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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ   

∆ΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ   

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

 

Αριθ. Απόφασης 41/2018 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2018 της συνεδρίασης του ∆. Σ.  του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

 

ΘΕΜΑ: 15ο   Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της «Επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού προς Ιερά Μονή Σέλτσου». 

 
Στην Άνω Καλεντίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, 

σήµερα την 28η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, ύστερα 

από την αριθ. 798/22-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του δηµοτικού 

συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα δηµοτικό σύµβουλο και τον κ. 

∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

(21) µελών του δηµοτικού συµβουλίου, βρέθηκαν παρόντα (13) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μίγδος Νικόλαος  1. Καπάρος Βασίλειος 
2. Χήτας Βασίλειος  2. Αρκουµάνης Νικηφόρος 
3. Κουφούλης Νικόλαος  3. Μάνου Σοφία 
4. Καλαµπόκης Παναγιώτης  4. Κουρτέσας Γεώργιος 
5. Καυκιάς ∆ηµοσθένης  5. Βασιλείου Βασίλειος 
6. Σοφούρης Νικόλαος  6. Αποστόλου Χρήστος 
7. Τζουµανίκας Χρήστος  7. Γεωργάρας ∆ηµήτριος 
8. Κλάγκος Γεώργιος  8. Φελέκης Γεώργιος 
9. Πλακούτσης Παναγιώτης   
10. Γαλλίκας ∆ηµήτριος  Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
11. Τσαούσης Αντώνιος  νόµιµα και εµπρόθεσµα κλήθηκαν 
12. Γαλύφας Αθανάσιος   
13. Αντωνάκης Αιµίλιος   
 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του δήµου κ. Κωνσταντίνος 

Ρούσσας, αρµόδιος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του δηµοτικού 

συµβουλίου. 

 Ο ∆ήµαρχος κ. Μίγδος Περικλής κλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.  

Ο πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα και είπε:  

  

Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα 
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του άρθρου 32 παρ. 2 γγ) του Ν. σύµφωνα µε τις οποίες: «Η διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για 

δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι 

υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα 

για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: […] γγ) προστασία αποκλειστικών 

δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας».  

 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο: «Το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα 

που ανήκουν εκ του Νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του 

∆ήµου ή το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του». 

 

• Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006, καθώς και του άρθρου 75 

παρ. στ του ιδίου Νόµου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

• Το µε αριθ. 12883/653/16-02-2017 έγγραφο της Περιφέρεια Ηπείρου έγκριση 

διάθεσης πίστωσης 72.000,00€ για το έργο «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 

προς Ιερά Μονή Σέλτσου». 

 

• Την 230/20-10-2017 (Α∆Α: 61Χ6Ω9Ξ-ΘΟΚ) απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης 

πραγµατοποίησης/διενέργειας της Επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισµού προς Ιερά 

Μονή Σέλτσου, βάσει της οποίας δύναται να εκδοθεί ΑΑΥ, καθώς σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 2 του Π∆ 80/2016:   

«β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης 

πραγµατοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρµόδιο όργανο του φορέα». 

 

• Την ανάγκη του ∆ήµου για την εν λόγω Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού προς 

Ιερά Μονή Σέλτσου, καθώς η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ (∆ιαχειριστής Εθνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ) κατά τον Ν. 4001/2011 έχει στην αποκλειστική της κυριότητα το 

δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. 122 ανωτέρω νόµου) και είναι υπεύθυνη για 

«την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη συντήρηση, υπό οικονοµικούς όρους του Εθνικού 

∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, 

αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του» (αρ. 127) κατά τον τρόπο που εξειδικεύεται στο 

νόµο και στην Άδεια ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Περαιτέρω, το άρθρο 123 παρ. 8 του Ν. 4001/2011 ορίζει ότι «τα υφιστάµενα κατά τη 

δηµοσίευση του νόµου αυτού (Ν. 4001/2011) φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια 

ή δικαιώµατα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, 

πεζοδροµίων, διέλευσης γραµµών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή 

εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης 
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υποσταθµών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, 

εκµετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του 

Ε∆∆ΗΕ και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή 

άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραµένουν σε ισχύ και εφαρµόζονται 

αναλόγως και υπέρ της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ.». 

 

• Την υπ’ αριθ. 52989/24-06-2016 προµελέτη από τη ∆Ε∆∆ΗΕ. 

 

• Η δαπάνη θα εκτελεστεί µετά από σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για 

έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση διάθεσης ισόποσης πίστωσης. 

 
Προτείνω την απευθείας ανάθεση της Επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισµού προς Ιερά Μονή 

Σέλτσου στη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση. 

 

 Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε το ∆. Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε τον πρόεδρο, και έλαβε υπόψη του τον 

προϋπολογισµό του δήµου για το έτος 2018, στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 

72.000,00 € υπό τον Κ.Α. 20-6279.002 για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της 

Επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισµού προς Ιερά Μονή Σέλτσου,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (οµόφωνα) 

 
 

Εγκρίνει: 

Α) τη δαπάνη ποσού 72.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου νοµίµου ΦΠΑ, 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

Επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισµού προς Ιερά Μονή 
Σέλτσου 

20.6279.002 

 

Β) την προµελέτη της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., 

 

Γ) τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρου 32 παρ.2β γγ 

του Ν. 4412/2016), 

  

∆) την απευθείας ανάθεση, κατόπιν της παραπάνω αναφερόµενης διαδικασίας, στην εταιρεία 

«∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (∆/νση: Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 

ΑΦΜ:094532827, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), καθώς κατά τον Ν.4001/2011 έχει στην 

αποκλειστική της κυριότητα το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι του 

ποσού των 72.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου νοµίµου ΦΠΑ, για την «Επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού προς Ιερά Μονή Σέλτσου». 
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Ε) την εκτέλεση της δαπάνης µετά από σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για 

έκδοση εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση διάθεσης ισόποσης πίστωσης. 

 
  Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 41/2018 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Υπογραφή) Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ (ακολουθούν υπογραφές) 

   

   

   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΓ∆ΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓ∆ΟΣ  
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