
                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   16/2023 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 3/2023 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση 
δικτύου ΦΟΠ λόγω παρεμπόδισης κυκλοφορίας οχημάτων σε 
κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Λεβαίας, του Δήμου Αμυνταίου (οδός 
πλησίον οικίας Πετκίδη Ιωάννη)», προϋπολογισμού 647,75 €.  

Στο Αμύνταιο, στις 15 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του 
Ν. 4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως 
ισχύουν, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 2225/10-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπάντης Ιορδάνης                                  Μπιτάκης Άνθιμος 
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                           Γρομπανόπουλος Τρύφων 
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 
5. Γυρίκη Ελένη 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, Αν απουσιάζει ή 
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, το μέλος της 
επιτροπής το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, προεδρεύει ο κος Μπερμπερίδης Πέτρος ως 
αντιπρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 410354/8–12–2022 έγγραφο του Διαχειριστή 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε. 
προσδιορίστηκε το κόστος εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση 
δικτύου ΦΟΠ λόγω παρεμπόδισης κυκλοφορίας οχημάτων σε κοινόχρηστο 
χώρο της Τ.Κ. Λεβαίας, του Δήμου Αμυνταίου (οδός πλησίον οικίας Πετκίδη 
Ιωάννη)», προϋπολογισμού 647,75 €, κατόπιν αιτήσεως του Δήμου 
Αμυνταίου. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, εδαφ. β, περιπτ. ββ, του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-16, τεύχος Α΄), «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις 
κατωτέρω περιπτώσεις: ……… 

β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από 
έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω 
λόγους: ……… 

ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους». 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 122-131, του Ν. 4001/2011 
(ΦΕΚ 179/22-8-2011, τεύχος Α΄) ορίστηκε ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως μοναδικός – 
αποκλειστικός Διαχειριστής του  Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι πρέπει να προβούμε στην 
πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 
«Μετατόπιση δικτύου ΦΟΠ λόγω παρεμπόδισης κυκλοφορίας 
οχημάτων σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Λεβαίας, του Δήμου 
Αμυνταίου (οδός πλησίον οικίας Πετκίδη Ιωάννη)», προϋπολογισμού 
647,75 €, σας καλώ να προβούμε στην απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του 
παραπάνω έργου στον μοναδικό Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Τα άρθρα 122-131, του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/22-8-2011, τεύχος Α΄). 
2. Το άρθρο 32, παρ. 2, εδαφ. β, περιπτ. ββ, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/8-8-2016, τεύχος Α΄). 
3. Την ΚΥΑ 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/27-7-18, τεύχος Β΄). 
4. Την υπ’ αριθμ. 4/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου  
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 410354/8–12–2022 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

προς τον Δήμο μας για την εκτίμηση του κόστους εκτέλεσης του 
παραπάνω έργου. 

6. Την υπ’ αριθ. 2023/1231/20-1-2023 ΑΑΥ, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 314 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 

7. Την εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μετατόπιση 
δικτύου ΦΟΠ λόγω παρεμπόδισης κυκλοφορίας οχημάτων σε 
κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Λεβαίας, του Δήμου Αμυνταίου (οδός 
πλησίον οικίας Πετκίδη Ιωάννη)» προϋπολογισμού 647,75 €, στον 
μοναδικό Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Διαχείριση 
Δικτύων – Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Α.Φ.Μ.: 094532827, Δ.Ο.Υ.: 
ΦΑΕΕ Αθηνών. 
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Β. Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.7325.002, του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αμυνταίου, με πηγή 
χρηματοδότησης Κ.Α.Π. Επενδυτικών Δαπανών Δήμων. 

 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 16/2023 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

 

   Ο Αντιπρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π.                                                         3. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
                                                                                           4. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
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