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                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   118/2015       ΘΕΜΑ: «Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης 

                                                                        “Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μαράθι”»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 8
η
 του μηνός  

Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 4188/4-6-2015 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 δώδεκα 

(12), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

9. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 4. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

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

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 1o  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-  Την με Α.Π 14536/15-12-2011 απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα για την ένταξη του 

έργου με τίτλο «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μαράθι» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 173797) στη δράση L 321-1 

στον άξονα 4 του ΠΑΑ. 

2.- Την εισήγηση του κ. Προέδρου περί αποδοχής της παραπάνω αναφερόμενης απόφασης ένταξης 

της πράξης. 

3.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Ευγενικού Πανάγου επί του θέματος η οποία έχει ως κάτωθι: 

«Δεν εγκρίνω την αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μαράθι» 

για τους παρακάτω λόγους: 

Α)Η απόφαση ένταξης υπεγράφη στις 15/11/2011 με αριθμό 14536/15-12-2011 και έρχεται η 

αποδοχή μετά από τριάμισι χρόνια. 

Β) Με την τροποποιητική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ Δήμου και ΑΝ.ΔΩ στις 10/3/2014 

ορίζεται ότι το έργο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2014 και σύμφωνα με το 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

Γ) Πιστεύω ότι μία αφαλάτωση για το μικρό Μαράθι αξίας 242.000,00€ το οποίο είναι μεν από 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αλλά στη συνέχει ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τη συντήρηση και τη 

λειτουργία της είναι ασύμφορη και επειδή υπάρχει το προηγούμενο της ένωσης Μαράθι με Αρκιούς 

με γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας μπορούσε κάλλιστα η αφαλάτωση των Αρκιών να τροφοδοτήσει 

με υπόγεια σύνδεση και το Μαράθι, απαλλάσσοντας έτσι το Δήμο από πρόσθετα έξοδα 

συντήρησης και λειτουργίας της αφαλάτωσης».    

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. προέδρου,  

 την εισήγηση του Δ.Σ κ. Ευγενικού Πανάγου 

 την με Α.Π 14536/15-12-2011 απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα 

 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  κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

  

  Την αποδοχή της αριθμ. 14536/15-12-2011 απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα για την 

ένταξη του έργου με τίτλο «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μαράθι» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 173797) στη 

δράση L 321-1 στον άξονα 4 του ΠΑΑ. 

Ο Δ.Σ Γρύλλης Παντελής στο θέμα αυτό δήλωσε παρών. 

Οι λοιποί Δ.Σ ψήφισαν την εισήγηση του κ. Προέδρου. Ο Δ.Σ κ. Μαυρωνάς Σπ. αιτιολογώντας τη 

ψήφο του είπε ότι ψηφίζει την εισήγηση του κ. προέδρου παρότι ήταν ελλιπής η ενημέρωση με σκοπό 

να μην χαθούν τα χρήματα.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  118/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

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

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.- Σημαντήρης Ι.- Κάβουρας Λ. 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                 Γρύλλης Παντ.- Κοκκώνης Ελ- Μαύρου Νομική 

                                                                                     Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 9/6/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης                                                                   
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