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Αριθµ. Πρωτ. Εξερχ.:   1365 
Ηµεροµηνία  :  07-04-2017 

         
 

        
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση 2016 του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου 
 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόµου 1069/80 σας προσκαλώ στην 8η   

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. την Μ.∆ευτέρα 

10 Απριλίου 2017 και ώρα 1:30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαλίων για συζήτηση και 

λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης. 

 

 
 

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης  

 
1) «ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» 

 

2) «Ανάθεση εκτέλεσης µελέτης κόστους οφέλους για τον προσδιορισµό της 

τιµολογιακής πολιτικής της ∆ΕΥΑΧ.» 
 

3) Προµήθεια υδροµέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης 
 

4) Απευθείας ανάθεση προµήθειας υδροµέτρων και υλικών συντήρησης δικτύων 

ύδρευσης - αποχέτευσης 

5 )  Έγκριση της τροποποίησης της µελέτης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». 

6) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Αναδόχου: 

“ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ” 

7) Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των απαιτούµενων 

χωµατουργικών εργασιών για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης 
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και αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της ∆ηµοτικής Ενότητας Γουβών για το 

έτος 2017¨ 

8)  Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των απαιτούµενων 

χωµατουργικών εργασιών για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της ∆ηµοτικής Ενότητας Επισκοπής για 

το έτος 2017¨  

9) Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των απαιτούµενων 

χωµατουργικών εργασιών για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της ∆ηµοτικής Ενότητας Μαλίων για το 

έτος 2017. 

10) Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των απαιτούµενων 

χωµατουργικών εργασιών για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της ∆ηµοτικής Ενότητας Χερσονήσου για 

το έτος 2017.  

11) Έγκριση Προµήθειας ασφαλτοµίγµατος και ασφαλτικού γαλακτώµατος για τις 

ανάγκες επισκευή των φθορών που προκαλούνται στον ασφαλτοτάπητα µετά από 

επισκευή διαρροών.  

12) Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής και Ανάδειξη Ανάδοχου για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ∆ΙΚΥΚΛΩΝ) 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2017» 

13) Παροχή Υπηρεσιών Επιφυλακής για την άµεση επέµβαση στις ΗΜ εγκαταστάσεις 

των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης και Ύδρευσης καθώς και στις Μονάδες 

Επεξεργασίας Λυµάτων της ∆.Ε.Υ.Α.  Χερσονήσου 

14) Μετάταξη υπαλλήλου ∆.Ε.Υ.Α.  Χερσονήσου Τραπιεράκη Χαρίκλειας στην ∆.Ε.Υ.Α. 

Αγίου Νικολάου στα πλαίσια αµοιβαίας µετάταξης υπαλλήλων µεταξύ των δυο 

∆.Ε.Υ.Α.  

15) «ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.» 

 

16) Αίτηµα για Sunshine apartments-Sunshine villas  

 

17) Αίτηµα του Μουντράκη Αντωνίου του Βασιλείου 

 

18) Αίτηµα για Γεώργιος Ψαρρής Α.Ε. 

 

19) Αίτηµα για Μπραιτ Περιβάλλον Α.Ε.  
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20) Αίτηµα για ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ A.E. 

 

21) Αίτηµα για Γεώργιος Μαραγκάκης ΑΕ 

 

22) «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Π.Α.Υ. 

60/13-01-2017 & Π.Α.Υ. 61/13-01-2017» 

23) Καθιέρωση υπερωριακής απογευµατινής εργασίας, υπερωριακής εργασίας κατά τις 

νυχτερινές ώρες, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες 

και καθιέρωση εργασίας µε αµοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά 

τις νυχτερινές ώρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας για 

την ∆.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου έτους 2017.  

24) Αίτηµα του κου Φουντουλάκη Εµµανουήλ του Χαραλάµπου για διόρθωση του 

λογαριασµού ύδρευσης. 

25) Αίτηµα του κου  Καλοκύρη Αναστάσιου του Εµµανουήλ  για διόρθωση του λογαριασµού 

ύδρευσης. 

26) ««Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2016»» 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

 

                                                                                               ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 

Πρόεδρος ∆.Σ. 

κ. Αργυράκης Νικόλαος 
 

 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

κ.Χατζάκης Ευάγγελος 

 

 

Μέλη ∆.Σ. 
Αγγελή Καλλιόπη 

Ανυφαντάκης Εµµανουήλ 

Βρετουδάκης Ιωάννης 
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Γαράκη Μαρία 

Κασαπάκης Ιωάννης 

Πετράκη Ευαγγελία 

Πεπονάκη Αλεξάνδρα 

Πλευράκης Εµµανουήλ 

Τσαντηράκης Κων/νος 

Κοινοποίηση 
κον Τερζάκη Θεόδωρο, Νοµικό Σύµβουλο ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

 

∆ήµο Χερσονήσου 

Ιστοσελίδα ∆ήµου Χερσονήσου 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι οι εισηγήσεις των θεµάτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σας έχουν 

αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε γνωστοποιήσει. 

 

Πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά µε τα θέµατα θα παρέχεται τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες από την Γραµµατεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 


