Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ

833 /2020

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Θεολογία Γναρδέλλη,
Σύμβουλο, και τα μέλη Κωνσταντίνο Δήμου, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των λοιπών
Παρέδρων, Αναστασία Βουδρισλή, Εισηγήτρια.
Συνήλθε στις 21 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση, από την
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), του έργου
«Επέκταση με επαύξηση του Υ/Σ Ιωάννινα Ι- Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια
και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.463.720,00 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α. (1.815.012,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και συμβατικής
δαπάνης 1.413.835,30 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (ή 1.753.155,77 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.). Ο φάκελος με τα στοιχεία της υπόθεσης υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο
στις 17.12.2020 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 62255), με το ΔΕΕΔ/5325/16.12.2020 έγγραφο της
Διευθύντριας Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου της ανωτέρω εταιρίας.
Άκουσε την εισήγηση της Εισηγήτριας Αναστασίας Βουδρισλή.
Σκέφθηκε κατά τον νόμο και
Αποφάσισε τα ακόλουθα
1. Το ελεγχόμενο σχέδιο σύμβασης και ο φάκελος με τα στοιχεία της
προηγηθείσας αυτού διαγωνιστικής διαδικασίας παραδεκτώς υποβάλλονται ενώπιον του
παρόντος Κλιμακίου για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 324
του ν.4700/2020 (Α΄ 127/29.6.2020).
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2. Η διαδικασία ανάθεσης και η σύναψη της ελεγχόμενης δημόσιας σύμβασης
έργου διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338) του
ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )» (Α΄ 147), καθώς και από τους όρους της
οικείας πρόσκλησης.
3.1. Ο ως άνω ν.4412/2016 ορίζει, στο άρθρο 263, ότι: «1. Οι αναθέτοντες
φορείς μπορούν να προσφεύγουν στις ανοικτές ή στις κλειστές διαδικασίες ή στις
διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού ή στον
ανταγωνιστικό διάλογο ή στη σύμπραξη καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται, σύμφωνα με το
παρόν Βιβλίο. 2. Η προκήρυξη διαγωνισμού μπορεί να λάβει χώρα με ένα από τα
ακόλουθα μέσα: (…) γ) μέσω της προκήρυξης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 293
(…). 3. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 269,
οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού» και, στο άρθρο 269, ότι: «Οι αναθέτοντες
φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (…) δ) στο μέτρο
που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατή η τήρηση των
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες με
διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που
επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη (…)».
3.2. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, για τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων έργου, μεταξύ άλλων, στον τομέα του ηλεκτρισμού (άρθρο 229
του ν.4412/2016), πρέπει κατά κανόνα να διενεργείται ανοικτός ή κλειστός
διαγωνισμός, ενώ, μόνο κατ’ εξαίρεση, μπορεί η αναθέτουσα αρχή να συνάψει σύμβαση
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης. Ειδικότερα, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μεταξύ άλλων, να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως
απαραίτητο, εάν, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτη για την ίδια
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περιστάσεις, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για τις
ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες.
3.3. Συνεπώς, η εφαρμογή της εξαιρετικής αυτής διαδικασίας εξαρτάται από τη
συνδρομή τριών σωρευτικών προϋποθέσεων: α) της ύπαρξης απρόβλεπτου γεγονότος,
δηλαδή αιφνίδιου πραγματικού γεγονότος, το οποίο αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης
εμπειρίας και λογικής, ούτε ανάγεται στη σφαίρα της ευθύνης της, β) της ύπαρξης
κατεπείγουσας ανάγκης, μη συμβιβαζόμενης με τις χρονικές προθεσμίες που επιβάλλει
η προκήρυξη διαγωνισμού, και γ) της ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ του
απρόβλεπτου γεγονότος και της εξ αυτού ανακύψασας κατεπείγουσας ανάγκης (πρβλ.
αποφ. ΔΕΕ της 2ας Ιουνίου 2005, C-394/02, Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας,
Συλλ. Ι-4732, σκ. 40, και της 28ης Μαρτίου 1996, C-318/94, Επιτροπή κατά Γερμανίας,
Συλλογή 1996, σ. I-1949, σκ. 14).
3.4. Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά,
διότι εισάγει παρεκκλίσεις από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής των
οικονομικών φορέων στις διαδικασίες για την κατάρτιση δημόσιων συμβάσεων και του
ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ, το βάρος απόδειξης, ότι πράγματι συντρέχουν οι όροι
εφαρμογής της, το φέρει η αναθέτουσα αρχή που έκανε χρήση αυτής (βλ. Ε.Σ. Τμ. Μείζ.
Επτ. Συνθ. 707/2013, VI Τμ. 2345, 1990/2017, 3217, 3015/2012, Ε΄ Κλ. 184/2020,
23/2018, πρβλ. αποφ. ΔΕΕ, C-394/02, όπ.π., σκ. 33, και της 4ης Ιουνίου 2009, Επιτροπή
κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, C-250/07, Συλλ. Ι-4369, σκ. 34).
4. Στην κρινόμενη υπόθεση, από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου
προκύπτουν τα εξής:
4.1. Σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή του έργου, για την αξιόπιστη
εξυπηρέτηση των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια της ευρύτερης περιοχής της πόλης
των Ιωαννίνων, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε
λειτουργία επέκτασης του υπάρχοντος Υποσταθμού (Υ/Σ) 150/20 kV Ιωαννίνων Ι, ο
οποίος είναι ένας υφιστάμενος Υποσταθμός υποβιβασμού τάσης υπαίθριου τύπου, που
έχει κατασκευαστεί στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Οι Μετασχηματιστές ισχύος του
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Υ/Σ, όμως, είναι κορεσμένοι σε επίπεδο ονομαστικής ικανότητας και στάθμης
βραχυκύκλωσης σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να έχει εξαντληθεί η δυνατότητα
απορρόφησης ισχύος από ανεξάρτητους παραγωγούς (ΑΠΕ) στην ευρύτερη περιοχή,
ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι ανάγκες κάλυψης φορτίων του δικτύου. Κατά
συνέπεια, κρίνεται απαραίτητη η επαύξηση του Υποσταθμού Ιωάννινα Ι με την
προσθήκη 3ου Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA, με την ανάλογη επέκταση της πλευράς Μέσης
Τάσης.
4.2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.463.720,00 ευρώ,
χωρίς Φ.Π.Α., και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό επενδύσεων της ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ (σχετικά έχει εκδοθεί η DI-00138 ειδική εξουσιοδότηση έργου με τίτλο Υ/Σ
Ιωαννίνων Ι- Επαύξηση Υ/Σ με έναν Μ/Σ 40/50 MVA, προσθήκη μιας πύλης ΥΤ Μ/Σ
και πυλών ΜΤ, συνολικού ύψους 2.000.000,00 ευρώ).
4.3. Περαιτέρω, το έργο υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις,
που καθορίζονται στην οικ. 169810/6.8.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1999/14.8.2013)

(σχετική η 135668/2854/

17.9.2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου).
4.4. Με τη 1226/4.5.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εγκρίθηκαν, ύστερα από τη 1386/24.4.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης
Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η διαδικασία για την ανάδειξη
αναδόχου του ελεγχόμενου έργου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σε ένα ενιαίο στάδιο, και οι όροι της
πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 269 περ. δ του ν.4412/2016, σε συνδυασμό με το
άρθρο 269Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 30 του
ν.4605/2019 (Α΄ 52/1.4.2019). Ειδικότερα, στην παραπάνω εισήγηση αναφέρεται ότι,
ενόψει του ότι σε συγκεκριμένους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος έχει
εξαντληθεί η δυνατότητα σύνδεσης περαιτέρω δυναμικού παραγωγής στις υφιστάμενες
υποδομές (κορεσμός) και δεν επιτρέπεται η σύνδεση νέων μονάδων ΑΠΕ, η ΔΕΔΔΗΕ
ΑΕ, σε μια προσπάθεια άρσης του παραπάνω κορεσμού, εκπόνησε και υπέβαλε στη
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Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τη ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/3537/20.3.2018 μελέτη, με την
οποία πρόκρινε πιλοτικά την υλοποίηση δύο έργων επεκτάσεων/επαυξήσεων
υφιστάμενων Υ/Σ μέσω της προσθήκης τρίτου Μετασχηματιστή (Μ/Σ) ισχύος Υψηλής
Τάσης (ΥΤ)/ Μέση Τάση (ΜΤ), εκ των οποίων το ένα ήταν το ελεγχόμενο. Με την Ο71841/9.5.2018 επιστολή της ΡΑΕ εγκρίθηκε η πρόταση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, που
περιέλαβε τα παραπάνω έργα στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) 2019-2023 με
ημερομηνία ένταξης το 2020 και ενημέρωσε τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) για τις εμβόλιμες - έκτακτες επαυξήσεις με το
ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/6230/1.6.2018 έγγραφο, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Διαχείρισης
του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Ακολούθως,
και ο ΑΔΗΜΕ ενημέρωσε τη ΡΑΕ με το ΑΔΜΗΕ/ΓρΔ/20465/16.7.2018 έγγραφο για
τα επείγοντα έργα σύνδεσης του Δικτύου, δεδομένου ότι τα έργα αυτά δεν είχαν
περιληφθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) 2019-2028 του ΕΣΜΗΕ και
ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη της. Περαιτέρω, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το
δυνατόν ταχύτερη δρομολόγηση των ενεργειών υλοποίησης του έργου επέκτασης του
Υποσταθμού Ιωάννινα Ι, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, με τη ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ/1382/31.3.2018
επιστολή, ζήτησε άμεσα από τον ΑΔΜΗΕ την κατά προτεραιότητα υπαγωγή του εν
λόγω έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), δεδομένου ότι η
διαδικασία αυτή αποτελεί προαπαιτούμενο των υπόλοιπων αδειοδοτήσεων και
εργασιών στον Υ/Σ. Ωστόσο, η ΡΑΕ, με την Ο-74886/3.12.2018 νέα επιστολή της
ζήτησε την επίσπευση και ολοκλήρωση των εργασιών του θέματος σε χρονικό
διάστημα 6-9 μηνών, δηλαδή εντός του έτους 2019, καθώς, σύμφωνα με την Αρχή, τα
εν λόγω πιλοτικά έργα είναι εξαιρετικά κρίσιμα, τόσο για την εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας άρσης του
κορεσμού, όσο και για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Ακολούθως,
προκειμένου

να

αποφορτιστεί

το

βεβαρυμμένο

πρόγραμμα

περιβαλλοντικών

αδειοδοτήσεων του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ πρότεινε την ανάληψη από την ίδια της
διαδικασίας υπαγωγής σε ΠΠΔ (ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΕΔ/1851/24.4.2019 έγγραφο) και,
κατόπιν

της

συναίνεσης

του

ΑΔΜΗΕ

(ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ/20939/17.5.2019),

συμφωνήθηκε από κοινού η προβλεπόμενη ανάπτυξη του Υποσταθμού Ιωάννινα Ι. Στη
συνέχεια, ο ΔΕΔΔΗΕ εξασφάλισε τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες
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υπηρεσίες αρχαιολογίας (Υπηρεσίες Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας και Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ιωαννίνων) και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ιωαννίνων.
Κατόπιν της υποβολής στις 4.9.2019 του φακέλου υπαγωγής σε ΠΠΔ, εκδόθηκε η
προαναφερόμενη 135668/2854/17.9.2019 απόφαση Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου και, ταυτόχρονα, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
προέβη σε επιτόπου αυτοψίες, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες προμελέτες
του έργου, εξασφάλισε από τα αποθέματά της τον Μ/Σ ισχύος 40/50 MVA,
ολοκλήρωσε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα εμπορικά τεύχη για τη σύναψη
σύμβασης με ανάδοχο κατασκευής του έργου.
4.5. Περαιτέρω, στην ίδια εισήγηση επισημαίνεται ότι το έργο πρέπει να
ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ενώ η ανάδειξη αναδόχου έργου μέσω ανοιχτής
αγωνιστικής διαδικασίας είναι χρονοβόρα, εκτιμώμενης διάρκειας κατ’ ελάχιστον εννέα
(9) μήνες, χωρίς την προσμέτρηση πιθανόν προσφυγών κατά τη διαδικασία.
Επιπροσθέτως, για την υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα χρειαστούν οκτώ έως
δέκα (8-10) μήνες, και συνεπώς, εφόσον αυτό ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία, θα
ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους 2021. Προκειμένου, λοιπόν, το έργο να ολοκληρωθεί
μέχρι το θέρος του έτους 2021, η Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εισηγήθηκε στο ΔΣ αυτής να αξιοποιηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης από τις
ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ του άρθρου 269 του
ν.4412/2016, την ανάθεση του ελεγχόμενου έργου χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης και την αποστολή προσκλήσεων στους εξής κατασκευαστές παρομοίων
έργων: [Α], [Β], [Γ], [Δ] και [Ε].
4.6. Εξάλλου, με το ΔΕΕΔ/1542/11.5.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικών
Εγκαταστάσεων Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εγκρίθηκαν τα τεύχη σύμβασης του έργου
του θέματος, καθώς και η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών.
4.7. Όπως προκύπτει από το ΔΕΕΔ/4753/17.11.2020 Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, κατά την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών, η οποία
αρχικώς είχε οριστεί στις 4.6.2020 και μετά από σχετικά αιτήματα μετατέθηκε στις
2.7.2020, στην πρόσκληση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανταποκρίθηκαν οι οικονομικοί φορείς
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[Β] και [Γ]. Η Επιτροπή, αποσφράγισε, έλεγξε και κατέγραψε τις οικονομικές
προσφορές των προσφερόντων με τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, μετά δε τον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής, έκρινε και τις δύο (2) προσφορές παραδεκτές, αφού
προηγουμένως είχαν ζητηθεί διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες από την
[Β], ενώ ελήφθη υπόψη και η σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 9 του
άρθρου 73 του ν.4412/2016 περί επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που είχε λάβει
η ανωτέρω εταιρεία, ενόψει του ότι της είχε επιβληθεί μία πράξη επιβολής προστίμου
από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κοζάνης- Γρεβενών και είχε συνάψει στο
παρελθόν και μία συμφωνία με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση
του ανταγωνισμού.
4.8. Ακολούθως, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του
αποτελέσματος της διαδικασίας στην 1η κατά σειρά μειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση
[Β], η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 3,4%. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού
εγκρίθηκε με την ΕΚΕΠ 12/10.12.2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
4.9. Τέλος, όπως βεβαιώνεται στο ΔΕΕΔ/5325/16.12.2020 έγγραφο της
Διευθύντριας Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, κατά του κύρους του
ελεγχόμενου διαγωνισμού και των πράξεων και αποφάσεων που τον αφορούν δεν έχουν
ασκηθεί ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές, ούτε εκκρεμούν ένδικα μέσα.
5. Με δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι στην προκείμενη υπόθεση
συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της διάταξης της περίπτωσης δ΄ του άρθρου
269 του ν.4412/2016 για την προσφυγή από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην εξαιρετική
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σε ένα
ενιαίο στάδιο, διότι υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών του
ελεγχόμενου έργου, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή,
προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα η αξιόπιστη εξυπηρέτηση των αναγκών σε
ηλεκτρική ενέργεια της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Ιωαννίνων. Ειδικότερα,
λόγω του ότι ο υφιστάμενος Υποσταθμός έχει κατασκευαστεί στα μέσα της δεκαετίας
του 1960 και οι Μετασχηματιστές ισχύος του είναι κορεσμένοι σε επίπεδο ονομαστικής
ικανότητας και στάθμης βραχυκύκλωσης σχεδιασμού, έχει εξαντληθεί η δυνατότητα
απορρόφησης ισχύος από ανεξάρτητους παραγωγούς (ΑΠΕ) στην ευρύτερη περιοχή,
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ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι ανάγκες κάλυψης φορτίων του δικτύου. Άλλωστε,
πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως κρίσιμο από τη ΡΑΕ,
χωρίς σε αυτό να έχει συμβάλει η αναθέτουσα αρχή, τόσο για την εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας άρσης του
κορεσμού, όσο και για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ. Συνεπεία δε της
κρισιμότητας του έργου κατά τα ανωτέρω, ζητήθηκε η κατά το δυνατόν ταχύτερη
δρομολόγηση των ενεργειών υλοποίησής του, με αποτέλεσμα να κρίνεται
δικαιολογημένη η επιλογή του είδους της διαδικασίας με διαπραγμάτευση έναντι της
διενέργειας ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας, δεδομένου ότι, με τον τρόπο αυτό,
κατέστη δυνατή η υποβολή προσφορών και η ανάθεση του έργου σε μικρότερο χρονικό
διάστημα από αυτό που θα απαιτούσε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.
6. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, από τον έλεγχο των υποβληθέντων ενώπιον
του Κλιμακίου στοιχείων, δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου του ελεγχόμενου έργου και, κατά συνέπεια, δεν συντρέχει νόμιμος
λόγος που κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και της εργοληπτικής επιχείρησης
με την επωνυμία [Β], για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση με επαύξηση του Υ/Σ
Ιωάννινα Ι- Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ
Εξοπλισμού».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΔΡΙΣΛΗ

