
                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

    Από το πρακτικό της υπ΄ αριθμόν  01 / 2016 

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  01 / 2016. 

  
  ΘΕΜΑ:  «Έγκριση πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού 

προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία.» 

 

Στα Φηρά και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σήμερα την 25η του μηνός 

Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., κατόπιν της από 21-01-2016 

εγγράφου προσκλήσεως του προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τους 

συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντες 

8 ήτοι : 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ 
2) ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

3) ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ 
4) ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 
5) ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

6) ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             

7) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ-ΜΑΝΕΤΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

8) ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

1) ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
2) ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
3) ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

             

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γραμματέας της ΔΕΥΑΘ κύριος Ρούσσος 

Κωνσταντίνος για την τήρηση των πρακτικών καθώς επίσης ο Γενικός Διευθυντής 

της ΔΕΥΑ Θήρας κύριος Μάινας Νικόλαος για την εισήγηση των θεμάτων.   
 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΘ κύριος Μάινας Νικόλαος εισηγούμενος το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με την εξέλιξη του 

ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης 

θαλασσινού νερού για την Οία, η οποία χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος 

"GR02 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014. 

Εν συνεχεία παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας τα πρακτικά 

Νο1 (Υπ' αρ. πρωτ. 1803/17-12-2015) , Νο2 (Υπ' αρ. πρωτ. 1823/22-12-2015),         

Νο3 (Υπ' αρ. πρωτ. 1854/30-12-2015)  και  Νο4 (Υπ' αρ. πρωτ. 63/21-01-2016) του 

εν λόγω διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρακτικά η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΘ υπέρ της ανάθεσης προμήθειας φορητής μονάδας 

αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1335/2015 

Διακήρυξη - Τεύχη Δημοπράτησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας και την προσφορά της εταιρείας  

ΤΕΜΑΚ  Α.Ε.  στην συνολική δαπάνη των  837.630 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%. 

ΑΔΑ: 6ΛΒΓΟΕΨΠ-ΕΚ4



Κατόπιν κάλεσε το Δ.Σ.  να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και  αφού άκουσε 

την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΘ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνουν τα πρακτικά της επιτροπής του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 

Νο1 (Υπ' αρ. πρωτ. 1803/17-12-2015) , Νο2 (Υπ' αρ. πρωτ. 1823/22-12-2015),            

Νο3 (Υπ' αρ. πρωτ. 1854/30-12-2015)  και  Νο4 (Υπ' αρ. πρωτ. 63/21-01-2016)              

για την προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την Οία. 

2) Εγκρίνουν την ανάθεση της προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης 

θαλασσινού νερού για την Οία στην εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. στην συνολική δαπάνη 

των 837.630 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%. 

3) Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 12-99-01-20 με τίτλο : 

"Εγκατάσταση νέας αφαλάτωσης Οίας" του προϋπολογισμού έτους 2016 της ΔΕΥΑΘ. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος "GR02-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ" στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ 

 

 
 

            ΤΑ ΜΕΛΗ 
  

ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ 

ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                     

ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ 

 
 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ-ΜΑΝΕΤΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: 6ΛΒΓΟΕΨΠ-ΕΚ4
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