθ.148 του Ν.3463/02006 (ΔΚΚ),των άρθ . 27,44,97,103,105 και 221  (ΦΕΚ-

147/Α’/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

ισχύουν. 

6.Τις διατάξεις του άρθ. 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – 

Θράκης» (φεκ 235/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 79 του ν.4182/13, (φεκ 185/Α’/2013). 

7.Την αριθ. 7666/εγκ.11/7-2-2007 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. Δ/σιας Δ/σης & Απ/σης, την αριθ. 

74895/εγκ.60/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, Αποκ. & Ηλεκτρ. Διακ/σης & την αριθ. 

60173/εγκ.93/23-8-2019 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών. 

8.Την αριθ. 35748/30-5-2017 (φεκ 1971/Β’/7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων ..........». 

9.Το αριθ.13344/20-07-2022 έγγραφο του Δήμου Καβάλας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η αριθ. 219/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Σας ανακοινώνουμε ότι: 

 

Έχει ληφθεί νόμιμα η αριθ. 219/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας αναφορικά  

 

 

 

 

 

 

 

Καβάλα 04/08/2022 

 

Αριθ. Πρωτ. 196104      

 

Προς: Δήμο Καβάλας 

 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=647498


 

 

 

 

με την «Έγκριση πρακτικού:Περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στο συνοπτικό διαγωνισμό για 

την υπηρεσία με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης του κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην 

Καβάλα»,εκτιμώμενης αξίας 74.400,00 € (συμπ.ΦΠΑ 24%) και κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία  

«Project4 Ι.Κ.Ε.»»,με την επισήμανση ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ.6 του άρθρου 

372 του Ν.4412/16 «Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του 

Δικαστηρίου της παρ. 3 κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής 

δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 το αρμόδιο δικαστήριο 

αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την 

πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της 

αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή της παρ. 7 το αρμόδιο δικαστήριο αποφανθεί 

διαφορετικά.» 
 

 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Μ.Θ.  

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Δ.Ο.  
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 


