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Αριθµ. Πρωτ. Εξερχ.:  450 

Ηµεροµηνία  :  26/01/2018 

   
    

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση 2018 του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόµου 1069/80 σας προσκαλώ στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. την ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2018 και ώρα 13:30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης 

στο παρακάτω θέµα  ηµερήσιας διάταξης. 

 

 

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης 
 

1. Εξέταση αιτηµάτων ιδιοκτησιών εκτός δικτύων αποχέτευσης για σύνδεση σε αυτά µε ιδία 

µέσα και απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης (αφορά τα θέµατα 2 έως 7)  

2. Άδεια σύνδεσης ακινήτου ιδιοκτησίας Μπόµπορη Απόστολου που βρίσκεται στην Άνω 

Χερσόνησο (∆υτικά του Σχολείου)  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου, µε το δίκτυο 

αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου και απαλλαγή του από το τέλος σύνδεσης. 

3. Άδεια σύνδεσης ακινήτου ιδιοκτησίας Παντατωσάκη Θεοδώρα, που βρίσκεται στο Λιµάνι 

Χερσονήσου, στην οδό Ελ. Βενιζέλου , µε δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου 

και απαλλαγή του από το τέλος σύνδεσης. 

4. Άδεια σύνδεσης ακινήτου ιδιοκτησίας Gerrald Sommer, που βρίσκεται στο Λιµάνι 

Χερσονήσου, στην οδό ∆ηµοκρατίας αριθµός 44, µε δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. 

Χερσονήσου και απαλλαγή του από το τέλος σύνδεσης. 

5. Άδεια σύνδεσης ακινήτου των ιδιοκτητών (Γεώργιος Βλαστός, Μαρία Βλαστού, Πίστη 

Βλαστού και Ευαγγελία Βλαστού) που βρίσκεται στην οδό ∆ηµοκρατίας (Τέρµα 

∆ηµοκρατίας)  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων, µε το δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. 

Χερσονήσου και απαλλαγή του από το τέλος σύνδεσης. 
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6. Άδεια σύνδεσης ξενοδοχειακής Μονάδας "PETRA VILLAGE" ιδιοκτησίας Κασωτάκη 

Στέφανου, που βρίσκεται στο Κουτουλουφάρι, οδός Γ. Σεφέρη της ∆.Ε. Χερσονήσου του 

∆ήµου Χερσονήσου, µε το δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου και απαλλαγή 

του από το τέλος σύνδεσης. 

7. Άδεια σύνδεσης ξενοδοχειακής Μονάδας ιδιοκτησίας Βασιλάκη Ιωάννη, που βρίσκεται στο 

Κουτουλουφάρι, οδός Γ. Σεφέρη της ∆.Ε. Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου, µε το 

δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου και απαλλαγή του από το τέλος σύνδεσης. 

8. Άδεια σύνδεσης νέας ξενοδοχειακής Μονάδας ιδιοκτησίας ¨ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.¨, που 

βρίσκεται στη θέση "∆ράπανος" Χερσονήσου, µε το δίκτυο αποχέτευσης της ∆.Ε.Υ.Α. 

Χερσονήσου και απαλλαγή του από το τέλος σύνδεσης. 

9. Έγκριση 2ου Πρακτικού και κατακύρωση της σύµβασης του έργου: «Κατασκευή δεξαµενής 

δευτεροβάθµιας καθίζησης στην Ε.Ε.Λ. Μαλίων» στην εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.». 

10. Ενέργειες της µε αριθµό 172/2017 απόφασης της ∆ΕΥΑΧ  σχετικά µε την κατ εφαρµογή 

του άρθρου 313 ν. 4412/2016 να ζητηθεί αιτιολόγηση της αδικαιολόγητα χαµηλής 

προσφοράς της εταιρίας «ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ», πρώτης µειοδότριας του διαγωνισµού του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» 

11. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2017» 

12. Παράταση δυνατότητας ρύθµισης οφειλών καταναλωτών της ∆.Ε.Υ.Α.Χ., σε συνέχεια των 

13/2015 (Α∆Α:7Ν88ΟΛΝΞ-5ΥΙ) & 12/2017 (Α∆Α Ω4Χ9ΟΛΝΞ-ΥΣ9) αποφάσεων του 

∆.Σ. της ∆ΕΥΑΧ» 

13. Έγκριση Λίστας ληξιπρόθεσµων οφειλών για διαβίβαση προς είσπραξη στη ∆.Ο.Υ.» 

14. «Εξέταση αιτήµατος ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για ανάκληση των 

οφειλών της από την ∆.Ο.Υ.» 

15. «Εξέταση αιτήµατος ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ για ανάκληση των 

οφειλών του από την ∆.Ο.Υ.» »  

16. Προκαταβολή 3 µισθών στην υπάλληλο της επιχείρησης Πιταρίδη Καλλιόπη                 

βάσει του άρθρου 9 της ΣΣΕ των ∆ΕΥΑ 

17.  Πρόσληψη Προσωπικού Ορισµένου Χρόνου δίµηνης διάρκειας για την αντιµετώπιση 

εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών 
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18. Επανεξέταση Αιτήµατος Πατινιώτη Ιωάννη 

 

 

 

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 

Γαράκη Μαρία 

Καλαιτζάκης Εµµανουήλ 

Κοσµά Ελένη 

Πεπονάκη Αλεξάνδρα 

Πλευράκης Εµµανουήλ 

Τσαντηράκης Κων/νος 

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

 

∆ήµο Χερσονήσου 

Ιστοσελίδα ∆ήµου Χερσονήσο 

 

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. 


