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κ. Κουτουζή Βασίλειο

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αίτηση
ΣΧΕΤ.: Το από 5 2020 ηλεκτρονικό σας μήνυμα (έλαβε αρ. πρωτ.

κ. Κουτουζή,

Σε απάντηση του σχετικού, σάς ενημερώνουμε για τα εξής αναφορικά με το έργο

υδροδότησης στο Καραπολίτι:

Στις 19.1.2018, ο Δήμος μας παρέλαβε από την Περιφέρεια Αττικής την

υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση για τη χρηματοδότηση της Μελέτης

υδροδότησης του Οικισμού Καραπολίτι με 29.932€. Στη συνέχεια, προέβη στην

ανάθεση με ιδίους πόρους τοπογραφικών εργασιών που ήταν απαραίτητες για

τη δημοπράτηση της Μελέτης και στις 24.5.2018, με Απόφαση ΔΣ, ξεκίνησε η

διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στις

14.12.2018 έναντι 5.810€ και η σύμβαση υπογράφηκε στις 15.5.2019, αφού

προσκομίστηκαν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από το Μελετητικό

Γραφείο που μειοδότησε. Η Μελέτη, η οποία προδιαγράφει ένα έργο συνολικού

προϋπολογισμού 931.568€, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από το Γραφείο στα τέλη

του 2019 στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας (Τμ. Υποστήριξης Νησιωτικών

Δήμων) και στις 9.12.2019 θεωρήθηκε από αυτήν και ακολούθως διαβιβάστηκε

στον Δήμο μας, ο οποίος την ενέκρινε αμέσως με Απόφαση ΔΣ (αριθμ.

Πλέον πρέπει ο Δήμος μας να βρει πηγή χρηματοδότησης για το έργο. Για τον

σκοπό αυτό, είχα ζητήσει εγγράφως ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2017 από την

Περιφέρεια τη δέσμευση ποσού 550.000€, με προοπτική αυτό να αναμορφωθεί

όταν θα παραλαμβάναμε την Μελέτη. Ωστόσο, η Περιφέρεια, κατά πάγια

πρακτική της δεν εγκρίνει χρηματοδοτήσεις για έργα που δεν διαθέτουν πλήρη



Μελέτη και δεν είναι έτοιμα για δημοπράτηση. Έτσι, η χρηματοδότηση του εν

λόγω έργου δεν εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Καθώς ο Δήμος διαθέτει πλέον την πλήρη Μελέτη του έργου, αναζητά

καταρχήν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (ήδη

έχουμε απευθύνει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησ. Πολιτικής,

απαντώντας σε ερώτημα που μάς απηύθυνε αναφορικά με τις ανάγκες του Δήμου

για την Προγραμματική Περίοδο 2021 2027) και εναλλακτικά θα την αναζητήσει

ξανά μέσω της Περιφέρειας. Σημειώνουμε ωστόσο ότι στην Περιφέρεια εκκρεμεί

αίτημα του Δήμου μας ύψους 4,9εκ.€ για χρηματοδότηση έργων αποκατάστασης

του Βιολογικού. Τέλος, η Μελέτη πρέπει να τεθεί υπόψη του Δασαρχείου και του

Υπουργείου Πολιτισμού και να εξασφαλισθούν τυχόν αναγκαίες γνωμοδοτήσεις

για τη διενέργεια του έργου.

Με βάση την έως σήμερα εμπειρία από άλλα έργα, εκτιμώ ότι για να

ολοκληρωθούν τα ανωτέρω στάδια και να ξεκινήσει το έργο απαιτείται ακόμα

χρόνος 1 2 ετών.

Ο Δήμαρχος Πόρου

Ιωάννης Δημητριάδης


