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ΘΕΜΑ: Προμήθεια συστημάτων αφαλάτωσης. 
ΣΧΕΤ : Η με αρ.πρωτ.1354/22-1-2015 σχετική επιστολή σας. 

 
Κύριε Διακομιχάλη,  
 
Με την ως άνω σχετική επιστολή σας, αναφέρεστε σε υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 

υπ΄αριθμ. GR02.03/Αρ.πρτ.156133/28.11.14 πρόσκλησης της Ειδικής υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ. 
  Ταυτόχρονα μας ενημερώνετε για το γεγονός της εκπόνησης ολοκληρωμένης μελέτης για την 
προμήθεια συστημάτων αφαλάτωσης από τη ΔΕΥΑ Καλύμνου, για την υδροδότηση Ψερίμου και 
Τελένδου, ενώ παράλληλα αναφέρετε ότι δεν κατανοείτε τον λόγο για τον οποίο η ΔΕΥΑΚ δεν 
υποβάλει σχετικό φάκελο για αξιολόγηση και ένταξη στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων». 

Σας ενημερώνουμε λοιπόν, προκειμένου να σας λυθούν οι όποιες απορίες επί του θέματος, ότι η 
υπ΄αριθμ. GR02.03/Αρ.πρτ.156133/28.11.14 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων 
στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», δεν περιλαμβάνει  
στις επιλέξιμες πράξεις της, την προμήθεια συστημάτων αφαλάτωσης .  

Το πρόγραμμα αυτό, αφορά μελέτες, έρευνες, απογραφές καθώς και την ανάπτυξη και 
εφαρμογή μοντέλων που αυξάνουν τη γνώση σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική 
πολιτική και σε καμία περίπτωση πάντως την προμήθεια συστημάτων αφαλάτωσης.   

Συγκεκριμένα, σας αναφέρω ότι αφορά μελέτες που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση και 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, την προστασία και διαχείριση 
παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς και την καταγραφή και αναστροφή φαινομένων διάβρωσης σε ακτές. 

Σε ότι αφορά την καταγραφή και αναστροφή φαινομένων διάβρωσης, σας ενημερώνω ότι έχουμε 
ήδη ψηφίσει σχετική απόφαση στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία αφορά τις ακτές Καντούνι και 
Μασούρι του νησιού μας. Όσο δε  για την προμήθεια συστημάτων αφαλάτωσης, υποβάλλουμε σχετικό 
φάκελο σε άλλο  πρόγραμμα χρηματοδότησης. 

Θα σας παρακαλούσα λοιπόν, την επόμενη φορά, προτού προβείτε σε οποιαδήποτε υπόδειξη 
προς τις υπηρεσίες μας, σχετικά με την αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης, να λαμβάνετε 
πληρέστερη ενημέρωση από τους συνεργάτες σας, ούτως ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους 
ατοπήματα. 
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