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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  646/2020 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ              
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  23/2020 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 11ης/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαύδου 

  

  Στην Γαύδο  σήμερα, το Σάββατο 20-06-2020 και ώρα 18.00 συνήλθε σε 11η τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και 

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 163/33282/29-05-2020 ύστερα από την  588/16-06-2020 πρόσκληση της 

Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 67 παρ. 4 και 75  του Ν.3852/10 

όπως ισχύει, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου ηλεκτροδότηση υφιστάμενου αντλιοστασίου στον 

οικισμό Βατσιανά και ορισμό υπολόγου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

για την παραπάνω δαπάνη. 

   
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά  (7) μελών  παρευρέθηκαν και 

τα επτά (7) και ονομαστικά οι: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Στεφανάκη Μανωλία  

1. Μπαλαμπάκης Γεώργιος  

2. Λαμπάκης Μιχαήλ  

3. Μαραβελάκης Σταύρος  

4. Παπαδάκης  Γεώργιος  

5. Καλλινίκου Ευαγγελία  

6. Βογιατζής Βασίλειος  

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής, την Δήμαρχο Στεφανάκη 

Μανωλία. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η εισήγηση της Δημάρχου η οποία έχει ως εξής:  

  
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του νησιού και μάλιστα τώρα 

που λόγω της καλοκαιρινής περιόδου η ζήτηση θα πολλαπλασιαστεί. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος Γαύδου έχει 

ακόμα να κάνει πολλά για να βελτιώσει τη διαχείριση του νερού.   
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Για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στα Βατσιανά  και την αξιοποίηση του υφιστάμενου 

εξοπλισμού ο Δήμος αιτήθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ τη σύνδεση με το δίκτυο υφιστάμενου αντλιοστασίου στα 

Βατσιανά 

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με το υπ΄αριθμ. 2887/27-05-2020 έγγραφό του, μας ενημέρωσε ότι η δαπάνη για 

την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8kW  για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης με αριθμό παροχής 

53623654 ανέρχεται σε 3.304,79€  και για να προβούν στην έναρξη των εργασιών κατασκευής της 

παροχής, θα πρέπει να έχει γίνει η πληρωμή της εν λόγω δαπάνης.  

Η εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν συνιστά ανάθεση 

δημόσιας σύμβασης αλλά υποχρεωτική προσχώρηση σε αναγκαστική σύμβαση μαζί της, δεδομένου ότι 

μόνο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί να εκτελέσει το υπόψη έργο.  Επιπροσθέτως στα άρθρα 11 και 241 του 

Ν.4412/2016 ορίζεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται 

από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή βάσει αποκλειστικού δικαιώματος που τους παρέχεται 

δυνάμει διατάξεων νόμου ή δημοσιευμένων διοικητικών πράξεων.  

Για την πληρωμή της συγκεκριμένης δαπάνης θα εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής σύμφωνα με το 

άρθρο 172 ν. 3463/2006 κατά το οποίο και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Β.Δ. 17-5/15-06-

1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α) θα εκδοθεί στο όνομα μόνιμου υπαλλήλου ο οποίος καθίσταται υπόλογος.  

Εισηγούμαστε 

1) Την έγκριση της εκτέλεσης του έργου Ηλεκτροδότηση υφιστάμενου αντλιοστασίου στα Βατσιανά 

με απευθείας ανάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Χανίων, καθώς και τους όρους της σχετικής σύμβασης που 

πρέπει να υπογραφεί με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

2)Την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την σχετική δαπάνη στην 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τα παρακάτω στοιχεία: 

 Υπόλογος ορίζεται η κα Πετράκη Άννα, υπάλληλος του Δήμου Χανίων  

  Ποσό 3.304,79€ για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το κόστος ηλεκτροδότησης 

αντλιοστασίου στα Βατσιανά σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 2887/27-5-2020 έγγραφό της 

εταιρίας. 

  Οι εργασίες υλοποίησης του έργου θα ξεκινήσουν από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μετά την καταβολή 

του ποσού και απαιτείται  έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.  

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 25-7325.002. 

 Η απόδοση του υπολόγου θα είναι έως 27/07/2020, ημέρα Δευτέρα-δεδομένου ότι η 

προσφορά του ΔΕΔΔΗΕ ισχύει για δύο μήνες- και δεν θα ξεπερνά τους 3 μήνες από τη 

συνεδρίαση της επιτροπής και πρέπει να λήγει τουλάχιστον ένα μήνα προ της λήξεως του 

οικονομικού έτους. Η παρούσα απόφαση θα ισχύει και σε τυχόν παράταση ή 

επικαιροποίηση της προσφοράς της ΔΕΔΔΗΕ στο ίδιο ποσό. 

 Από το αντιδήμαρχο οικονομικών έχει υποβληθεί το υπ΄αριθμ. 590/16-06-2020 τεκμηριωμένο 

αίτημα και η  έγκριση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης έχει πραγματοποιηθεί και η σχετική ΑΑΥ είναι η 

132/2020.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και 

• Το άρθρο 103 (παρ. 1 θ΄) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006)  

• Την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 

Ν.4623/19 εδάφιο κα. 

• Το άρθρο 172 του ν.3463/2006 

• Τα άρθρα 11 και 241 του Ν.4412/2016 

• Το Β.Δ. 17-5/15/06/1959 

• Την προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε 

• Τις ανάγκες υδροδότησης του νησιού 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση της εκτέλεσης του έργου Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου στα Βατσιανά  με απευθείας 

ανάθεση στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Χανίων, καθώς και τους όρους της σχετικής σύμβασης που πρέπει να 

υπογραφεί με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  

2.Την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την σχετική δαπάνη στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

όπως περιγράφεται παραπάνω. 

3. Εξουσιοδοτεί τη δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 23/ 2020 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΤΑ   ΜΕΛΗ 

                                                      Ακολουθούν υπογραφές 
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