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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-3-19 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αρ. Πρωτ. 13159               
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                   
ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Παπαδόπουλος 
ΤΗΛ. 210 800 48 30  
 

ΠΡΟΣ 
Τον κ. Δήμαρχο για την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου 

 
 

Θέμα: Μηνιαία Συνδρομή Καρτών Αντλιοστασίων Ύδρευσης 

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό 
συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».  
 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 203 παρ. 3 
του Ν. 4555/2018 «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»]»: “Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 
αντικαθίσταται ως εξής: (Η Οικονομική Επιτροπή) Αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 
 

3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο 
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις 
αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.                                                                                                          
 

4. Σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/21 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,  
άρθρο 32 “Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση(άρθρο 32 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)”:  
«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.  
Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄και γγ΄ εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη 
εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνιτού 
περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης». 
 

5. Ο Δήμος μας διαθέτει δεκατρία (13) αντλιοστάσια πόσιμου ύδατος τα οποία διανέμουν νερό στο 
δημοτικό δίκτυο των κοινοτήτων. Στα εν λόγω αντλιοστάσια είναι ήδη εγκατεστημένοι ισάριθμοι 
αυτοματισμοί ελέγχου και ειδοποίησης μέσων μηνυμάτων GSM (στην περίπτωση alarm και βλαβών) του 
Προϊσταμένου  του Τμήματος Ύδρευσης, στους οποίους ο Δήμος ανανεώνει κάθε δύο (2) μήνες τη 
σύνδεση (καρτοκινητό). 
 
Οι 13 τηλεφωνικοί αριθμοί σύνδεσης GSM των αυτοματισμών στα ισάριθμα αντλιοστάσια είναι οι εξής:  
 
1.   6947 884293 στη Δεξαμενή Ποντίων στον Άγιο Στέφανο, 
2.   6947 884294 στη Δεξαμενή Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Στέφανο, 
3.   6947 884295 στη Δεξαμενή Ευξείνου Πόντου στον Άγιο Στέφανο, 
4.   6947 884297 στο Αντλιοστάσιο Κρυονερίου,  
5.   6947 884298 στη Δεξαμενή Κρυονερίου, 
6.   6947 884262 στη Δεξαμενή Ροδόπολης, 
7.   6947 884270 στο Αντλιοστάσιο Διονύσου, 
8.   6947 884299 στη Δεξαμενή Διονύσου, 
9.   6947 884263 στη Δεξαμενή Παρχάρ στη Δροσιά, 
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10. 6947 884264 στη Δεξαμενή στη Ρέα στη Δροσιά, 
11. 6947 884265 στη Δεξαμενή στη Γοργοποτάμου στη Δροσιά, 
12. 6972 983796 στο Αντλιοστάσιο στην Οδό Ναυαρίνου στην Άνοιξη, και  
13. 6972 983791 στη Δεξαμενή στην Οδό Λυκαβητού στην Άνοιξη 

 
Προκειμένου ο Δήμος να καταβάλει την εν λόγω δαπάνη ανανέωσης της σύνδεσης (καρτοκινητό) των 
αυτοματισμών, η Δ/νση Περιβάλλοντος εισηγείται κάθε δύο (2) μήνες προς την Ο.Ε. για την έγκριση 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (με δαπάνη 12 € ανά σύνδεση, δηλαδή για τις 13 
συνδέσεις: 13x12€ = 156€) με απόδοση λογαριασμού στο όνομα Υπαλλήλου του Δήμου, αίτημα έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης, ενώ σε περίπτωση που ο π/υ του Δήμου τελεί υπό έγκριση 
δεν είναι δυνατή η υλοποίηση των ανωτέρω για την έγκαιρη ανανέωση της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας 
με αποτέλεσμα οι αυτοματισμοί να μην έχουν πληρωμένο χρόνο επικοινωνίας και δεν δύνανται να 
πληρούν το πολύ σημαντικό σκοπό ύπαρξής τους (έλεγχος στάθμης δεξαμενών πόσιμου ύδατος).   
 
Σχετικά υπάρχει κάθε χρόνο για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εγγεγραμμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό στον Κ.Α 25.6162 με τίτλο «Λοιπά Έξοδα Τρίτων». 
 
6. Προκειμένου να αρθούν τα προαναφερθέντα προβλήματα, δύναται ο Δήμος να υλοποιήσει σύμβαση 
(συμβόλαιο) για τις εν λόγω συνδέσεις και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έλαβε γραπτή προσφορά από την 
εταιρία Vodafone και προφορικές προσφορές από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Wind και Cosmote ως 
ακολούθως: 

α. από την εταιρία Vodafone για 14,56€ ανά σύνδεση και συνολικά για τις 13 συνδέσεις 189,28€ 
μηνιαίως. 
β. από την εταιρία Wind για 12€ ανά σύνδεση και συνολικά για τις 13 συνδέσεις: 156 € το μήνα.  

γ. από την εταιρία Cosmote για 69€ ανά σύνδεση και συνολικά για τις 13 συνδέσεις: 897 € το μήνα.  
 
Επειδή όμως το σήμα της εταιρίας Wind δεν είναι αξιόπιστο σε κάποια από τα αντλιοστάσια, λόγω της 
τοποθεσίας τους, π.χ. δεξαμενή Αγ. Δημητρίου στον Άγιο Στέφανο, Παρχάρ στη Δροσιά κλπ, και θα 
υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, κρίνεται ως πλέον αξιόπιστη η συνεργασία του Δήμου με την εταιρία 
Vodafone με την οποία ήδη συνεργάζεται. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει: 

 

1. τη σύναψη συμβολαίου σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με την εταιρία Vodafone για 13 συνδέσεις GSM 
ισάριθμων αυτοματισμών αντλιοστασίων (ως αυτά προαναφέρθηκαν) ως οικονομικότερη τεχνικά 
αποδεκτή λύση, και 

 

2. την εξουσιοδότηση της υπαλλήλου του Δήμου κ. Βαφειάδου Ειρήνης, Κλάδου ΔΕ1 προκειμένου να 
υπογράψει κάθε τι σχετικό αφορά στα εν λόγω συμβόλαια σύνδεσης των παρακάτω τηλεφωνικών 
αριθμών σύνδεσης GSM. 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

 

 Συντάκτης Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Ονομ/μο Ε.Βαφειάδου Π.Αγγελίδης Α. Παπαδόπουλος 

Υπογραφή    

Ημερ/νία    

 


