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ΠΡΟΣ
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ΘΕΜΑ: Επείγουσα Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύου Ύδρευσης και
Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών Καταναλωτών Ύδατος του Δήμου Διονύσου

Έχοντας υπόψη:
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2.
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το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το N.
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις»,
τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” και ειδικότερα του άρθρου
158 παρ. 7 για το ότι στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα
ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η
αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση
του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου,
το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016),
Τον Ν.4412/8.8.16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
το γεγονός ότι με την έναρξη λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου το έτος 2011, στο
Τμήμα Ύδρευσης & Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου
υπηρετούσαν για την εξυπηρέτηση και των 7 δημοτικών ενοτήτων 9 υδραυλικοί και 14 εργάτες
ύδρευσης, δηλαδή συνολικά 23 υπάλληλοι εργατοτεχνικό προσωπικό,
το γεγονός ότι σήμερα στο Τμήμα Ύδρευσης & Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας & Πρασίνου υπηρετούν, πάλι για την εξυπηρέτηση και των 7 δημοτικών ενοτήτων, 3
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υδραυλικοί και 10 εργάτες ύδρευσης, δηλαδή 13 υπάλληλοι εργατοτεχνικό προσωπικό ύδρευσης
αντί των 23 που υπήρχαν, κάτι που σημαίνει μείωση κατά 44% από το 2011, ενώ οι ανάγκες
αποκατάστασης βλαβών είναι καθημερινές και αυξημένες σε σχέση με το παρελθόν λόγω της
αυξανόμενης παλαιότητας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης,
το γεγονός ότι από τους εν ενεργεία σήμερα 13 υπαλλήλους, οι 3 αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα υγείας (ενδεικτικά αναφέρεται ζαχαρώδης διαβήτης) και από τους υπόλοιπους 10 οι 3
είναι ηλικίας άνω των 59 ετών και κοντά στη συνταξιοδότηση, ενώ, περαιτέρω, ο μέσος όρος
ηλικίας των 13 συνολικά υπηρετούντων είναι τα 53 έτη,
το ΦΕΚ 5202/Β/2019 περί 24ωρης λειτουργίας και τις 7 ημέρες της εβδομάδος (και εξαιρέσιμες και
αργίες) για το έτος 2020 του Τμήματος Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου μας,
το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, το Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου το οποίο αποτελεί
υπηρεσία «πρώτης γραμμής» διαθέτει ανεπαρκές σε αριθμό προσωπικό αλλά και φυσική
κατάσταση ώστε να ανταποκρίνεται καθημερινά σε πλήθος βλαβών οι οποίες συμβαίνουν όλο το
24ωρο και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αφού η Υπηρεσία δεν μπορεί να συγκροτήσει βάρδιες
για όλο το 24ωρο και τις 7 ημέρες της εβδομάδας,
το γεγονός ότι το εν λόγω προσωπικό Ύδρευσης είναι επιφορτισμένο και με την καταγραφή των
υδρομέτρων προκειμένου να εκδίδονται οι λογαριασμοί κατανάλωση νερού στο Δήμο,
το γεγονός ότι ο Δήμος είχε συνάψει την με αρ. πρωτ. 25085/3.7.2019 σύμβαση για «Προμήθεια
Υπηρεσίας Καταγραφής Ενδείξεων Υδρομετρητών Καταναλωτών Ύδατος του Δήμου» διάρκειας ενός
(1) έτους, η οποία όμως η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε σε ότι αφορά την καταμέτρηση του
Ιανουαρίου 2020, χωρίς ο Δήμος να ευθύνεται για αυτό,
το με αρ. πρωτ. 3379/11.2.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σχετικά με ανάγκες για
προσωπικό στο Τμήμα Ύδρευσης λόγω του ότι οι 16 υπάλληλοι που υπηρετούσαν τότε δεν
επαρκούσαν για τις υπάρχουσες (τότε) ανάγκες,
το με αρ. πρωτ. 36397/26.9.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σχετικά με τη λειτουργία
της ύδρευσης όπου και πάλι τεκμηριώνεται η έλλειψη αξιόμαχου προσωπικού στο Τμήμα
Ύδρευσης,
το γεγονός της σημερινής κατάστασης στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, λόγω Κορωνοϊού, και
την πλήρη αδυναμία υποστήριξης οποιαδήποτε πρόβλεψης κα προγραμματισμού για τις
επικείμενες εξελίξεις τόσο σε ατομικό επίπεδο ενός εκάστου υπαλλήλου για το εάν νοσήσει ή
απαιτηθεί η μη προσέλευσή του για εργασία λόγω εφαρμογής κατάστασης περιορισμού του, όσο
και σε συλλογικό επίπεδο λόγω εφαρμογής ακόμη αυστηρότερων μέτρων περιορισμού ή/και
πλήρους καραντίνας,
το με αρ. πρωτ. 18926/18.3.2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών / Γεν. Γρ. Ανθρώπινου Δυναμικού με
θέμα «Λειτουργία Υπηρεσιών ΟΤΑ α’ και β΄ Βαθμού κατά τη Διάρκεια Εφαρμογής των Μέτρων
Αποφυγής και Περιορισμού της Διάδοσης του Κορωνοϊού» στο οποίο αναφέρεται: «Δεδομένου ότι
οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού παρέχουν υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, κρίσιμους για την
εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, κατά το σχεδιασμό της λειτουργίας των
υπηρεσιών σας θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι κάτωθι υπηρεσίες σας να
παραμείνουν σε λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο προσωπικό. ΟΤΑ α’ βαθμού: 1. Υπηρεσίες
καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, 2. ….»,
το γεγονός ότι η απρόσκοπτη λειτουργία της ύδρευσης και παροχής νερού στους δημότες είναι εκ
των ουκ άνευ στη σημερινή κρίσιμη περίοδο του Κορωνοϊού, λόγω των οδηγιών και αναγκών για
εφαρμογή ατομικών κανόνων υγιεινής, κάτι το οποίο όμως στη βάση όσων αναλυτικά αναφέρθηκαν
δεν μπορεί πλέον να εξασφαλιστεί με τα ίδια μέσα (προσωπικό) του Δήμου,
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το γεγονός ότι στο ΦΕΚ 64/Α/14.3.2020 «Κατεπείγοντα Μέτρα Αντιμετώπισης της Ανάγκης
Περιορισμού της Διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19» στο άρθρο 26 «Υπηρεσίες Καθαριότητας,
Απολύμανσης και Φύλαξης» γίνεται αναφορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
τη σχετική Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 1227 / αρ. πρωτ. 8555/3.4.2020 με θέμα «Επείγουσα
Προμήθεια Υπηρεσίας Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύου Ύδρευσης και Καταγραφής Ενδείξεων
Υδρομετρητών Καταναλωτών Ύδατος του Δήμου Διονύσου λόγω Ανεπάρκειας (σε Αριθμό) του
Προσωπικού στο Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου και Συνθηκών Περιορισμών λόγω Κορωνοϊού»,
το με αρ. πρωτ. 8203/26.3.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για αναμόρφωση του π/υ
ο.ε. 2020 στους Κ.Α. 25.6262.0015 με τίτλο «Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών Αγωγών Ύδρευσης»
και Κ.Α. 25.6117.0001 με τίτλο «Αμοιβή για την Καταμέτρηση Υδρομετρητών»,
την υπ’ αρ. 9/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τίτλο «MEΛΕTΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού
113.832€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
την υπ’ αρ. 8556/3.4.2020 Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς προς τον κ. Μπόρα Θεόδωρο,
την από 3.4.2020 προσφορά του κ. Μπόρα Θεόδωρου (με έκπτωση 2% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της Μελέτης 9/2020),

παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως:
•

•

Εγκρίνει την υπ’ αρ. 9/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τίτλο «MEΛΕTΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» ενδεικτικού
προϋπολογισμού 113.832 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,
Αναθέσει απευθείας με τη διαδικασία του Επείγοντος στον κ. Μπόρα Θεόδωρο με έδρα την Οδό
Ηρώων Πολυτεχνείου 29 στον Άγ. Στέφανο Αττικής, τηλ. 210 6219268, email:
theo_mporas@hotmail.com και ΑΦΜ 141457369 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς τα Τμήματα Α και Β της Μελέτης
9/2020 με τίτλο «Μελέτη Προμήθειας Υπηρεσίας Αποκατάστασης Βλαβών Δικτύου Ύδρευσης και
Καταγραφής ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» της ανωτέρω
Μελέτης, έναντι ποσού 111.555,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

α/α ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση Περιβάλλοντος
Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Λογιστηρίου
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