
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.3/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμ. Απόφασης   41/2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας λειτουργίας μονάδων  

                                                                      διύλισης και αφαλάτωσης νερού »  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 25
η
   του μηνός  

Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1043/25-2-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα έξι 

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

9. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ    

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  6γ  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Την εισήγηση της Υπηρεσίας επί του θέματος η οποία παρατίθεται παρακάτω: 

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση έγκρισης διενέργειας από ιδιώτη της υπηρεσίας: Λειτουργία μονάδων διύλισης και αφαλάτωσης 

νερού,  (ενδεικτικού προσωρινού προϋπολογισμού για το 2015: 119.400,00 €).    

 

 Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν ως υποχρεώσεις στον Δήμο η λειτουργία του 

ταχυδιϋλιστηρίου στην λιμνοδεξαμενή Πάτμου η οποία έχει καταστεί ο κύριος πόρος υδροδότησης του νησιού και η 

μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί στους Αρκιούς.  

Οι δύο μονάδες αντιμετωπίστηκαν χωριστά ως αναθέσεις τις οποίες ανέλαβε όμως ό  ίδιος εργολάβος.   Η σύμβαση για το 

διυλιστήριο λήγει στις 27/4/2015 και η σύμβαση για την αφαλάτωση των Αρκιών στις 29/5/2015. Το κόστος λειτουργίας 

τους καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους από το Π.Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου. Συγκεκριμένα  η 

χρηματοδότηση για το φράγμα ήταν 5.000 τον μήνα έναντι 7.312,66 € και 1.000,00 τον μήνα για την αφαλάτωση Αρκιών 

έναντι 1.160,00. 

 

Α) Διυλιστήριο 

Η λειτουργία του διυλιστηρίου επιβλέπεται μέχρι σήμερα από την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών (στην οποία εκτός των 

δύο υπαλλήλων συμμετέχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος) και  από τον υδραυλικό του Δήμου μας Γαμπιεράκη Γεώργιο.  

Από την εμπειρία της λειτουργίας κυρίως του διυλιστηρίου προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα τα οποία μας 

μεταφέρθηκαν προκειμένου να ενσωματωθούν στην νέα διακήρυξη.    

Συγκεκριμένα οι παραδοτέες ποσότητες νερού να διαμορφωθούν με την νέα σύμβαση ως εξής:    

-Από Απρίλιο έως και Οκτώβριο 600 ΚΜ (το ίδιο ίσχυε και στην προηγούμενη σύμβαση) 

-Από Νοέμβριο έως και Μάρτιο 300 ΚΜ (έναντι 400 που ίσχυε στην προηγούμενη σύμβαση). 

-Να τεθεί πλαφόν μέγιστης παραγωγικότητας για το διυλιστήριο τα 30 ΜΚ/ώρα .  Να προστεθεί στις υποχρεώσεις του 

αναδόχου η υδρονομή  του νερού που μεταφέρουν τα υδροφόρα πλοία στον Γροίκο.      

-Επειδή για ορισμένες διακοπές στην λειτουργία του διυλιστηρίου αιτία ήταν η έλλειψη χημικών επεξεργασίας, νερού των 

οποίων την ευθύνη προμήθειας είχε ο Δήμος, αλλά καθυστέρησε η παραλαβή τους λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών,  

προτάθηκε από την Οικονομική υπηρεσία, την ευθύνη προμήθειας και εν γένει διαχείριση τους να αναλάβει ο ανάδοχος με 

ανάλογη αύξηση του προϋπολογισμού του έργου. Στην μελέτη θα προβλεφτούν οι πιστοποιήσεις και οι προδιαγραφές που 

θα πρέπει να ισχύουν για τα χημικά που θα χρησιμοποιούνται 
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- Θα προστεθεί όρος ο ανάδοχος να προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόμενες συντηρήσεις και απλές επισκευές των 

μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων  πλην των επισκευών που αφορούν σημαντικές βλάβες του εξοπλισμού και την 

προμήθεια των αντίστοιχων ανταλλακτικών οι οποίες θα βαρύνουν τον Δήμο. 

Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη μετά το πέρας της σύμβασης του να παραδώσει το διυλιστήριο στην κατάσταση που το 

παρέλαβε.  

             

Β) Αφαλάτωση Αρκιών 

-Προτείνεται η λειτουργία της αφαλάτωσης των Αρκιών να προστεθεί στην ίδια διακήρυξη ώστε να μην υπάρχουν 

χωριστές αναθέσεις και η διαχείριση τους να γίνεται ενιαία.   

-Επειδή για την αφαλάτωση των Αρκιών υπάρχουν στην αποθήκη ορισμένα χημικά τα οποία καλύπτουν την λειτουργία 

για ένα τουλάχιστον έτος, θα προβλεφτεί στην σύμβαση η προμήθεια μόνο όσων δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν. 

-Σήμερα δεν υπάρχει δέσμευση, για τον ανάδοχο που λειτουργεί  την αφαλάτωση, για τις ποσότητες νερού που θα 

παραδώσει. Για τον λόγο αυτό θα περιληφθεί στην μελέτη όρος για τοποθέτηση υδρομετρητή του νερού στον αγωγό που 

διοχετεύεται από την αφαλάτωση προς την δεξαμενή και δεσμευτικός όρος για τις παραδοτέες ποσότητες ανά μήνα που θα 

πρέπει να παραλαμβάνονται για να καταβάλλεται η αμοιβή στον ανάδοχο. 

Γ) Αφαλάτωση Λυκείου 

Στην σύμβαση θα περιληφθεί και η συντήρηση της αφαλάτωσης  που λειτουργεί στην γεώτρηση του σχολικού 

συγκροτήματος Λυκείου Γυμνασίου ΕΠΑΛ. 

Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι όροι που ισχύουν και στις τρέχουσες συμβάσεις οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα 

εισήγηση». 

2.-Την ανάγκη έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας λειτουργίας μονάδων διύλισης και αφαλάτωσης 

νερού. 

3.- Τον Κ.Α 25.6117.0004 προϋπολογισμού έτους 2015 στον οποίο έχει εγγραφεί ενδεικτική πίστωση 

για το έτος 2015 ποσού 119.400,00€ με τίτλο: «Λειτουργία ταχυδιυλιστηρίου στο Λιβάδι Πάτμου και 

Μονάδας Αφαλάτωσης Αρκιών». 

7.- Την εισήγηση του κ. προέδρου επί του θέματος  σύμφωνα με την οποία: 

«  Α) Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ανάθεσης της υπηρεσίας  λειτουργίας του ταχυδιυλιστηρίου στο 

Λιβάδι Πάτμου και Μονάδας Αφαλάτωσης Αρκιών σε ιδιώτη , λόγω αδυναμίας του Δήμου Πάτμου 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η λειτουργία του ταχυδιυλιστηρίου Πάτμου και 

της Μονάδας Αφαλάτωσης Αρκιών. . 

 Β) Εγκρίνεται η διενέργεια της υπηρεσίας «Λειτουργία ταχυδιυλιστηρίου στο Λιβάδι Πάτμου και 

Μονάδας Αφαλάτωσης Αρκιών Πάτμου», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 119.400,00€ για το έτος 2015 εγγεγραμμένου στον Κ.Α 25.6117.0004, η οποία θα 

ανατεθεί κατόπιν ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού. 

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 τις παραπάνω αναφερόμενες εισηγήσεις,  

 το Π.Δ 28/1980 

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

Α) Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ανάθεσης της υπηρεσίας  λειτουργίας του ταχυδιυλιστηρίου στο 

Λιβάδι Πάτμου και Μονάδας Αφαλάτωσης Αρκιών σε ιδιώτη , λόγω αδυναμίας του Δήμου Πάτμου 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η λειτουργία του ταχυδιυλιστηρίου Πάτμου και 

της Μονάδας Αφαλάτωσης Αρκιών. . 

 Β) Εγκρίνεται η διενέργεια της υπηρεσίας «Λειτουργία ταχυδιυλιστηρίου στο Λιβάδι Πάτμου και 

Μονάδας Αφαλάτωσης Αρκιών Πάτμου», για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 119.400,00€ για το έτος 2015, εγγεγραμμένου στον Κ.Α 25.6117.0004, η οποία θα 

ανατεθεί κατόπιν ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  41/2015 και  

  Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.-Σκεμπές Ι. 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-Μαυρογάλου Ελένη 
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                                                                Μαύρου Νομική- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 26/2/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                      Στόικος Γρηγόρης 
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