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AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.  3 / 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φολεγάνδρου. 

Αριθμός Απόφασης  22 / 2019 

Θέμα: Έγκριση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια δύο φορητών μονάδων 

αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, στην Πρόσκληση I του Υπουργείου Εσωτερικών στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» 

Με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και 

ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» 

 

              Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25/02/2019, ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθαν σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν 448/23-02-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ A΄ 87), στο Δήμαρχο και στο Συμβούλιο του Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου Φολεγάνδρου.   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα τριών (13) μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά  (7) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ Κ. 1. ΜΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ    

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2. ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ   

4. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΛΙΖΑΡΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ   5. ΒΕΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 

6.  ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

7. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  

ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ 8. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο υπάλληλος, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου,         

Καπαγερίδης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών. 

ΑΔΑ: Ψ4Υ8ΩΗΘ-Θ5Ο



 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην κα Αντιδήμαρχο Παπαδοπούλου Ευθαλία, η οποία είπε: 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιητών θεώρησε τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του 

έργου «Προμήθεια δύο φορητών μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη 

όσμωση δυναμικότητας 360 m3/ημέρα εκάστη» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα 

προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» Με τίτλο: «Υποδομές 

ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη 

κατανάλωση» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του 

έργου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  

1. την εισήγηση της κ. Αντιδημάρχου  

2. την παρ.1, άρθρο 65 του Ν.3852/10 

3. την 21/2019 Α.Δ.Σ. του Δήμου Φολεγάνδρου 

4. την Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Ιητών για χρήση «Δάνειας» Τεχνικής 

Υπηρεσίας 

 

και ύστερα από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε  

 
  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Προμήθεια δύο φορητών 

μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη όσμωση δυναμικότητας 360 m3/ημέρα 

εκάστη» από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των 

υποδομών των δικτύων ύδρευσης» Με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση 

επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»  όπως αυτά 

θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιητών στο πλαίσιο της προγραμματικής 

σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Δήμου Ιητών 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α:  22/2019.         

 

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

εξής: 

 

ΑΔΑ: Ψ4Υ8ΩΗΘ-Θ5Ο



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 

                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 
2. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ            
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   
6. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ4Υ8ΩΗΘ-Θ5Ο
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