ΠΡΟΣ: ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΑ
1) Του Βασίλη Βρούτση του Στεφάνου, κατοίκου Χώρας Νάξου και
2) Του Αντώνη Βασαλάκη του Νικολάου, κατοίκου ομοίως
Είμαστε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (στο εξής, χάριν συντομίας
Δ.Σ.) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εκλεγμένοι με τη Δημοτική
Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας, μέρος της ελάσσονος μειοψηφίας.
Στη διοικητική επικράτεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, υπάρχουν
δημοτικές

υποδομές

ταμίευσης

υδάτων

(φράγμα

Φανερωμένης,

λιμνοδεξαμενή Εγγαρών), επεξεργασίας υδάτων για την παραγωγή νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης (ταχυδιυληστήριο Εγγαρών), παραγωγής νερού
ανθρώπινης

κατανάλωσης

(μονάδες

αφαλάτωσης

σε

Σχοινούσα,

Κουφονήσι και Δονούσα), άντλησης υπογείων υδάτων (πολυάριθμες
γεωτρήσεις και πηγάδια) καθώς και ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών
προσωρινής αποθήκευσης και διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
στους οικισμούς των 5 νησιών (αντλιοστάσια, υδατοδεξαμενές και αγωγοί
διανομής ύδατος). Έτσι στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, ο Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οφείλει να μεριμνά ώστε ως υπόχρεος φορέας
ύδρευσης να παρέχει επαρκή ποσότητα, ποιοτικά κατάλληλου νερού στους
χρήστες του δικτύου ύδρευσης.
Ακολούθως παρατίθεται ένα συνοπτικό αλλά πλήρες ιστορικό με τα
πεπραγμένα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά την περίοδο 2011
έως σήμερα (με ιδιαίτερη έμφαση στους τελευταίους 30 μήνες) στους τομείς
(α) του ελέγχου της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και (β)
της χλωρίωσής του πριν τη διάθεσή του στους τελικούς καταναλωτές.
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(Α) Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο της Ποιότητας του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε συμμόρφωση με την Κ.Υ.Α
Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» η οποία
ελήφθη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της E.E.
της 3ης Νοεμβρίου 1998 και για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης για την αποτελεσματικότερη προστασία της
Δημόσιας Υγείας, από το 2011 και κάθε έτος μέχρι το 2014 εκπονεί μελέτη για
τη

διενέργεια

διαγωνισμού

επιλογής

αναδόχου

της

υπηρεσίας

«Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων». Οι μελέτες και τα σχέδια διακύρηξης
διαγωνισμού για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 παρατίθενται στον οπτικό
δίσκο που συνοδεύει την παρούσα (βλ. Σχετικό 22). Η μελέτη για το έτος 2014
εκπονήθηκε την 12/03/2014 (βλ. Σχετικό 1) και κατόπιν του σχετικού
διαγωνισμού, ανάδοχος της υπηρεσίας αναδείχθηκε το διαπιστευμένο
εργαστήριο της εταιρείας με την επωνυμία «Α. Τσακαλίδης Ε.Ε.», με τον οποίο
υπεγράφη σύμβαση για την περίοδο 14/05/2014 – 13/05/2015 (βλ. Σχετικό 2).
Σύμφωνα με τη μελέτη η συχνότητα διενέργειας των δειγματοληψιών και των
εργαστηριακών

αναλύσεων,

προκύπτει

από

το

Παράρτημα

ΙΙ

της

προαναφερόμενης ΚΥΑ και είναι σε συνάρτηση με την παροχή του πόσιμου
νερού ή του υδρευόμενου πληθυσμού, περιλαμβάνεται δε στον Πίνακα 1
αυτής και αφορά κατ’ έτος σε 103 δειγματοληψίες για τη Δοκιμαστική και σε
31 δειγματοληψίες για την Ελεγκτική Παρακολούθηση.
Παρά

ταύτα,

όπως

θα

καταδείξουμε

ακολούθως,

το

πρόγραμμα

δειγματολειψιών και αναλύσεων που περιελάμβανε η μελέτη σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ΚΥΑ, παρακάμφθηκε σημαντικά κυρίως με ευθύνη του
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, καθώς σύμφωνα με την μελέτη (βλ.
Σχετικό 1, σελ. 4) «Η δειγματοληψία θα γίνεται από το Δήμο Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων σε συνεργασία με το εργαστήριο που θα αναλάβει τη διενέργεια
των εργαστηριακών αναλύσεων, το οποίο θα αποστέλλει έγκαιρα με
κατάλληλο ψυγείο τις απαιτούμενες για τη δειγματοληψία φιάλες».
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Στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα (βλ. Σχετικό 22), παρατίθενται
με απόλυτη χρονολογική σειρά έγγραφα (οι αποφάσεις Δ.Σ. και Ο.Ε.) που
αφορούν στη διαδικασία διαγωνισμού & ανάθεσης της σύμβασης, σε
αντιλογισμούς ποσών & διάθεση πιστώσεων καθώς και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής για την εκτέλεση τμημάτων της συγκεκριμένης
σύμβασης. Από τα στοιχεία αυτά είναι φανερό ότι μέχρι τη λήξη της
ανωτέρω σύμβασης (13/5/2015) είχε διενεργηθεί σημαντικά μικρότερος
αριθμός δειγματοληψιών & αναλύσεων από τον προβλεπόμενο.


29/05/2015

Απόφαση

Δ.Σ

2015/131

(ΑΔΑ:

ΩΔΕ7ΩΚΗ-ΕΓ0)

“Έγκριση

παράτασης σύμβασης εργασιών «εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»” (βλ. Σχετικό 3). Η Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών επικαλούμενη «τις συνήθεις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της
χειμερινής περιόδου με τις συχνές βροχοπτώσεις που δυσχέραιναν την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας», εισηγήθηκε στο Δ.Σ την τρίμηνη
παράταση των εργασιών της σύμβασης (μέχρι την 13/8/2015), εκτιμώντας
ότι «το υλοποιηθέν έργο έως το τέλος του προηγούμενου μήνα ανέρχονταν
σε ποσοστό 52% του συνόλου», παραδεχόμενοι ουσιαστικά την πλημμελή
εκτέλεση των υποχρεώσεων του Δήμου ως υπευθύνου για συμμόρφωση με
τους όρους της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2α
αυτής και του άρθρου 2 της Υγ. Διατ. Γ3α/761/68 (ΦΕΚ Β' 189) «Περί
ποιότητος του ποσίμου ύδατος», κατά παράβαση των διατάξεων αυτών.
Είναι ακατανόητη ακατανόητη κατά την άποψή μας η αιτιολογία της
πλημμελούς εκτέλεσης των δειγματοληψιών από πλευράς του Δήμου λόγω
κακών καιρικών συνθηκών καθώς οι δειγματοληψίες εκτελούνται κατά
κανόνα σε κλειστές εγκαταστάσεις.


11/08/2015

Απόφαση

Δ.Σ

2015/221

(ΑΔΑ:

79ΣΘΩΚΗ-5ΕΛ)

“Έγκριση

παράτασης σύμβασης εργασιών «εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»” (βλ. Σχετικό 4). H ανωτέρω χορηγηθείσα
τρίμηνη παράταση δεν οδήγησε σε εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου
του αναδόχου, με αποτέλεσμα το Δ.Σ, κατόπιν παρόμοιας εισήγησης της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία «το υλοποιηθέν
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έργο έως το τέλος του προηγούμενου μήνα ανέρχονταν σε ποσοστό 53,67%
του συνόλου», αποφάσισε νέα δίμηνη παράταση της σύμβασης με τον
ανάδοχο μέχρι την 13/10/2015, οπότε και ολοκληρώνεται η σύμβαση.


31/12/2015 Απόφαση Ο.Ε 2015/481 (Α.Δ.Α: 918ΦΩΚΗ-ΥΨ5) «Έγκριση
ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων» (βλ. Σχετικό 5). Η

Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου, στο τέλος του έτους προβαίνει σε έγκριση ανατροπής
ανάληψης της υποχρέωσης, αποδεσμεύοντας ποσό 10.316,88€ (βλέπε α/α 3
στον Πίνακα του Σχετικού 5). Το ποσό αυτό ανέρχεται στο 45,65% του
οικονομικού αντικειμένου της ετήσιας σύμβασης του αναδόχου (βλέπε
Σχετικό 2), γεγονός που δεικνύει την μη εφαρμογή των προδιαγραφών της
νομοθεσίας για ελεγκτική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων
ανθρώπινης κατανάλωσης για τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Έτσι από την
13/10/2015 ο Δήμος δεν έχει ενεργή σύμβαση με εργαστήριο για τον έλεγχο
της ποιότητας υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης και δεν προβαίνει εντός
του έτους σε διαδικασία ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, ώστε να έχει
έγκαιρα νέο ανάδοχο και κάλυψη για το έτος 2016.


15/03/2016 Με αίτησή μας προς το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (αρ.
πρωτ. 3768) ζητούμε τη χορήγηση αντιγράφων των εργαστηριακών
αναλύσεων υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης των ετών 2014, 2015 και
2016 (βλ. Σχετικό 6).



30/03/2016 Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ του ΔΝ&ΜΚ για την ψήφιση του
Προϋπολογισμού & του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2016. Όλη
η συνεδρίαση είναι βιντεοσκοπημένη και ανηρτημένη στο διαδίκτυο
(https://www.youtube.com/watch?v=kEStsOIe28I) από τοπικό Μ.Μ.Ε. Στον
οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα (βλ. Σχετικό 22), παρατίθεται
τετράλεπτο απόσπασμα της βιντεοσκόπησης (από τον χρόνο 1:43:00 έως το
χρόνο 1:47:00) όπου δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης
(Μαιτός Νικόλαος & Αξαόπουλος Ιωάννης), ερωτούν τη Δημοτική Αρχή και
ειδικά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο (Πολυκρέτης Εμμανουήλ) για το γεγονός ότι
από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 έχουν πληρωθεί στο ιδιωτικό εργαστήριο
με το οποίο έχει συμβληθεί ο Δήμος για εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου
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της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης μόνο 1.830€. Στην
συζήτηση παρεμβαίνουν ο Πρόεδρος του ΔΣ (Μαυρομάτης Φώτιος) και οι
υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών (Τριαντάφυλλος Μιχαήλ) και των
Οικονομικών Υπηρεσιών (Κονδύλης Νικόλαος).
Ακολουθεί αποδελτίωση της συζήτησης:


1:43:01

Αξαόπουλος: Στη σελίδα 42, εργαστηριακές αναλύσεις

για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στη στήλη εκτίμηση
31/12/2015 βλέπω ένα ποσό 1.829,23€, από 37.000€ που ήτανε
30/09/15

διαμορφωθείσες.

Σημαίνει

δηλαδή

ότι

δεν

γινότανε

εργαστηριακές αναλύσεις στο νερό; Για με είχατε διαβεβαιώσει ότι το
παιδί μου μπορεί να πίνει άφοβα νερό της βρύσης. γιατί αν γίνονται
μας τις κάνει δώρο


1:43:30

Πολυκρέτης: Σας έχω διαβεβαιώσει φυσικά



1:43:35

Αξαόπουλος: Αυτό εδώ δείχνει, γιατί δεν μπορεί κάποιος

να κάνει εργαστηριακές αναλύσεις και να μην … και να μην
πληρωνότανε, αυτό δείχνει ότι δεν γινότανε.


1:43:45

Πολυκρέτης: Πόσο ήταν φέτος;



1:43:46

Αξαόπουλος: 1.829,23€ μέχρι 31/12/2015.



1:43:50

Πολυκρέτης: Για φέτος είναι 20.000€.



1:43:51

Αξαόπουλος: Άστο του χρόνου, είναι 20.000€, για το 15

όμως

σημαίνει…

ή

σημαίνει

ότι

δεν

γινόταν

εργαστηριακές

αναλύσεις, ή αυτός έκανε δωρεές στο….


1:44:00

Μαυρομάτης: Από ότι θυμάμαι κύριε Αξαόπουλε ήταν

ένας χρόνος λόγω καιρικών συνθηκών, βροχών που ήτανε τότε, δεν
μπορούσε να γίνει και στη σύμβαση την είχαμε ανανεώσει.


1:44:08
31/12/15

Αξαόπουλος: Μιλάμε τώρα για ολόκληρο το 15, μέχρι
υπάρχει

απόδειξη

1.829€

(Μαυρομάτης:

απ’

‘ότι

θυμάμαι…). Εγώ όταν ήμουνα στο Δήμο, ο άνθρωπος αυτός
έπαιρνε 40-45.000 για εργαστηριακές αναλύσεις…


1:44:30

Μαυρομάτης: Έγινε μια μείωση πέρυσι λόγω καιρικών

συνθηκών
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1:44:31

Αξαόπουλος: Την προηγούμενη χρονιά όμως, δεν

έγιναν, (Μαυρομάτης: όχι, όχι) αυτό είναι το συμπέρασμα. Θα ήθελα
να μας προσκομίσετε τότε τα στοιχεία απ’ την υπηρεσία.


1:44:40

Μαυρομάτης: Να σας τα δώσουμε.



1:44:41

Μαϊτός: Και γιατί κοστίζουν διαφορετικά, (ακατάληπτο)

πέρσι οι αναλύσεις που μας καλύπτανε ήτανε 1.800€ και φέτος
προβλέπονται 20.000€. Γιατί αυτή η διαφορά;


1:44:55

Πολυκρέτης: ακατάληπτο παρέμβαση προέδρου ΔΣ για

ησυχία


1:45:00

Πολυκρέτης: Μέχρι και τώρα η ανάλυση αυτή γινόταν

στην Αθήνα σε κάποιο εργαστήριο του κυρίου Τσακαλίδη και από
φέτος θα δώσουμε αυτή τη δουλειά να την κάνουν εδώ στη Νάξο
που έχει ανοίξει ένα εργαστήριο.


1:45:15

Μαϊτός: Άρα πρέπει να στοιχίζει και φθηνότερα. Άρα

γιατί προβλέπουμε 20.000 ενώ πέρυσι μας κόστισε 1.800€; Αυτό είναι
το ερώτημα. Γιατί αυτή η διαφορά;


1:45:27

Κονδύλης:

Τόσο

πληρώθηκε,

συγνώμη

για

την

παρέμβαση, έχω την εντύπωση δεν θέλω να σας… δεν… έχω την
εντύπωση ότι αυτό είναι το πληρωθέν έτσι; Έχω την εντύπωση ότι έχει
και κάποια τιμολόγια η συγκεκριμένη εταιρεία, νομίζω έτσι; δεν
ορκίζομαι σε αυτό, αν δεν έχω υπολογιστή δεν μπορώ να σας
απαντήσω αν δεν δούμε τα στοιχεία, πρέπει να έχει και ανεξόφλητα
τιμολόγια επί των… επί της σύμβασης τελοσπάντων που είχε γίνει
τότε.


1:45:55

Αξαόπουλος: Τώρα σε σχέση με τα προηγούμενα

χρόνια, μιλάμε για 40.000 με 1.823€


1:46:01

Μαυρομάτης: Δεν είναι τόσα κύριε Αξαόπουλε.



1:46:03

Αξαόπουλος: Μα τόσα λέει ο προϋπολογισμός



1:46:04

Μαυρομάτης:

Δεν

είναι

τόσα

κύριε

Αξαόπουλε.

(Αξαόπουλος: Επειδή είναι σοβαρό το θέμα… πρόκειται για την
υγεία…) Μπορεί να μην έχουν πληρωθεί μέσα στο 15 και να
φαίνονται αλλά δεν είναι τόσα….
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1:46:10

Αξαόπουλος: Δηλαδή μείνανε ανεξόφλητα τα υπόλοιπα

τιμολόγια;


1:46:11

Μαυρομάτης: Μπορεί να’ ναι. Κύριε Τριαντάφυλλε, εσείς

που… εσείς δεν είχατε ασχοληθεί με τη σύμβαση;


1:46:13

Αξαόπουλος: Κύριε Τριαντάφυλλε, μπορείτε να μας πείτε

αν έχει άλλα; Αν χρωστάμε ή αν γινότανε;


1:46:17

Τριαντάφυλλος:

Πρέπει

να

είναι

στις

οφειλές,

(ακατάληπτο)


1:46:20

Αξαόπουλος: Πόσα δηλαδή ξέρουμε το νούμερο;



1:46:21

Τριαντάφυλλος: Πάντως δεν ήτανε 40.000€ αυτό το

νούμερο που λες, δεν ισχύει.


1:46:23

Αξαόπουλος: Τα προηγούμενα χρόνια ήτανε διπλάσια.



1:46:24

Τριαντάφυλλος: Η δημοπρασία, (Αξαόπουλος: ναι η

δημοπρασία), αλλά η σύμβαση ήταν 20άρα. Παίρναμε πάντα
εκπτώσεις. 20.000 δα


1:46:35

Μαυρομάτης:

Είχαμε

ενημερώσει

γιατί

δεν

γίνανε

κάποιες λόγω καιρικών συνθηκών και είχαμε μειώσει λίγο το
αντικείμενο. Το’ χαμε παρατείνει το αντικείμενο, το’ χαμε παρατείνει
γιατί πάλι, λόγω βροχών δεν μπορούσε να κάνει (ακατάληπτο) κατά
τη διάρκεια της σύμβασης.



1:46:47

Τριαντάφυλλος: Η παράταση ήταν μέχρι τον Οκτώβριο.

04/05/2016 Απάντηση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην αίτησή
μας (αρ. πρωτ. 3768) με την οποία χορηγούνται αντίγραφα των
πιστοποιητικών των εργαστηριακών αναλύσεων υδάτων ανθρώπινης
κατανάλωσης των ετών 2014, 2015 και 2016 (βλ. Σχετικό 7). Είναι φανερό ότι
κατά την περίοδο της ανωτέρω σύμβασης και μέχρι τη λήξη της συνολικά
πεντάμηνης παράτασης (14/05/2014 – 13/10/2015, ήτοι 17 μήνες) είχε
διενεργηθεί σημαντικά μικρότερος αριθμός δειγματοληψιών και αναλύσεων
από τον προβλεπόμενο στη μελέτη για ένα έτος. Βασικότερη αιτία για αυτό
κρίνουμε ότι ήταν η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων δειγματοληψίας
από πλευράς του Δήμου όπως θα αναληθεί κατωτέρω.
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06/05/2016 (ΑΔΑ: 6ΠΤΙΟΡ1Ι-Ξ7Η) Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου με θέμα «Επικύρωση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Οικονομικού Έτους
2016». Η απόφαση αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια την
09/05/2016, ημερομηνία από την οποία πρακτικά είχε τη δυνατότητα ο
ΔΝ&ΜΚ να προβεί σε αναθέσεις και συμβάσεις υπηρεσιών όπως οι
αναφερόμενες.



16/05/2016 (αρ. πρωτ. 7191) Αίτηση του Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης
Πολίτες για τα Νησιά μας Δημοτικού Συμβούλου Κου Βρούτση Βασίλειου
προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (Πολυκρέτης Εμμανουήλ) και την Τεχνική
Υπηρεσία του ΔΝ&ΜΚ (βλ. Σχετικό 8), με την οποία ζητείται ενημέρωση:


Για ποιον λόγο δεν εκτελέσθηκε πλήρως η σύμβαση για την περίοδο
14/05/2014 – 13/05/2015 με το συνεργαζόμενο εργαστήριο («Α.
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.») και συνεπώς δεν έχουν ληφθεί και εξεταστεί
δείγματα

από

την

πλειονότητα

των

περιοχών

οι

οποίες

προβλέπονταν στη σύμβαση αν και είναι απαραίτητες για τον έλεγχο
της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε όλη την
επικράτεια του Δήμου.


Για τη διαδικασία ανάθεσης και τη σύμβαση, με βάση τις οποίες κατά
το έτος 2016 προέβη στις εργαστηριακές αναλύσεις νερού, το
Εργαστήριο Χημικών & Οινολογικών Αναλύσεων με την επωνυμία
«MATTER» και



Πότε θα προχωρήσει σε νέα διαδικασία για σύναψη σύμβασης με
διαπιστευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια των απαραίτητων
αναλύσεων.

Η συγκεκριμένη αίτηση ουδέποτε απαντήθηκε από τους αποδέκτες της.


15/06/2016 (αρ. πρωτ. 6618) Γνωστοποίηση – Αναφορά όλων των ανωτέρω
αναφερόμενων πλημμελειών του - «υπόχρεου» κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α
Υ2/2600/01- Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που υπεβλήθη από τη Δημοτική
Κίνηση “Πολίτες για τα Νησιά Μας” στην ιεραρχικά «αρμόδια αρχή», ήτοι στο
Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου (βλ. Σχετικό 9).
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23/06/2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004636728 2016-06-23) Εισήγηση της ΔΤΥ/ΔΝ&ΜΚ
προς την Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για έγκριση δαπάνης
εργαστηριακών αναλύσεων ελέγχου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.



28/06/2016

Απόφαση

Ο.Ε

2016/97

(Α.Δ.Α:

ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τις

6ΛΛΚΩΚΗ-ΤΥΕ)

«Έγκριση

δαπάνες εργαστηριακών

αναλύσεων για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». Η Οικονομική
Επιτροπή του ΔΝ&ΜΚ σε Τακτική Συνεδρίαση στην ημερήσια διάταξη της
οποίας 14ο θέμα είναι η «Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τις
δαπάνες εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». Για το συγκεκριμένο
θέμα:


Εισήγηση

αποτελεί

το

προαναφερόμενο

έγγραφο

με

ΑΔΑΜ:

16REQ004636728 2016-06-23, με το οποίο ζητείται η έγκριση δαπάνης
συνολικού ποσού €22.874,48 για τις εργαστηριακές αναλύσεις του
θέματος, αναφέρεται ότι η δέσμευση της πίστωσης θα γίνει σε βάρος
του Κ.Α. 25-6162.005 και επισημαίνεται ότι το συνολικό απαιτούμενο
ποσό έχει καθορισθεί με σχετική μελέτη και προβλέπεται να δαπανηθεί
ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, ως εξής:





Έτος 2016 ποσό 13.460,12€.



Έτος 2017 ποσό 9.414,35€.

Κατατίθεται η Μελέτη (βλ. Σχετικό 10) που συντάχθηκε από το στέλεχος
της ΔΤΥ/ΔΝ&ΜΚ Μανωλά Δημήτριο (Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ) η
οποία επισυνάπτεται, σύμφωνα με την οποία οι εργαστηριακές
αναλύσεις αφορούν σε ένα έτος Ιούνιος 2016 – Μάιος 2017) ενώ στην
Τεχνική Έκθεση αναφέρει:


Το εργαστήριο του αναδόχου, στο οποίο θα αναλύονται τα
δείγματα

θα

είναι

διαπιστευμένο

και

θα

διαθέτει

σύστημα

αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου, το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο
περιοδικά από τρίτο πρόσωπο, μη ελεγχόμενο από το εργαστήριο.
Η διαπίστευση θα αφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον
9

στις παραμέτρους της Δοκιμαστικής Παρακολούθησης (Αμμώνιο,
Αγωγιμότητα, Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των
σπόρων), Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, pH, Αριθμό
αποικιών

σε

22

και

37οC,

Κολοβακτηριοειδή,

Θολότητα,

Εντερόκοκκοι, Αργίλιο) και σε 10 από τις παραμέτρους της
ελεγκτικής

παρακολούθησης.

Η

ανάλυση

των

λοιπών

παραμέτρων θα γίνεται σε εξωτερικούς συνεργάτες του αναδόχου,
οι οποίοι θα διαθέτουν διαπίστευση για τις παραμέτρους αυτές,
ώστε να γίνεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο το σύνολο των
εργαστηριακών αναλύσεων των παραμέτρων που ορίζονται στην
κείμενη νομοθεσία.


Η δειγματοληψία θα γίνεται από το Δήμο Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων σε συνεργασία με το εργαστήριο που θα αναλάβει τη
διενέργεια

των

εργαστηριακών

αναλύσεων,

το

οποίο

θα

αποστέλλει έγκαιρα με κατάλληλο ψυγείο τις απαιτούμενες για τη
δειγματοληψία φιάλες.


01/07/2016

Ραδιοφωνική

συνέντευξη

του

αρμόδιου

Αντιδήμαρχου

(Πολυκρέτης Εμμανουήλ) στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό «Μεσόγειος στο
Κόκκινο» και στη δημοσιογράφο Ρούλα Μπράουν. Όλη η συνέντευξη είναι
αναρτημένη

από

τον

ραδιοφωνικό

σταθμό

στο

διαδίκτυο

(https://www.youtube.com/watch?v=t7bV8CnDG5s) από την 04/07/2016.
Στον οπτικό δίσκο που συνοδεύει την παρούσα (βλ. Σχετικό 22), παρατίθεται
απόσπασμα 40 δευτερολέπτων της συνέντευξης (από τον χρόνο 0:04:00 έως
το χρόνο 0:04:40) και ακολουθεί η πιστή απομαγνητοφώνησή του:


0:04:01

Μπράουν: Πάμε στο νερό. Έκανε κάποιες σημαντικές

καταγγελίες ο Κος Βρούτσης προχθές στο σταθμό μας, κατ αρχήν
για την ύδρευση, για την οποία είστε και υπεύθυνος. Εκείνο που είπε
είναι ότι δεν έχουμε χημικό από το περασμένο φθινόπωρο. Αυτή τη
στιγμή ο Κος Δήμαρχος μας είπε ότι ο έλεγχος του νερού (γιατί είναι η
δημόσια υγεία) γίνεται από ιδιωτικό εργαστήριο.


0:04:26

Πολυκρέτης: ναι
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0:04:26

Μπράουν: Εμείς μαθαίνουμε ότι το εργαστήριο πρέπει

να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να κάνει τις … τις,
τον έλεγχο του νερού. Έχετε κάποια σύμβαση με ιδιωτικό εργαστήριο
αυτή τη στιγμή;





0:04:37

Πολυκρέτης: ναι έχουμε σύμβαση, ναι, ναι…



0:04:38

Μπράουν: έχετε σύμβαση, ωραία



0:04:39

Πολυκρέτης: ναι

08/07/2016 Απόφαση Δημάρχου 258/2016 (ΑΔΑ: ΩΙΥΡΩΚΗ-23Υ) με την
οποία γίνεται απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργαστηριακές αναλύσεις
ελέγχου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» στο εργαστηρίου χημικών &
οινολογικών αναλύσεων με την επωνυμία «MATTER», δυνάμει της Απόφασης
της Ο.Ε. 97/2016, για τα έτη 2016 – 2017 (συνολικό ποσό με Φ.Π.Α
22.874,48€).



13/07/2016 (ΑΔΑΜ: 16SYMV004774880 2016-07-14) Σύμβαση παροχής της
υπηρεσίας «Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης» μεταξύ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και του
εργαστηρίου χημικών & οινολογικών αναλύσεων με την επωνυμία «MATTER»
για την περίοδο 13/07/2016 – 31/05/2017 και αξία με ΦΠΑ: 22.874,48€ (βλ.
Σχετικό 11). Στο εδάφιο 2 της παραγράφου Α «Του Αναδόχου» του Άρθρου 5
«Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων» του συμφωνητικού, προβλέπεται ότι:
«Το εργαστήριο του αναδόχου, στο οποίο θα αναλύονται τα δείγματα θα
είναι διαπιστευμένο και θα διαθέτει σύστημα αναλυτικού ποιοτικού ελέγχου,
το οποίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιοδικά από τρίτο πρόσωπο, μη
ελεγχόμενο από το εργαστήριο. Η διαπίστευση θα αφορά, επί ποινή
αποκλεισμού,

τουλάχιστον

Παρακολούθησης

και

στις

σε 10 από

παραμέτρους
τις

της

παραμέτρους

Δοκιμαστικής
της ελεγκτικής

παρακολούθησης. Η ανάλυση των λοιπών παραμέτρων θα γίνεται σε
εξωτερικούς συνεργάτες του αναδόχου, οι οποίοι θα διαθέτουν διαπίστευση
για τις παραμέτρους αυτές, ώστε να γίνεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο το
σύνολο των εργαστηριακών αναλύσεων των παραμέτρων που ορίζονται
στην κείμενη νομοθεσία».
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22/07/2016 (ΑΔΑ: 722ΩΩΚΗ-ΜΝ2) Ορισμός επιβλέποντα της υπηρεσίας
εργαστηριακές αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 2016 – 2017
από πλευράς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Ορίστηκε ο συντάξας την
ανωτέρω

αναφερόμενη

μελέτη

Μανωλάς

Δημήτριος

(Μηχανολόγος

Μηχανικός ΤΕ).


25/07/2016 (αρ. πρωτ. 6618) Επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Υγείας
Νάξου προς το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με Κοινοποίηση στην
Δημοτική Κίνηση “Πολίτες για τα Νησιά Μας” και θέμα «Έλεγχος Ποιότητας
Πόσιμου Ύδατος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» (βλ. Σχετικό 12). Με
την επιστολή αυτή:


Κοινοποιείται

στο

Δήμο

η

από

15/06/2016

(αρ.

πρωτ.

6618)

Γνωστοποίηση – Αναφορά που υποβάλλαμε.


Γίνεται αναφορά σε τηλεφωνική επικοινωνία του αρμοδίου υπαλλήλου
του Τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου (κ. Καπίρης Μάρκος) με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ την 18/07/2016, στην
οποία ενημερώθηκε προφορικά ότι τα αναφερόμενα στην από
15/06/2016

(αρ.

πρωτ.

6618)

Γνωστοποίηση

–

Αναφορά

που

υποβάλαμε έχουν ήδη τακτοποιηθεί.


Ζητείται να υποβληθεί έγγραφη ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν
γίνει από την πλευρά του ΔΝ&ΜΚ προκειμένου οι δειγματοληψίες
πόσιμου ύδατος να γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης
νομοθεσίας.



Ζητείται να αποσταλεί σε φωτοτυπίες το πρόγραμμα δειγματοληψιών
πόσιμου ύδατος (αριθμός δειγμάτων κατά περιοχή) κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος προγραμματισμένου χρονικού διαστήματος.



25/08/2016 Αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου & Γραμματέα του Δημοτικού
Συμβουλίου Βασαλάκη Αντώνιου προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ Α.Ε.) για την εγγραφή του αναδόχου – εργαστηρίου χημικών &
οινολογικών αναλύσεων με την επωνυμία «MATTER» στους Πίνακες
Διαπίστευσης για χημικές και μικροβιολογικές δοκιμές νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης που τηρεί ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης.
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02/09/2016 (αρ. πρωτ. 9262) Έγγραφο του Τμήματος Δημόσιας Υγείας
Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς το Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων, με Κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Κοινότητας Κορώνου και σε
κατοίκους του οικισμού και θέμα «Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος
Κορώνου Νάξου» (βλ. Σχετικό 13). Με το έγγραφο αυτό:


Ζητούνται κατά προτεραιότητα ενέργειες από το Δήμο για να ελεγχθούν
καταγγελίες κατοίκων της Κορώνου της 31/08/2016 και της 02/09/2016
(περί

ανεπαρκούς

χλωρίωσης,

ανεπιθύμητου

χρωματισμού

και

γεύσεως χώματος του νερού της Κορώνου καθώς και προβλημάτων
υγείας γαστεντερίτιδας σε κατοίκους) που θα περιλαμβάνουν έλεγχο &
αποκατάσταση

τυχόν

ανεπαρκούς

χλωρίωσης,

καθαριότητας

δεξαμενής, βλαβών εγκαταστάσεων, δειγματοληψιών κ.λ.π ώστε να
εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφαλής διάθεση πόσιμου ύδατος
στην Κοινότητα Κορώνου.


Ζητείται να απαντηθεί το συντομότερο δυνατό από το Δήμο Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων το με αρ. πρωτ. 6618/25-07-2016 έγγραφο της
Υπηρεσίας (βλ. Σχετικό 12).



Ενημερώνει πως το Τμήμα Δημόσιας Υγείας Νάξου της Περιφέρειας
Νοτίου

Αιγαίου

θα

προβεί

σε

σχετικούς

ελέγχους

κατόπιν

προγραμματισμού και συνεννοήσεως με το Κεντρικό Εργαστήριο
Δημόσιας Υγείας.


05/09/2016 (αρ. πρωτ. 5339) Απάντηση του Ε.ΣΥ.Δ στην από 25/08/2016
αίτηση του Βασαλάκη Αντώνιου (βλ. Σχετικό 14), σύμφωνα με την οποία το
εργαστήριο Matter (ανάδοχος της υπηρεσίας εργαστηριακών αναλύσεων
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του ΔΝ&ΜΚ) δεν είναι διαπιστευμένο από
τον Ε.ΣΥ.Δ για κάποιο από τα πρότυπα για τα οποία παρέχει υπηρεσίες
διαπίστευσης.



14/09/2016 (αρ. πρωτ. 14106) Απάντηση του Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων στο με αρ. πρωτ. 6618/25.07.2016 (εισερχόμενο στο ΔΝ&ΜΚ την
17/08/2016) έγγραφο του Τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου και θέμα
«Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» με
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Κοινοποίηση στην Δημοτική Κίνηση “Πολίτες για τα Νησιά Μας” (βλ. Σχετικό
15). Με την απάντηση αυτή, o Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία και την παράταξή μας ότι:


Πριν την 06/05/2016 οπότε και εγκρίθηκε αρμοδίως ο Προϋπολογισμός
του Δήμου, δεν ήταν δυνατή η ανάθεση, η έγκριση και η υπογραφή
συμβάσεων (μεταξύ αυτών και του ελέγχου εργαστηριακών αναλύσεων
πόσιμου νερού) για το τρέχον διάστημα.



Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ανάθεσης και σύναψε σύμβαση παροχής
υπηρεσιών

για

εργαστηριακές

αναλύσεις

πόσιμου

ύδατος

την

13/07/2016 (επισυνάπτει την σύμβαση), οπότε έκτοτε εκτελούνται
δειγματοληψίες

πόσιμου

ύδατος

οι

οποίες

πραγματοποιούνται

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ Υ2/2600/2001.


Παραθέτει την (από 30/05/2016 Θεωρημένη από τη ΔΤΥ) Τεχνική Έκθεση
της μελέτης για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων για τον ετήσιο
(Ιούνιος 2016 – Μάιος 2017) έλεγχο της ποιότητας του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων,
στην οποία περιλαμβάνεται ο Πίνακας 1 με τη συχνότητα διενέργειας
δειγματοληψιών για την εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων.



Από την 18/07/2016 ανατέθηκε σε χημικό μηχανικό – ειδικό συνεργάτη
του Δήμου, μεταξύ άλλων, να παρακολουθεί την εκτέλεση, την
περαιτέρω λειτουργία και εφαρμογή των απαιτουμένων στα συστήματα
παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής ύδατος, ώστε να παρέχεται
στο σύνολο νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.



19/09/2016 (αρ. πρωτ. 15257) Απάντηση του Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων στο με αρ. πρωτ. 9262/02.09.2016 (εισερχόμενο στο ΔΝ&ΜΚ την
05/09/2016) έγγραφο του Τμήματος Δημόσιας Υγείας Νάξου και θέμα
«Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος Κορώνου Νάξου» (βλ. Σχετικό 16). Με
την απάντηση αυτή, o Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει την
αρμόδια Υπηρεσία ότι:


Πριν την 06/05/2016 οπότε εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου,
δεν ήταν δυνατή η ανάθεση, η έγκριση και η υπογραφή συμβάσεων.
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Σύναψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών για εργαστηριακές αναλύσεις
πόσιμου ύδατος την 13/07/2016 (β σχετικό), οπότε έκτοτε εκτελούνται
δειγματοληψίες πόσιμου ύδατος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ
Υ2/2600/2001. Παράλληλα από την 18/07/2016 χημικός μηχανικός –
ειδικός συνεργάτης του Δήμου έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την
παρακολούθηση, εκτέλεση ή περεταίρω λειτουργία και εφαρμογή των
απαιτουμένων

στα

συστήματα

παραγωγής,

αποθήκευσης

και

διανομής ύδατος, ώστε να παρέχεται στο σύνολο, νερό κατάλληλο για
ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Αναφορικά με τον χρωματισμό του νερού και τη γεύση χώματος,
επισημαίνει ότι είναι αναπόφευκτη η εισροή και η παροδική παρουσία
χώματος στο δίκτυο κατά την επανατροφοδοσία της υδροδότησης σε
κάθε βλάβη που συμβαίνει σε αυτό και αποκαθίσταται, όπως επίσης και
στην περίπτωση διακοπής της υδροδότησης και ολικής εκκένωσης του
δικτύου, γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κόρωνο κυρίως τον
Αύγουστο, λόγω της έντονης λειψυδρίας.



Από την από 06/09/2016 έχει ανατεθεί η διαδικασία επισκευής του
αντλιοστασίου,

ενώ

λαμβάνονται

μέτρα

καθαρισμού

των

εγκαταστάσεων, στο μέτρο που δεν γίνονται «παρεμβάσεις» και
δολιοφθορές

από

τρίτους,

όπως

δυστυχώς

επανειλημμένα

έχει

παρατηρηθεί στην Κόρωνο. Σε κάθε περίπτωση τα προβλήματα αυτά
αποκαθίστανται, ενώ το νερό χλωριώνεται όπως προβλέπεται.


Παραθέτει ανάλυση του νερού της Κορώνου από πιστοποιημένο
εργαστήριο και δια αυτής συμπεράνει ότι το νερό είναι απολύτως
κατάλληλο από άποψη ποιότητας και ασφάλειας.

Από τα ανωτέρω εκτεθέντα στοιχεία, προκύπτει ότι το πρόγραμμα
δειγματολειψιών και αναλύσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α
Υ2/2600/01, παρακάμφθηκε σημαντικά κυρίως με ευθύνη του Δήμου Νάξου
& Μικρών Κυκλάδων, καθώς διαχρονικά σύμφωνα με την μελέτη που ο ίδιος
ο Δήμος συντάσσει, η ευθύνη της δειγματοληψίας βαρύνει τον ίδιο και όχι
τον ανάδοχο, το εργαστήριο του οποίου θα αναλύει τα δείγματα.
Επιπρόσθετα έχουν ανακύψει προβλήματα και καταγγελίες αναφορικά με τη
χλωρίωση του νερού που διατίθεται στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.
15

(Β) Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου με ειδικότητα Χημικού (ή Χημικού
Μηχανικού)
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων διαθέτει στον εγκεκριμένο Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του (ΦΕΚ 2927 Β 09-11-2013) 1 θέση ΠΕ7 Χημικού
Μηχανικού και 2 θέσεις ΤΕ11 Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Επί του παρόντος
καλυμμένη είναι μόνο η θέση του Χημικού Μηχανικού (οι 2 θέσεις ΤΕ11
παραμένουν κενές). Λόγω της πληθώρας των δημοτικών υποδομών
ύδρευσης – αποχέτευσης που διαθέτει και του γεγονότος ότι τα τελευταία έτη
η μοναδική διαθέσιμη μόνιμη υπάλληλος (ΠΕ7) έχει λάβει άδεια άνευ
αποδοχών, στερείται των υπηρεσιών μόνιμου υπαλλήλου επιστήμονα
κατάλληλης ειδικότητας (χημικού ή χημικού μηχανικού) επιφορτισμένου με τις
αρμοδιότητες

που

αφορούν

στις

εκ

της

κείμενης

νομοθεσίας

προβλεπόμενες υποχρεώσεις του για την παροχή πόσιμου νερού στους
δημότες και επισκέπτες του.
Έτσι το κενό καλύπτεται διαχρονικά από τις Δημοτικές Αρχές με την
πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με ειδικότητα Χημικού ή Χημικού
Μηχανικού, ο οποίος επιφορτίζεται με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Όπως
προκύπτει από τις αποφάσεις ανάθεσης καθηκόντων, ο εκάστοτε Ειδικός
Συνεργάτης υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και ασκεί τα
ακόλουθα καθήκοντα :


Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή
προφορικά:
α. για την συντήρηση όλων των αυτόματων συστημάτων χλωρίωσης,
τα οποία μετρούν την περιεκτικότητα του νερού σε υπολειμματικό
χλώριο και δίνουν εντολή έναρξης – παύσης λειτουργίας στις αντλίες
χλωρίωσης.
β. για όλα τα μη αυτόματα συστήματα χλωρίωσης,
γ. για τη συντήρηση των αντλιών χλωρίωσης



Διενεργεί έρευνες και υποβάλει προτάσεις:
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α. για τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων στο Εργαστήριο που
είναι εγκατεστημένο στο ταχυδιυλιστήριο της Δημοτικής Ενότητας
Νάξου.
β.

για

την

ερμηνεία

των

αποτελεσμάτων

των

εργαστηριακών

αναλύσεων, ώστε σε περίπτωση απόκλισής τους από τις τιμές που
ορίζει η κείμενη νομοθεσία, να υπάρχει άμεση επέμβαση για την
εξεύρεση της αιτίας του προβλήματος και την επίλυσή του.
γ. για την λειτουργία του ταχυδιυλιστηρίου, για τα μέσα ελέγχου του Η/Μ
εξοπλισμού και για την προληπτική επέμβαση στη λειτουργία του σε
περιπτώσεις ασυνήθους μεταβολής των τιμών των παραμέτρων που
ελέγχονται στο εργαστήριο.


Εκπονεί μελέτες, συντάσσει εκθέσεις και διενεργεί έρευνες για τη μέτρηση
του υπολειμματικού χλωρίου, σε πέντε τουλάχιστον σημεία του δικτύου
ύδρευσης (ΥΜ 5673/58 ΦΕΚ 5Β/9-1-58, όπως ισχύει), ώστε όταν δε
διαπιστώνεται παρουσία επαρκούς ελεύθερου χλωρίου, να διενεργείται
έρευνα σε περισσότερα σημεία της εν λόγω περιοχής προς εξεύρεση
των αιτιών και άρση αυτών.



Συντάσσει

εκθέσεις,

υποβάλει

προτάσεις

και

εισηγήσεις

για

τη

διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.


Παρακολουθεί την εκτέλεση και την περαιτέρω λειτουργία και εφαρμογή
των παραπάνω.



Υποβάλλει προτάσεις, εκθέσεις ή εισηγήσεις για όλα τα παραπάνω.



Διενεργεί έρευνες, επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα
για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων.



Παρέχει επιστημονική και τεχνολογική βοήθεια στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου σε θέματα ύδρευσης και άρδευσης.

Ακολούθως παρατίθεται ένα συνοπτικό αλλά πλήρες ιστορικό με τα
πεπραγμένα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά την επίμαχη
περίοδο 2014 έως σήμερα αναφορικά με την κάλυψη της θέσης του Ειδικού
Συνεργάτη Δημάρχου με ειδικότητα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού,
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01/09/2014 Απόφαση Δημάρχου 420/2014 με την οποία λύθηκε η εργασιακή
σχέση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον Χημικό – Ειδικό
Συνεργάτη Δημάρχου Κο Ιωάννη Γ. Μανδηλαρά. Η απόφαση Δημάρχου
420/2014 αναζητήθηκε στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αλλά δεν ανευρέθη.
(βλ. Σχετικό 17 η αποστολή δημοσίευσης περίληψης της διαπιστωτικής
πράξης στο ΦΕΚ).



14/12/2014 Απόφαση Δημάρχου 551/2014 με την οποία προσεβλήθη από
το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων η Χημικός Κα Καλλιόπη Νανούρη, ως
Ειδική Συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των
καθηκόντων του (βλ. Σχετικό 18).



07/09/2015 Απόφαση Δημάρχου 441/2015 με την οποία έγινε αποδεκτή η
αίτηση παραίτησης της Κας Καλλιόπης Νανούρη από τη θέση της Ειδικής
Συνεργάτιδας Δημάρχου. Η απόφαση Δημάρχου 441/2015 αναζητήθηκε στο
διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αλλά δεν ανευρέθη. (βλ. Σχετικό 19 αποστολή
δημοσίευσης περίληψης διαπιστωτικής πράξης σε ΦΕΚ).



28/12/2015 Εκδίδεται η υπ’ αριθ. 26441/28.12.2015 (Α.Δ.Α: 7ΑΣΦΩΚΗ-ΖΗ9)
γνωστοποίηση του Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με την οποία
κοινοποιείται η πρόθεση κάλυψης μίας (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη με
ειδικότητα Χημικού Μηχανικού (μέλους ΤΕΕ) σε θέματα ανάλυσης και
ποιότητας νερού, με την υπόμνηση ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων
μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της.



20/05/2016 Απόφαση Δημάρχου 108/2016 με την οποία εγκρίνεται η
δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους 10.435,04€ για αποδοχές και
εργοδοτικές εισφορές Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου (βλ. Σχετικό 20, το οποίο
αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» την 05/08/2016).



14/06/2016 Απόφαση Δημάρχου 163/2016 με την οποία προσεβλήθη από
το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ο Χημικός Κος Ψαρράς Κωνσταντίνος,
ως Ειδικός Συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση
των καθηκόντων του (η απόφαση αναζητήθηκε στο διαδικτυακό τόπο
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αλλά δεν ανευρέθη).
18



01/07/2016 Διαβίβαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στο
Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ περίληψης της απόφασης
διορισμού του Χημικού Κου Ψαρρά Κωνσταντίνου ως Ειδικού Συνεργάτη
Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.



01/07/2016

Ραδιοφωνική

συνέντευξη

του

αρμόδιου

αντιδήμαρχου

(Πολυκρέτης Εμμανουήλ) στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό «Μεσόγειος στο
Κόκκινο» και στη δημοσιογράφο Ρούλα Μπράουν. Όλη η συνέντευξη είναι
αναρτημένη

από

τον

ραδιοφωνικό

σταθμό

στο

διαδίκτυο

(https://www.youtube.com/watch?v=t7bV8CnDG5s). Στον οπτικό δίσκο
που συνοδεύει την παρούσα (βλ. Σχετικό 22), παρατίθεται απόσπασμα 3
λεπτών και 20 δευτερολέπτων της συνέντευξης (από τον χρόνο 0:04:40 έως
το χρόνο 0:08:00) και εδώ ακολουθεί η πιστή απομαγνητοφώνησή του:


0:04:40

Μπράουν: Πάμε λοιπόν στη χλωρίωση. Η χλωρίωση του

νερού πρέπει να γίνεται από χημικό. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το
Δήμαρχο, από ότι μου δήλωσε εμένα…


0:04:49

Πολυκρέτης: Κυρία Μπράουν ακούστε λίγο, γιατί ξέρω τι

θα με ρωτήσετε, θα με ρωτήσετε αν γίνεται χλωρίωση και ποιος την
κάνει και όλα αυτά.


0:04:55

Μπράουν: Ε ναι… ναι…



0:04:56

Πολυκρέτης: Εγώ σήμερα λοιπόν τώρα άμα κλείσουμε

το τηλέφωνο, μπορώ να έρθω στο σταθμό σας, να πάρουμε νερό
από τη βρύση του σταθμού σας, και να πάμε στο εργαστήριο να
δούμε αν υπάρχει χλωρίωση του νερού.


0:05:08

Μπράουν: Δεν είναι απάντηση… Κύριε Πολυκρέτη δεν

είναι απάντηση αυτή με συγχωρείτε…


0:05:10

Πολυκρέτης: Δεν είναι απάντηση αυτή;



0:05:11

Μπράουν: Όχι.



0:05:11

Πολυκρέτης: Δεν είναι απάντηση ότι το νερό είναι

χλωριωμένο;


0:05:12

Μπράουν: Ναι είναι χλωριωμένο, ποιος την κάνει τη

χλωρίωση κύριε Πολυκρέτη;
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0:05:16

Πολυκρέτης: Αυτή τη στιγμή έχω ζητήσει από το

εργαστήριο αυτό, που έχει και αυτό μέσα χημικό το εργαστήριο, να
με βοηθήσει λίγες ημέρες μέχρι που να’ ρθει ο χημικός. Είναι κακό;


0:05:24

Μπράουν: Ναι από ότι κατάλαβα από τον κύριο

Δήμαρχο είπε ότι θα προσλάβει ειδικό σύμβουλο.


0:05:28

Πολυκρέτης:

Φυσικά

θα

πάρουμε

χημικό

σαν

σύμβουλο του Δημάρχου και θα κάνει τη δουλειά ο χημικός αυτός.
Ναι.


0:05:33

Μπράουν: Οπότε εσείς λέτε ότι αυτή τη στιγμή έχετε

ζητήσει από το ιδιωτικό εργαστήριο, από χημικό, να σας βοηθήσει
γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χημικό στο Δήμο. Έτσι;


0:05:43

Πολυκρέτης: ναι, ναι



0:05:43

Μπράουν: Το κρατάω εγώ αυτό που είπατε ότι χημικός

όμως…


0:05:46

Πολυκρέτης: Είναι κακό δηλαδή αυτή τη στιγμή (να …

ακατάλληπτο);


0:05:43

Μπράουν: Όχι κοιτάξτε, σκοπός είναι…



0:05:48

Πολυκρέτης: Κυρία Μπράουν ακούστε λίγο, γιατί θέλω

(Μπράουν: Κε Πολυκρέτη ακούστε με εσείς), θέλω γιατί η ιστορία, η
ιστορία γράφει. Εντάξει;


0:05:55

Μπράουν: Ε ναι ναι… ακούστε με όμως εσείς…



0:05:56

Πολυκρέτης: Αν θυμόσαστε πριν από 3, 4, 5 χρόνια,

καθημερινά εσείς η ίδια βγαίνατε στο ράδιο και λέγατε: το νερό είναι
καφέ, είναι μαύρο, και μυρίζει (ναι την αλήθεια λέγαμε) και κάνει και
ράνει.


0:06:05

Μπράουν: Μα την αλήθεια λέγαμε…



0:06:05

Πολυκρέτης: Αν θυμόσαστε πριν από 3, 4, 5 χρόνια,

καθημερινά εσείς η ίδια βγαίνατε στο ράδιο και λέγατε: το νερό είναι
καφέ, είναι μαύρο, και μυρίζει (ναι την αλήθεια λέγαμε) και κάνει και
ράνει.


0:06:06

Μπράουν: Μα την αλήθεια λέγαμε…
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0:06:07

Πολυκρέτης: Για πέστε μας κυρία Μπράουν εδώ και 3

χρόνια περίπου, ή τώρα, σήμερα που ανοίγετε τη βρύση, έχει αυτά τα
προβλήματα που είχε το νερό παλαιότερα;


0:06:16

Μπράουν: Ε.. ε… μην πάμε…



0:06:17

Πολυκρέτης: Απαντήστε μου λίγο σας παρακαλώ.



0:06:18

Μπράουν: Εγώ να σας απαντήσω; Εμείς…



0:06:20

Πολυκρέτης: Ναι εσείς θα μου απαντήσετε.



0:06:21

Μπράουν:

Όταν

έχουμε

ένα

πρόβλημα,

και

παρεμπιπτόντως στο Δαμαριώνα έχουν πρόβλημα λέει, δεν έχουν
νερό; Υπάρχει πρόβλημα;


0:06:28

Πολυκρέτης: Τι δεν έχουνε;



0:06:21

Μπράουν: Έτσι απ’ ότι με πήραν τηλέφωνο. Αυτό είναι

μία παρένθεση. Εγώ κοιτάξτε, κοιτάξτε κύριε Πολυκρέτη, μία ερώτηση
που πραγματικά, γιατί τι γίνεται, μόλις ακούσανε αυτό, ο κόσμος
έπαιρνε, λέει ο ένας έχει πρόβλημα με την κοιλιά του, ο άλλος τον
πειράζει, λοιπόν, όταν υπάρχει μία απάντηση, και εσείς τώρα μου
δώσατε την απάντηση, ότι έχετε ζητήσει από το… από το ιδιωτικό
εργαστήριο να σας βοηθήσει, και χημικός κάνει τη χλωρίωση, γιατί
είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιος κάνει τη χλωρίωση.


0:07:01

Πολυκρέτης: Φυσικά, εγώ θα κάνω τη χλωρίωση;



0:07:02

Μπράουν: Μα για αυτό ρωτούσαμε να μάθουμε, έτσι;

Γιατί ο κύριος Δήμαρχος δεν μου είχε απαντήσει στη συγκεκριμένη
ερώτηση, έτσι;


0:07:08

Πολυκρέτης: ναι



0:07:09

Μπράουν: Ότι χημικός σας βοηθάει αυτή τη στιγμή,

μέχρι ότου έρθει ο ειδικός χημικός, σύμβουλος που έχει ζητήσει ο
κύριος Δήμαρχος. Πότε περιμένετε…


0:07:15

Πολυκρέτης: Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δήμαρχος,

έχει δώσει κάποιες αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους, και οι
αρμόδιοι αντιδήμαρχοι έχουν και την ευθύνη των καλών και των
κακών και ο κύριος Δήμαρχος δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς την
κατάσταση (όχι…, μα για αυτό..), δεν είναι ο άνθρωπος κομπιούτερ.
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0:07:11

Μπράουν: Κοιτάξτε κύριε Πολυκρέτη, για αυτό ζήτησα

να μιλήσω μαζί σας (ναι…) και προς τιμήν σας, προς τιμήν σας,
δεχθήκατε άμεσα να απαντήσετε και είναι αυτό για μένα προς τιμήν
σας. Γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να
απαντηθούν έτσι;


0:07:45

Πολυκρέτης: ναι



0:07:46

Μπράουν: Λοιπόν, πήραμε την απάντηση ότι το

εργαστήριο είναι εκείνο, έχετε κάνει σύμβαση με το ιδιωτικό
εργαστήριο μέχρις ότου έρθει ο χημικός και ότι χημικός κάνει τη
χλωρίωση, για να επαναπαυθεί ο κόσμος ότι πραγματικά δεν
υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έτσι;



0:08:00

Πολυκρέτης: Φυσικά

11/07/2016 Δημοσίευση στο ΦΕΚ (648 Γ 11-7-2016) της περίληψης
απόφασης διορισμού του Ψαρρά Κων/νου ως Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου
στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (βλ. Σχετικό 21).



02/09/2016

Χρηματικό

Ένταλμα

Πληρωμής

(Α.Δ.Α:

6ΦΩ1ΩΚΗ-ΝΙΧ)

Εκκαθάριση μηνιαίων αποδοχών Ειδικού Συνεργάτη Ψαρρά Κων/νου Μηνός
Ιουλίου 2016 (μεικτές αποδοχές – πληρωτέο από το Ταμείου του Δήμου:
279,92€).


24/09/2016

Χρηματικό

Ένταλμα

Πληρωμής

(Α.Δ.Α:

Ω85ΠΩΚΗ-60Α)

Εκκαθάριση μηνιαίων αποδοχών Ειδικού Συνεργάτη Ψαρρά Κων/νου Μηνός
Αυγούστου 2016 (μεικτές αποδοχές – πληρωτέο από το Ταμείου του Δήμου:
1.470,92€).
Λαμβάνοντας υπόψη τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του ειδικού συνεργάτη
Δημάρχου κατά τον πρώτο ακέραιο μήνα απασχόλησής του στη
συγκεκριμένη θέση (1.470,92€ όπως αυτές προκύπτουν από το ΧΕΠ με
ημερομηνία 24/09/2016) και τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους
10.435,04€ στον ΠΥ έτους 2016 (όπως αυτή προκύπτει από την Απόφαση
Δημάρχου 108/20-05-2016) προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεσμεύτηκαν
πιστώσεις για απασχόληση επτά (7) μηνών μέσα στο οικονομικό έτος 2016
(ήτοι από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο).
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(Γ)

Συμπεράσματα:

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τον εργαστηριακό έλεγχο
υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης:
a.

Στο χρονικό διάστημα 14/05/2014 – 13/10/2015 (ήτοι για 17 μήνες) είχε
μεν σύμβαση για την συγκεκριμένη υπηρεσία με το διαπιστευμένο
εργαστήριο χημικών αναλύσεων με την επωνυμία «Α. Τσακαλίδης Ε.Ε.»,
αλλά

στο

διάστημα

αυτό

εκτελέστηκε

μόλις

το

54,35%

των

εργαστηριακών αναλύσεων που προέβλεπε η σύμβαση για 1 έτος,
χωρίς ουσιαστική υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά με ευθύνη του
Δήμου που όφειλε να εκτελεί τις δειγματοληψίες και να αποστέλλει τα
δείγματα για αναλύσεις στην έδρα του. Αξία έχει να διερευνηθεί ο
βαθμός τήρησης του προγράμματος δειγματοληψίας που περιείχε η
μελέτη (βλέπε Πίνακα 1 στο Σχετικό 1). Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο,
στις χορηγηθείσες αναλύσεις (βλέπε Σχετικό 22), υπάρχουν δείγματα
των οποίων τα αποτελέσματα δεν ήταν σε συμμόρφωση με τα όρια της
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 για κάποιες από τις εξεταζόμενες παραμέτρους (λ.χ.
αργίλιο) χωρίς να ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία
ελεγκτική ή και συμπληρωματική διαδικασία (σε συνεργασία με τις
αρμόδιες αρχές) και να προωθηθεί η λήψη επανορθωτικών ενεργειών ή
περιορισμού χρήσεως.
b.

Στο χρονικό διάστημα 14/10/2015 – 13/07/2016 (ήτοι για 9 μήνες) δεν
διέθετε καμία ενεργή σύμβαση για τον εργαστηριακό έλεγχο υδάτων
ανθρώπινης

κατανάλωσης

με

ιδιωτικό

εργαστήριο.

Σποραδικά

διενεργούνταν αναλύσεις από το Εργαστήριο Χημικών και Οινολογικών
Αναλύσεων «Μatter» - Γ. Μακρυδημήτρης & Α. Νικολοπούλου Ο.Ε (με
ΑΦΜ:999651675 – ΔΟΥ: Νάξου), που εδρεύει στη Νάξο, χωρίς να
υπάρχει σχετική σύμβαση (βλέπε σχετικό 22). Σημειώνεται ότι το
συγκεκριμένο εργαστήριο ανέλαβε μετέπειτα (από την 13/07/2016 και
για 1 έτος) την συγκεκριμένη υπηρεσία.
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c.

Στο χρονικό διάστημα 13/07/2016 – 12/07/2017 (ήτοι για 12 μήνες)
υπάρχει σύμβαση για την συγκεκριμένη υπηρεσία με το εργαστήριο
Χημικών και Οινολογικών Αναλύσεων «Μatter» - Γ. Μακρυδημήτρης &
Α. Νικολοπούλου Ο.Ε, το οποίο σύμφωνα με απάντηση του Ε.ΣΥ.Δ σε
αίτησή μας (βλέπε Σχετικό 14) κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης
(και μέχρι σήμερα) δεν είναι διαπιστευμένο σε κάποιο από τα πρότυπα
για τα οποία παρέχει διαπίστευση το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης,
κατά παράβαση των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 12
της ΚΥΑ Υ2/2600/2001, της παραγράφου Α2 του άρθρου 5 της
σύμβασης μεταξύ Δήμου και αναδόχου (βλέπε Σχετικό 11) αλλά και της
μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μέσω της οποίας
ανατέθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία (βλέπε Σχετικό 10).

d.

Όπως αποδεικνύεται από το διάλογο που περιλαμβάνεται στο ηχητικό
ντοκουμέντο από τη συνεδρίαση του Δ.Σ της 30/03/2016, η απόφαση
της Δημοτικής Αρχής να αναθέσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον
προαναφερόμενο ανάδοχο ήταν ήδη ειλημμένη (βλέπε Σχετικό 22) πολύ
πριν την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής πρωτογενούς αιτήματος
και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της (απευθείας) ανάθεσης που
ακολουθήθηκε.

e.

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας είχε αρχίσει να εκτελεί αναλύσεις ύδατος
ήδη από τον Φεβρουάριο του 2016, οι οποίες μας παραδόθηκαν σε
συνέχεια αίτησης που είχαμε υποβάλει (βλέπε Σχετικά 7 και 22), χωρίς να
διαθέτει σύμβαση.

f.

Σε

ραδιοφωνική

συνέντευξη

του

αρμοδίου

αντιδημάρχου

την

01/07/2016 (βλέπε Σχετικό 22), ανακοινώνεται η ύπαρξη σύμβασης με
ιδιωτικό εργαστήριο χωρίς αυτή να έχει υπογραφεί ακόμα (13/07/2016
βλέπε Σχετικό 11).
g.

Σε απάντηση της Δημοτικής Αρχής (βλ. Σχετικά 15 & 16) στα ερωτήματα
που της θέτει η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας ως «αρμόδια αρχή» κατά
την κείμενη νομοθεσία βασιζόμενη στην αναφορά – γνωστοποίηση
που της υποβάλλαμε για διερεύνηση (βλέπε Σχετικό 9), αναφέρεται ως
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αιτία για την καθυστερημένη ανάθεση σε ιδιωτικό εργαστήριο της
παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης,
την

έγκριση

από

την

Αποκεντρωμένη

Διοίκηση

Αιγαίου

του

Προϋπολογισμού έτους 2016 την 06/05/2016. Παρά ταύτα είναι σαφές
ότι: (i) η καθυστέρηση στην έγκριση του δημοτικού προϋπολογισμού
δεν ήταν εξωγενής (ήρθε προς έγκριση στο Δ.Σ την 30/03/2016!!! έναντι
της 17/11/2015 που όριζε ως καταληκτική ημερομηνία η κείμενη
νομοθεσία) και (ii) η δημοτική αρχή θα μπορούσε να προβεί εγκαίρως
(μετά τη λήξη της 2η παράτασης της σύμβασης με το διαπιστευμένο
εργαστήριο χημικών αναλύσεων Α. Τσακαλίδης Ε.Ε. (τον 10/ 2015) σε
ανάθεση υπηρεσίας πολυετούς υποχρέωσης (όπως άλλωστε έκανε και
το 2016), ώστε ο Δήμος να καλύπτεται με διαπιστευμένες εργαστηριακές
αναλύσεις για όλο το κενό διάστημα.
h.

Στην απάντηση της Δημοτικής Αρχής (βλ. Σχετικό 16) στα ερωτήματα
που της θέτει η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας ως «αρμόδια αρχή» κατά
την κείμενη νομοθεσία βασιζόμενη στην καταγγελία κατοίκων της
Κορώνου για την ποιότητα του νερού στην περιοχή(βλέπε Σχετικό 13),
επικαλείται (ως β σχετικό) και επισυνάπτει τη σύμβαση που έχει
υπογράψει με το (επί του παρόντος μη διαπιστευμένο) εργαστήριο
αναλύσεων Χημικών και Οινολογικών Αναλύσεων «Μatter», αλλά
παράλληλα τεκμηριώνει την καταλληλότητα του πόσιμου νερού στην
Κόρωνο

με

συνημμένες

αναλύσεις

άλλου

(διαπιστευμένου)

εργαστηρίου.
2. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από την Γ3α/761/68 Υγειονομική Διάταξη και την Κ.Υ.Α
Υ2/2600/2001

που

περιλαμβάνουν πλέον της παρακολούθησης

της

ποιότητας των υδάτων, τη λήψη γενικά κάθε μέτρου που θα διασφαλίζει
κανονική παροχή υγιεινού νερού σε μόνιμη βάση και επιπλέον τη μελέτη,
κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και υγειονομική αναγνώριση των
συστημάτων ύδρευσης καθώς και την επεξεργασία του πόσιμου νερού,
ώστε να αποφεύγεται κάθε υγειονομικός κίνδυνος:
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a.

Για διάστημα που ξεπερνά τα 2 έτη, στερείται των υπηρεσιών μόνιμου
υπαλλήλου επιστήμονα κατάλληλης ειδικότητας (χημικού ή χημικού
μηχανικού) επιφορτισμένου με τις αρμοδιότητες που αφορούν στις εκ
της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενες υποχρεώσεις του για την
παροχή πόσιμου νερού στους δημότες και επισκέπτες του, καθώς η
μοναδική διαθέσιμη μόνιμη υπάλληλος έχει λάβει άδεια άνευ αποδοχών.
Παρά ταύτα και ενώ συνεχώς αυξάνουν οι δημοτικές υποδομές
υδροδότησης

(λ.χ.

νέες

μονάδες

αφαλάτωσης

σε

Σχοινούσα,

Δονούσα, Κουφονήσι) και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (νέες ΕΕΛ σε
Κουφονήσι και Δονούσα) που χρήζουν παρακολούθησης από
εξειδικευμένο

προσωπικό,

δεν

έχει

προβεί

σε

καμία

ενέργεια

συμπλήρωσης των κενών του Ο.Ε.Υ ή τροποποίησής του, ώστε να
μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Τουναντίον, η Δημοτική
Αρχή επιλέγεται την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με
σύμβαση

εργασίας

ορισμένου

χρόνου

για

την

κάλυψη

του

συγκεκριμένου αυξημένου φόρτου υποχρεώσεων.
b.

Στο χρονικό διάστημα 01/01/2014 – 31/08/2014 (ήτοι για 8 μήνες) η
χλωρίωση των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου έναντι της κείμενης
νομοθεσίας καλύπτονταν με ευθύνη χημικού Ειδικού Συνεργάτη
Δημάρχου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Παράλληλα κατά
την περίοδο αυτή φαίνεται ότι το σύστημα δειγματοληψίες – αναλύσεις
παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, εκτελείτο κανονικά
σύμφωνα με το πρόγραμμα της μελέτης.

c.

Στο χρονικό διάστημα 01/09/2014 – 14/12/2014 (ήτοι για 2,5 μήνες) δεν
υπήρχε ενεργή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με χημικό ή
χημικό μηχανικό Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την παρακολούθηση και συντήρηση των αυτόματων και μη
αυτόματων συστημάτων χλωρίωσης των υδάτων και τις δειγματοληψίες
–

αναλύσεις

των

υδάτων

που

κατανάλωση.
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προορίζονται

για

ανθρώπινη

d.

Στο χρονικό διάστημα 14/12/2014 – 07/09/2015 (ήτοι για περίπου 8,5
μήνες) υπήρχε ενεργή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με χημικό
Ειδική Συνεργάτη Δημάρχου. Στο διάστημα αυτό (πρακτικά στο έτος
από τον 9/2014 έως τον 9/2015) παρατηρείται η προαναφερόμενη
υστέρηση

στον

προέβλεπε

η

αριθμό

σύμβαση

των
του

εργαστηριακών
ανάδοχου

αναλύσεων

ιδιωτικού

που

διαπιστευμένου

εργαστηρίου (εκτελέστηκε το 54,35% των προβλεπομένων από τη μελέτη
για 1 έτος).
e.

Στο χρονικό διάστημα 07/09/2015 – 11/07/2016 (ήτοι για 10 μήνες) δεν
υπήρχε ενεργή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με χημικό ή
χημικό μηχανικό Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την παρακολούθηση και συντήρηση των αυτόματων και μη
αυτόματων συστημάτων χλωρίωσης των υδάτων και τις δειγματοληψίες
–

αναλύσεις

κατανάλωση.

των
Κατά

υδάτων

που

δήλωση

του

προορίζονται
αρμοδίου

για

ανθρώπινη

αντιδημάρχου

σε

ραδιοφωνική του συνέντευξη την 01/07/2016 (βλέπε Σχετικό 22) η
χλωρίωση των υδάτων γινόταν προσωρινά από χημικό του ιδιωτικού
εργαστηρίου με το οποίο είχε συμβληθεί ο Δήμος για τον έλεγχο της
ποιότητας των υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης και μέχρι να
προσληφθεί ο ειδικός συνεργάτης δημάρχου.
f.

Μετά και την έλευση και την σταδιακή ανάληψη καθηκόντων του
χημικού μηχανικού ειδικού συνεργάτη δημάρχου, είδαν το φως της
δημοσιότητας καταγγελίες για πλημμελή συντήρηση των υποδομών
ύδρευσης και για προβλήματα υγείας που προκλήθηκαν στην Δ.Κ.
Κορώνου, για τα οποία η Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας ως αρμόδια
αρχή κατά την κείμενη νομοθεσία ζητά από το Δήμο ενημέρωση (βλέπε
Σχετικό 13). Στην απάντησή του ο Δήμος εκτιμά ότι τα προβλήματα
έχουν ανακύψει από διακοπές υδροδότησης λόγω λειψυδρίας και
δολιοφθορές (!!!) ενώ τα προβλήματα έχουν ήδη περιοριστεί ειδικά μετά
την πρόσληψη του ειδικού συνεργάτη δημάρχου (βλέπε Σχετικό 16).
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3. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων (Τμήμα Δημόσιας Υγείας Νάξου)
ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής
Διάταξης ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και κατόπιν της αναφοράς – γνωστοποίησης
που της υπεβλήθη από την παράταξή μας αναφορικά με την επί μακρό
πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων του Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων ως υπευθύνου:
a.

Όφειλε να ζητήσει να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει τα στοιχεία
παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού που οφείλει να
τηρεί ο Δήμος ως υπεύθυνος για την επίμαχη παρελθούσα περίοδο
(05/2014 – σήμερα), ώστε αφενός να έχει εικόνα για την ορθή
εφαρμογή και εκτέλεση της Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 στα γεωγραφικά όρια
της ευθύνης της και αφετέρου να δύναται να αποστείλει τα ανωτέρω
αξιολογημένα στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου
νερού και προτάσεις για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων
στη Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως προβλέπει η
νομοθεσία. Τουναντίον προέβη σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Δήμο
και

ζήτησε

εγγράφως

στοιχεία

μόνο

για

το

πρόγραμμα

παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού της τρέχουσας
περιόδου.
b.

Δεν έλεγξε αν το ιδιωτικό εργαστήριο με το οποίο έχει πλέον συμβληθεί ο
Δήμος, έχει την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 διαπίστευση
(παράγραφος 3 του άρθρου 12).

c.

Στο πλαίσιο των πρόσφατων ενεργών καταγγελιών πολιτών σε
συγκεκριμένες Τ.Κ. (όπως της Κορώνου), να προβεί εγκαίρως εποπτικό
έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού, προκειμένου να διαπιστωθεί
αν το νερό που διαθέτει για ανθρώπινη κατανάλωση ο Δήμος
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο Παράρτημα
Ι της Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001.

d.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να προβεί σε ενημέρωση του
αρμόδιου Εισαγγελέα, καθώς επισήμως ο Δήμος της αναφέρει την
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επανειλημμένη πρόκληση δολιοφθορών στις δημοτικές υποδομές
αποθήκευσης και διανομής ύδατος στην Κόρωνο/
e.

Λαμβάνοντας

υπόψη

το

ευρέως

γνωστό

δεδομένο

ότι

λόγω

παρατεταμένης λειψυδρίας, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από
το τέλος της θερινής περιόδου έχει προβεί στη μίσθωση ιδιωτικών
γεωτρήσεων και στην άντληση – διοχέτευση υπογείων υδάτων στο
δημοτικό δίκτυο διανομής ύδατος, θα πρέπει να οργανώσει και να
εφαρμόσει πρόγραμμα ολοκληρωμένων υγειονομικών αναγνωρίσεων
των συστημάτων ύδρευσης.

Με την παρούσα αναφορά μας, σας καταγγέλλουμε τα ανωτέρω και ζητούμε
μεριμνήσετε για την απόδοση ευθυνών με σκοπό την προστασία της δημόσιας
υγείας και των αρχών της νομιμότητας για την εμπέδωση αισθήματος
ασφάλειας στον υδροδοτούμενο πληθυσμό του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων.

29

Συνημμένα σχετικά έγγραφα:
1) Η από 12/03/2014 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη
διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου της υπηρεσίας
«Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
2) Η από 14/05/2014 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων και της εταιρείας με την επωνυμία «Α. Τσακαλίδης Ε.Ε.»
(ΑΔΑΜ: 14SYMV002321240 2014-10-03) για την εκτέλεση της εργασίας
«Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» για την περίοδο
14/05/2014 – 13/05/2015.
3) Η υπ’ αριθμ. 2015/131 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων (ΑΔΑ: ΩΔΕ7ΩΚΗ-ΕΓ0) με τίτλο: “Έγκριση παράτασης
σύμβασης εργασιών «εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης»”.
4) Η υπ’ αριθμ. 2015/221 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων (ΑΔΑ: 79ΣΘΩΚΗ-5ΕΛ) με τίτλο: “Έγκριση παράτασης
σύμβασης εργασιών «εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης»”.
5) Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 2015/481 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Α.Δ.Α: 918ΦΩΚΗ-ΥΨ5) με τίτλο: «Έγκριση
ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων» (σελίδες 1-5, 50).
6) Η με αρ. πρωτ. 3768/15.03.2016 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου
Βασαλάκη Αντώνη προς τον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με την
οποία ζητούνται αντίγραφα των χημικών και μικροβιολογικών
αναλύσεων νερών ανθρώπινης κατανάλωσης της τριετίας 2014–2016.
7) Η με αρ. πρωτ. 3768/04.05.2016 Απάντηση του Δήμου Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων στην αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου Βασαλάκη
Αντώνη με την οποία χορηγούνται αντίγραφα των πιστοποιητικών
χημικών και μικροβιολογικών εργαστηριακών αναλύσεων υδάτων
ανθρώπινης κατανάλωσης των ετών 2014 (σελίδες 89), 2015 (σελίδες
30) και 2016 (σελίδες 13). Για λόγους οικονομίας οι εργαστηριακές
αναλύσεις δεν εκτυπώθηκαν αλλά περιλαμβάνονται στον οπτικό δίσκο
(βλ. Σχετικό 22).
8) Το με αρ. πρωτ. 7191/16.05.2016 έγγραφο του Επικεφαλής της
Δημοτικής Κίνησης Πολίτες για τα Νησιά μας Δημοτικού Συμβούλου Κου
Βρούτση Βασίλειου προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (Πολυκρέτης
Εμμανουήλ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων, με ερωτήματα σχετικά με τις χορηγηθείσες αναλύσεις
υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε.
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9) Η με αρ. πρωτ. 6618/16.05.2016 Γνωστοποίηση – Αναφορά όλων των
πλημμελειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων αναφορικά με τον
έλεγχο της ποιότητας των υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης, που
υπεβλήθη από τη Δημοτική Κίνηση “Πολίτες για τα Νησιά Μας”, στο
Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η γνωστοποίηση – αναφορά περιείχε 11
σχετικά έγγραφα (μεταξύ αυτών και τις χορηγηθείσες από το ΔΝ&ΜΚ
εργαστηριακές αναλύσεις της τριετίας 2014 – 2016).
10) Η από 23/06/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη
διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου της υπηρεσίας
«Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
11) Η από 14/07/2016 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων και του εργαστηρίου χημικών & οινολογικών αναλύσεων με
την επωνυμία «MATTER» (ΑΔΑΜ: 16SYMV004774880 2016-07-14) για την
παροχή της υπηρεσίας «Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον έλεγχο
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» για την περίοδο 13/07/2016 –
31/05/2017 και αξία με ΦΠΑ: 22.874,48€.
12) Το με αρ. πρωτ. 6618/25.07.2016 έγγραφο του Τμήματος Δημόσιας
Υγείας Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς το Δήμο Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων με Κοινοποίηση στην Δημοτική Κίνηση “Πολίτες για
τα Νησιά Μας” και θέμα «Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
13) Το με αρ. πρωτ. 9262/02.09.2016 έγγραφο του Τμήματος Δημόσιας
Υγείας Νάξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς το Δήμου Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων, με Κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Κοινότητας
Κορώνου και σε κατοίκους του οικισμού και θέμα «Έλεγχος Ποιότητας
Πόσιμου Ύδατος Κορώνου Νάξου» (ελήφθη από δημοσίευμα τοπικού
ηλεκτρονικού Μ.Μ.Ε. ).
14) Το με αρ. πρωτ. 5339/05.09.2016 έγγραφο του Ε.ΣΥ.Δ με το οποίο
απαντάει στην από 25/08/2016 αίτηση του Βασαλάκη Αντώνιου,
σύμφωνα με την οποία το εργαστήριο Matter (ανάδοχος της
υπηρεσίας
εργαστηριακών
αναλύσεων
νερού
ανθρώπινης
κατανάλωσης του ΔΝ&ΜΚ) δεν είναι διαπιστευμένο από τον Ε.ΣΥ.Δ για
κάποιο από τα πρότυπα για τα οποία παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης.
15) Το με αρ. πρωτ. 14106/14.09.2016 έγγραφο – απάντηση του Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο με αρ. πρωτ. 6618/25-07-2016
(εισερχόμενο στο ΔΝ&ΜΚ την 17/08/2016) έγγραφο του Τμήματος
Δημόσιας Υγείας Νάξου και θέμα «Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος
Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» με Κοινοποίηση στην Δημοτική
Κίνηση “Πολίτες για τα Νησιά Μας” (περιλαμβάνει όλα τα συνημμένα).
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16) Το με αρ. πρωτ. 15257/19.09.2016 έγγραφο – απάντηση του Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο με αρ. πρωτ. 9262/02.09.2016
(εισερχόμενο στο ΔΝ&ΜΚ την 05/09/2016) έγγραφο του Τμήματος
Δημόσιας Υγείας Νάξου και θέμα «Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος
Κορώνου Νάξου» (ελήφθη από δημοσίευμα τοπικού ηλεκτρονικού
Μ.Μ.Ε. και περιλαμβάνει όλα τα συνημμένα).
17) H αποστολή δημοσίευσης περίληψης διαπιστωτικής πράξης στο ΦΕΚ
(Α.Δ.Α: 7ΧΣΙΟΡ1Ι-ΝΡΑ) της απόφασης Δημάρχου 420/2014 με την
οποία λύθηκε η εργασιακή σχέση του Δ. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
με τον Χημικό – Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου Κο Ιωάννη Γ. Μανδηλαρά.
18) Η Απόφαση Δημάρχου 551/2014 (ΑΔΑ 63ΖΜΩΚΗ-ΞΛΝ) με την οποία
προσεβλήθη από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων η Χημικός Κα
Καλλιόπη Νανούρη, ως Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου.
19) H αποστολή δημοσίευσης περίληψης διαπιστωτικής πράξης στο ΦΕΚ
(Α.Δ.Α: 6ΣΡ7ΟΡ1Ι-ΘΑΘ) της απόφασης Δημάρχου 441/2015 με την
οποία έγινε αποδεκτή από τον Δήμαρχο η αίτηση παραίτησης της Κας
Καλλιόπης Νανούρη από τη θέση της Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου.
20) Η Απόφαση Δημάρχου 108/2016 (Α.Δ.Α: 62ΣΩΩΚΗ-ΠΣΚ) για δέσμευση
πίστωσης για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές Ειδικού Συνεργάτη.
21) Απόσπασμα του ΦΕΚ 648 Γ/11.07.2016, που περιλαμβάνει την
περίληψη απόφασης διορισμού του Ψαρρά Κων/νου ως Ειδικού
Συνεργάτη Δημάρχου στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
22) Ψηφιακός δίσκος με όλα τα ανωτέρω καθώς και άλλα σχετικά με την
υπόθεση έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf).
Νάξος, 07.10.2016
Για τη Δημοτική Κίνηση Πολίτες για τα Νησιά μας
Βασίλειος Βρούτσης

Αντώνιος Βασαλάκης

Δικηγόρος
Δημοτικός Σύμβουλος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης
Πολίτες για τα Νησιά μας

Γεωλόγος
Δημοτικός Σύμβουλος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραμματέας του Δ.Σ
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
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