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Αρ. Πρωτ. Εξ.   468 
Ηµεροµηνία:   19/03/2012 
 
 

ΠΡΟΣ   Τα µέλη του  ∆.Σ. ∆ΕΥΑΧ 
Κοιν.      ∆ήµος Χερσονήσου 
 

Θέµα: Πρόσκληση στην 5η  Συνεδρίαση 2012 του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Χερσονήσου.  
 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόµου 1069/80 σας προσκαλώ σε τακτική 

συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΧ την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012  

και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος στα Μάλια 

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Θέµατα  ηµερήσιας διάταξης 

 
 

1. Τροποποίηση ΟΕΥ της ∆ΕΥΑΧ 

2. Ορισµός προϊσταµένων υπηρεσίας 

3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 

4. Προκήρυξη έργου ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

5. Έγκριση µελέτης µεταφοράς λυµάτων και αποφράξεων έτους 2012 

6. Έγκριση µελέτης επισκευής και συντήρησης µηχανολογικού εξοπλισµού ΕΕΛ και 

Αντλιοστασίων - Αντλίες 

7. Έγκριση µελέτης επισκευή γεωτρήσεων  

8. Πρόσληψη έκτακτου εποχιακού προσωπικού 

9. Ανανέωση σύµβασης Επιβλέποντα Μηχανικού 

10. Ανάθεση µελέτης «Γεωερευνητικές εργασίες υπαίθρου για τις ανάγκες της µελέτης 

Αντλιοστασίου Ανάληψης» 

11. Ανάθεση µελέτης µε θέµα «Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη για τις ανάγκες του 

αποχετευτικού δικτύου Ανάληψης» 

12. Ανάθεση µελέτης µε θέµα «Τοπογραφικές εργασίες για τις ανάγκες του 

αποχετευτικού δικτύου Ανάληψης» 

Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 
70007 Μάλια 
� (28970)  32407 
Fax (28970)  34005 
e-mail: info@malia-deyam.gr 
Πληρ.  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
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13. Έγκριση πίστωσης συνεχιζόµενης δαπάνης στον Γεώργιο Μ. Ζερβαλάκη 

14. Κλείσιµο παλαιών Τραπεζικών Λογαριασµών  - Άνοιγµα νέων Τραπεζικών 

Λογαριασµών 

15. Έλεγχος Ορκωτών Λογιστών χρήσης 2011 

16. Έγκριση Ταξιδιού Μετάβασης Προέδρου ∆Σ στην Αθήνα  

17. Ενεργοποίηση γραµµών κινητής τηλεφωνίας. 

 

 

∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 

 

Πρόεδρος ∆Σ ∆ΕΥΑΧ 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

1
ο
 ΘΕΜΑ        

 

Τροποποίηση ΟΕΥ της ∆ΕΥΑΧ 

Στα πλαίσια του έργου LIFE, η ∆ΕΥΑΧ έχει αναλάβει την υποχρέωση να δηµιουργήσει 

ανεξάρτητο φορέα ο οποίος θα διαχειρίζεται το όλο σύστηµα της διάθεσης των εκροών 

του Βιολογικού Χερσονήσου.  

Με το σηµερινό νοµικό πλαίσιο (και όχι µόνο) αυτό είναι ανέφικτο, αφού ούτως η άλλως 

δεν υπάρχει η δυνατότητα στις ∆ΕΥΑ να συστήνουν νέους φορείς αλλά και µε τον 

Καλλικράτης είναι περιορισµένο  το πλήθος των φορέων που µπορεί να ιδρύσει ένας 

δήµος. Σε συνάντηση µε τους υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τέθηκε το θέµα, και προτάθηκε η δηµιουργία µονάδας (δοµής) µέσα 

στην επιχείρηση που θα ασχολείται µε το αντικείµενο αυτό.  

 

Ειδικότερα, προτείνεται η τροποποίηση του ΟΕΥ της ∆ΕΥΑΧ µε την προσθήκη άρθρων 

που θα προβλέπουν την δηµιουργία Τµήµατος Άρδευσης µε Επεξεργασµένο Νερό 

(εκροές βιολογικών) και στο οποίο θα ανήκουν δύο γραφεία, το Γραφείο Μητρώου 

Καταναλωτών και Συνδέσεων και το Γραφείο Λειτουργίας ∆ικτύων διάθεσης Εκροών. 

 

Το τµήµα Ύδρευσης / Άρδευσης παραµένει ως έχει, και διαχειρίζεται την άρδευση από 

νερό γεωτρήσεων. 

 

Τροποποιήσεις 

Το  άρθρο 8 του ΟΕΥ της ∆ΕΥΑΧ τροποποιείται όπως παρακάτω: 

 

Άρθρο 8ο ∆ιάρθρωση Υπηρεσιών 
Η διάρθρωση των Υπηρεσιών της ∆.Ε.Υ.Α.Χ. έχει ως ακολούθως: 

 

1. Γενικός ∆ιευθυντής 

 

2. Τεχνική Υπηρεσία 

 

2.1. Τµήµα Ύδρευσης - Άρδευσης 

2.1.1. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύων ύδρευσης άρδευσης 

2.1.2. Γραφείο Εξωτερικών Υδραγωγείων & ∆εξαµενών Κατανάλωσης  

2.1.3. Γραφείο Συνδέσεων ∆ικτύων ύδρευσης - άρδευσης 

 

2.2. Τµήµα Αποχέτευσης 



 4 

2.2.1. Γραφείο λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύου Αποχέτευσης 

2.2.2. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης ΚΑΑ & Αντλιοστασίων 

2.2.3. Γραφείο Συνδέσεων ∆ικτύου Αποχέτευσης 

 

2.3. Τµήµα Η/Μ εξοπλισµού 

2.3.1. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Η/Μ 

2.3.2. Γραφείο Αυτοµατισµών και νέων τεχνολογιών 

2.3.3. Γραφείο Κίνησης – Συντήρησης & Επισκευής Οχηµάτων 

 

2.4. Τµήµα Εγκαταστάσεων Βιολογικών Καθαρισµών – Ποιοτικού Ελέγχου – Προστασίας 

Περιβάλλοντος 

2.4.1. Γραφείο Λειτουργίας & Συντήρησης Βιολογικών Σταθµών  

2.4.2. Γραφείο Εργαστηρίου & Ελέγχου – Χηµείο 

2.4.3. Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος 

 

2.5. Τµήµα Μελετών  - Έργων  

2.5.1. Γραφείο Μελετών 

2.5.2. Γραφείο εκτέλεσης έργων - επίβλεψης 

2.5.3. Γραφείο ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων, ∆ιαφύλαξης Υδροφόρου Ορίζοντα 

 

2.6.  Τµήµα ‘Άρδευσης µε επεξεργασµένο νερό 

2.6.1 Γραφείο Μητρώου Καταναλωτών και Συνδέσεων 

2.6.2. Γραφείο Λειτουργίας ∆ικτύου ∆ιάθεσης Εκροών 

 

3. ∆ιοικητική & Οικονοµική Υπηρεσία 

 

3.1.   Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

3.1.1. Γραφείο Γραµµατείας, Γενικού Πρωτοκόλλου  και εξυπηρέτησης δηµοτών  

3.1.2. Γραφείο Προσωπικού,  Μισθοδοσίας & Εκπαίδευσης Προσωπικού 

3.1.3. Γραφείο Ιατρού Εργασίας 

 

3.2. Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών 

3.2.1. Γραφείο Λογιστηρίου – Ταµείου – Προϋπολογισµού  

3.2.2. Γραφείο Προµηθειών ∆ιαχείρισης Υλικών & Αποθήκης 

3.2.3. Γραφείο Εξυπηρέτησης πελατών 

3.2.3. Γραφείο Έκδοσης & Βεβαίωσης Λογαριασµών 

 

Προστίθενται τα άρθρα 

 

 

Άρθρο 35αο Τµήµα Ύδρευσης - Άρδευσης 
Στο τµήµα Άρδευσης µε Επεξεργασµένο Νερό ανήκουν το Γραφείο Μητρώου Καταναλωτών και 

συνδέσεων και  το Γραφείο Λειτουργίας διάθεσης Εκροών 

  

Ο προϊστάµενος του Τµήµατος προΐσταται όλων των γραφείων του Τµήµατος και συντονίζει τις εργασίες 

τους δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες προς τους υπεύθυνους των γραφείων και το λοιπό προσωπικό. 

 

  Είναι υπεύθυνος: 

• Απέναντι του ∆/ντη Τ.Υ. για τις πράξεις ή και παραλείψεις των οργάνων της υπηρεσίας του. 

• Για την εφαρµογή µέτρων υγειονοµικής προστασίας του κοινού από το δίκτυο διάθεσης των 

εκροών των Μονάδων Βιολογικών Καθαρισµών.  

• Για την επάρκεια των δικτύων και τη λήψη προσηκόντων µέτρων για τον έλεγχο παρανόµων 

συνδέσεων. 
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• Για τον συντονισµό, έλεγχο και κατανοµή στα διάφορα συνεργεία ανάλογα µε τις υπηρεσιακές 

ανάγκες κατόπιν εντολής του ∆ιευθυντή Τ.Υ. το εργατοτεχνικό προσωπικό  που έχει ορισθεί για 

την υπηρεσία. 

• Για την εισήγηση στον ∆/ντη Τ.Υ. της έγκρισης των µελετών. 

• Για την εισήγηση αγοράς νέων µηχανηµάτων. 

Τον προϊστάµενο του τµήµατος αναπληρώνει ένας από τους υπεύθυνους των γραφείων του τµήµατος 

αυτού, εφόσον διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα κατόπιν απόφασης του ∆ιευθυντή τεχνικών υπηρεσιών.  

 

 

Άρθρο 35β Γραφείο Μητρώου Καταναλωτών και Συνδέσεων 
 
Είναι υπεύθυνο για την δηµιουργία και τήρηση αρχείου καταναλωτών νερού άρδευσης από τις εκροές των 

Μονάδων Βιολογικού Καθαρισµού.   

 

Στις αρµοδιότητές του είναι η: 

 

 
Ακόµη, είναι υπεύθυνο για την διαδικασία συνδέσεων και ειδικότερα για: 

• Συνδέσεις µε τα δίκτυα άρδευσης. 

• Αντικαταστάσεις, επανασυνδέσεις, διακλαδώσεις και µετατοπίσεις αγωγών. 

• Παρακολούθηση καλής λειτουργίας αυτών µε τακτικούς περιοδικούς ελέγχους. 

• Ενηµέρωση βιβλίου µητρώου σχετικού µε τις συνδέσεις του δικτύου 

 

Άρθρο 35γ Γραφείο Λειτουργίας ∆ικτύου ∆ιάθεσης Εκροών  
 
Είναι υπεύθυνο για την λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, έλεγχο και επέκταση των δικτύων διανοµής 

νερού άρδευσης από τις εκροές των Μονάδων Βιολογικών Καθαρισµών. 

Στις αρµοδιότητές του είναι η: 

• Μέριµνα για την διανοµή του νερού και την εφαρµογή των προγραµµάτων διανοµής σε 

περιπτώσεις έκτακτης λειψυδρίας, ή σε περιπτώσεις εκτάκτων ή προγραµµατισµένων για 

διάφορους λόγους διακοπών της υδροδότησης.  

• Μέριµνα για την συντήρηση, επέκταση και επισκευή των εσωτερικών δικτύων και για την 

εξασφάλιση και βελτίωση της άρδευσης  στις διάφορες περιοχές.  

• Μέριµνα για την δηµοπράτηση και εγκατάσταση των αγωγών εσωτερικού δικτύου διανοµής, βάσει 

µελετών που συντάσσονται από το Τµήµα Μελετών, στο οποίο χορηγούν έγκαιρα τα απαραίτητα 

στοιχεία για την σύνταξη αυτών. 

• Μέριµνα για την ενηµέρωση των συνεργείων του δικτύου άρδευσης και επιφυλακής, για τα 

συµβαίνοντα στο δίκτυο, σχετικά µε την διακοπή της υδροληψίας ώστε να καταστεί δυνατή η 

ενηµέρωση των καταναλωτών.  

• Μέριµνα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το κοινό, σε σηµεία τεχνικών έργων που δεν 

έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες από τα συνεργεία. 

 

Οι εργασίες µε τις οποίες απασχολούνται τα συνεργεία αυτά και οι διαδικασίες που τηρούνται είναι οι 

ακόλουθες: 

• Ανεύρεση και επισκευή εµφανών ή αφανών διαρροών στο δίκτυο. 

• ∆ιαδικασία αποζηµιώσεως σε περίπτωση προκλήσεων ζηµιών σε κινητές και ακίνητες περιουσίες 

τρίτων από διαρροή του δικτύου. 

• Μετατοπίσεις αγωγών. 

• Λαθροϋδροληψίες. 

• Σύνταξη µελέτης και επίβλεψη εργολαβίας µικρών έργων. 

• Ενηµέρωση σχεδίων µε τις επεκτάσεις και τροποποιήσεις των δικτύων. 

• Κατάρτιση στατιστικών πινάκων δραστηριότητας µε µηνιαία δελτία εργασιών. 
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2
ο
 ΘΕΜΑ        

Ορισµός προϊσταµένων υπηρεσίας 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΟΕΥ της ∆ΕΥΑΧ «Οι προϊστάµενοι Τµηµάτων ορίζονται µε 

απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή και πρέπει να 

είναι πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ.» 

 

Σύµφωνα µε την εισήγηση του Γενικού ∆ιευθυντή της Επιχείρησης προτείνεται η 

τοποθέτηση των παρακάτω: 

 

Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών: Φουκαράκης Σοφοκλής. 

Τµήµα Ύδρευσης / Αρδευσης: Παπαδακάκης Κωνσταντίνος 

Τµήµα Αποχέτευσης: Βρετουδάκης Ιωάννης 

Τµήµα Η/Μ Εξοπλισµού: Γιακουµάκης ∆ηµήτριος 

Τµήµα Επεξεργασίας Λυµάτων: Σαβιολάκης Ανδρέας 

Τµήµα Μελετών / Έργων: Μανασάκης Εµµανουήλ 

Τµήµα Άρδευσης µε Επεξεργασµένο Νερό: Σπανάκης Μιχαήλ 

 

 

 
3ο ΘΕΜΑ   

Τροποποίηση Προϋπολογισµού 

Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 17/2012 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΧ, την υπ’αριθµ. 

98/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χερσονήσου και την υπ’αριθµ. 

Πρωτ. 2775/14-03-2012 απόφασης της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίθηκε η Μελέτη 

Επέκτασης των δραστηριοτήτων της ∆ΕΥΑΧ στις ∆ηµοτικές Ενότητες Γουβών και 

Επισκοπής.   

 

Λόγω της ανωτέρω Επέκτασης, οι ανάγκες για επισκευές και συντηρήσεις των 

γεωτρήσεων κατά τη θερινή περίοδο θα είναι αυξηµένες. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε 

όπως µας εγκρίνετε την τροποποίησή του Προϋπολογισµού µε πρόβλεψη 120.000€ 

επιπλέον στον παρακάτω κωδικό, ώστε να µπορέσει να διεξαχθεί εγκαίρως ανοιχτός 

διαγωνισµός και να µην υπάρχουν τυχόν καθυστερήσεις την καλοκαιρινή περίοδο. 
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Επίσης, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 146Χ/2011 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε 

λογιστικοποίηση τόκων της παλιάς ∆ΕΥΑΧ οι οποίοι ανέρχονται στο συνολικό πόσο των 

266.873,87€ πλέον χαρτοσήµου 9.275,48€. Λόγω του ότι το ποσό του χαρτοσήµου δεν 

είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό του 2012, παρακαλούµε όπως µας εγκρίνετε την 

τροποποίησή του Προϋπολογισµού µε πρόβλεψη 12.000€ επιπλέον στον κωδικό 54 

«Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη»: 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις. 

Κωδικός 62-07-01-01 «Επισκευές & Συντηρήσεις γεωτρήσεων» 

Αρχικός  

o Ποσό :  60.000,00€ 

Αναµόρφωση  

• 62-07-01-01 «Επισκευές & Συντηρήσεις γεωτρήσεων» 

o Ποσό :  120.000,00€ 

Τελικός  

• 62-07-01-01  «Επισκευές & Συντηρήσεις γεωτρήσεων» 

o Ποσό :  180.000,00€ 

Κωδικός 54 «Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη» 

Αρχικός  

• 54 «Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη» 

o Ποσό :  19.100,10€ 

Αναµόρφωση  

• 54 «Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη» 

o Ποσό :  12.000,00€ 

Τελικός  

• 54 «Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη» 

o Ποσό :  31.100,10€ 

Το ποσό της αναµόρφωσης θα καλυφθεί από το Τακτικό Αποθεµατικό, και πιο 

συγκεκριµένα : 

41-99 «Τακτικό Αποθεµατικό» 

o Αρχικό Ποσό :             153.650,00€ 

o Μείωση :                      132.000,00€ 

o Τελικό Ποσό :                21.650,00€ 
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4Ο ΘΕΜΑ 
Προκήρυξη έργου ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ (ΚΡΗΤΗ 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

 
Για το έργο «Συµπλήρωση ακαθάρτων Κρασίου», (έργο  χρηµατοδοτούµενο από το ειδικό 

αναπτυξιακό πρόγραµµα ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ») ο πρώην ∆ήµος Μαλίων µε 

την υπ΄αριθµ.  150/2010 απόφαση του ∆.Σ. ενέκρινε την υποβολή πρότασης για την 

ένταξη έργων  στο  ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα «ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

προϋπολογισµού €86.100. Υποβλήθηκε  τεχνικό δελτίο  για το ανωτέρω έργο µε 

υπεύθυνο φορέα  της πρότασης το ∆ήµο και υπεύθυνο φορέα υλοποίησης την πρώην 

∆ΕΥΑΜ. Για το αναφερόµενο έργο έχουν εκδοθεί από την Περιφέρεια Κρήτης, η έγκριση 

δηµοπράτησης και η έγκριση διάθεσης της πίστωσης.  

 

Ζητείται η λήψη απόφασης για την προκήρυξη του έργου. 

 

5Ο ΘΕΜΑ Έγκριση µελέτης µεταφοράς λυµάτων και αποφράξεων έτους 2012 
 
 

ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2012¨. 
 

Η Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες µεταφοράς 

λυµάτων από τα αντλιοστάσια της, τις σηπτικές δεξαµενές κ.λ.π. αλλά και τις ανάγκες 

απόφραξης των αποχετευτικών αγωγών στα όρια αρµοδιότητας της εντός του ∆ήµου 

Χερσονήσου για το έτος 2012, χρειάζεται να προχωρήσει στην σύναψη σύµβασης 

παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, δεδοµένου ότι δεν διαθέτει τα κατάλληλα 

µηχανήµατα (βυτιοφόρο µηχάνηµα και αποφρακτικό µηχάνηµα).  

Ο συνολικός Προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 19.525,00€ 

πλέον Φ.Π.Α. 

 

Ζητείται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Χ: 

1. Η έγκριση της Μελέτης µε τίτλο: 

¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΑΓΩΓΩΝ 2012¨ προϋπολογισµού 19.525,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

2. Ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας 
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Η παροχή Υπηρεσίας θα εκτελεστεί µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Άρθρου 15 του Π.∆. 28/1980. 

3. Ο Ορισµός της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού; 

Προτείνεται η Τριµελής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να αποτελείται από τους: Γιακουµάκη 

∆ηµήτρη Μηχ. Μηχανικό, Κοσµαδάκη Εµµανουήλ Πολ. Μηχ. και Ζερβάκη Ευαγγελία 

Οικονοµολόγο Τ.Ε. και αναπληρωµατικά µέλη τους Βρετουδάκη Ιωάννη, Μηχ. Μηχανικό, 

Σπανάκη Μιχάλη Ηλεκ/γο Μηχανικό Τ.Ε., Φουκαράκη Σοφοκλή Οικονοµολόγο. 

 

Ο Προιστάµενος της Τ.Υ. 

 

Εµµ. Κοσµαδάκη 
 
 
 
6Ο ΘΕΜΑ Έγκριση µελέτης επισκευής και συντήρησης µηχανολογικού εξοπλισµού 
ΕΕΛ και Αντλιοστασίων - Αντλίες 
 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ¨Επισκευή και συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού 

ΕΕΛ και Αντλιοστασίων ¨ 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης 

και επισκευής του µηχανολογικού εξοπλισµού που υπάρχει στην ΕΕΛ και στα 

Αντλιοστάσια Χερσονήσου (Αντλίες) για το έτος 2012, χρειάζεται να προχωρήσει στην 

σύναψη σύµβασης παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών. Ο συνολικός Προϋπολογισµός 

της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

Ζητείται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Χ: 

4. Η έγκριση της Μελέτης µε τίτλο: 

¨ Επισκευή και συντήρηση µηχανολογικού εξοπλισµού ΕΕΛ και Αντλιοστασίων ¨ 

προϋπολογισµού 80.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

5. Ο καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

Η παροχή Υπηρεσίας θα εκτελεστεί µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του  Π.∆. 28/1980. 

6. Ο Ορισµός της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού; 
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Προτείνεται η Τριµελής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού να αποτελείται από τους: Γιακουµάκη 

∆ηµήτρη Μηχ. Μηχανικό, Κοσµαδάκη Εµµανουήλ Πολ. Μηχ. και Βρετουδάκη Ιωάννη, Μηχ. 

Μηχανικό. και αναπληρωµατικά µέλη τους Παπαδακάκη Κων/νο, Μηχ. Μηχανικό Τ.Ε., 

Σπανάκη Μιχάλη Ηλεκ/γο Μηχανικό Τ.Ε., Σαβιολάκη Ανδρέα Χηµικό Μηχανικό. 

 

Ο Προιστάµενος της Τ.Υ. 

 

Εµµ. Κοσµαδάκης 

 
 

 

7ο  ΘΕΜΑ 

Έγκριση µελέτης επισκευή γεωτρήσεων  

 

Η Τεχνική Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΧ έχει εκπονήσει την υπ΄αριθµ. 4.12 µελέτη  

προϋπολογισµού €180.000,00 πλέον ΦΠΑ που αφορά τις επισκευές και συντηρήσεις  

των αντλητικών συγκροτηµάτων των γεωτρήσεων της ∆ΕΥΑΧ καθώς και του 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού που σχετίζεται µε την λειτουργία τους. Ειδικότερα, 

περιλαµβάνει  

 

Τις εργασίες ανέλκυσης, µεταφοράς από και προς τον τόπο της επισκευής και 

επανατοποθέτησης των αντλητικών  συγκροτηµάτων. 

Τις εργασίες επισκευής — συντήρησης των υφιστάµενων αντλητικών συγκροτηµάτων σε 

εξειδικευµένο συνεργείο. 

Την προµήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των υφιστάµενων αντλητικών 

συγκροτηµάτων καθώς και κάθε ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και υλικών που 

σχετίζεται µε την καλή λειτουργία ή αναβάθµισή τους. 

 

Ζητείται η έγκριση µελέτης και η προκήρυξη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την 

ανάδειξη αναδόχου.  
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8Ο ΘΕΜΑ Πρόσληψη έκτακτου εποχιακού προσωπικού.  

Για τις ανάγκες της υπηρεσίας και προκειµένου να καλυφτούν έκτακτες αυξηµένες  

ανάγκες λόγω της θερινής περιόδου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα προτείνεται 

η πρόσληψη έκτακτου εποχιακού προσωπικού 8µηνης διάρκειας. Ειδικότερα προτείνεται 

η πρόσληψη 

Α) 3 βοηθοί υδραυλικοί ∆Ε  

   Τυπικά προσόντα 

Α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ή   

Σχολής ΟΑΕ∆, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Β) α) άδεια άσκησης επαγγέλµατος  

   Ειδικά προσόντα: 

β) 2ετής Εµπειρία σε θέµατα του αντικειµένου τους,  

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.   

Επικουρικά, όλα τα παραπάνω πλην του β τυπικού (άδεια άσκησης επαγγέλµατος)   

 

Β) 1 Χειριστής Μηχανηµάτων έργου ∆Ε 

   Τυπικά προσόντα:  

α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 

Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ή 

Σχολής ΟΑΕ∆, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,  

β) άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 

    Ειδικά προσόντα:  

     Α) 2ετής Εµπειρία σε θέµατα του αντικειµένου τους. 

 

 

9Ο ΘΕΜΑ Ανανέωση σύµβασης επιβλέποντος Μηχανικού. 

 

Στην πρώην ∆ΕΥΑ Μαλίων και µετά από διαγωνισµό ΑΣΕΠ µε την ανακοίνωση ΣΟΧ 

1/2011 είχε προσληφθεί  µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας 1 έτους για 

την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων ένας πολιτικός Μηχανικός, ο κ. Βασιλείου 

Μιχαήλ. Ειδικότερα είχε προσληφθεί για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων 

αποχέτευσης Ακαθάρτων & κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγιού µε Αντλιοστάσια στον 
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Οικισµό Σταλίδας». Σύµφωνα µε την προκήρυξη ΣΟΧ1/2011 η διάρκεια της σύµβασης 

ήταν «12 µήνες και µε δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του προγράµµατος» 

 

Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόµου 2190/94  

3. Κατ' εξαίρεση για το προσωπικό προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται 
από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή 
από συµβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκµετάλλευση εστιατορίων, 
αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής επιτρέπεται η διάρκεια των συµβάσεων να είναι 
µέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράµµατος ή έργου ή 
την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως 
συµβάσεων αορίστου χρόνου.  

Ζητείται η ανανέωση της σύµβασης του κ. Βασιλείου. 

 

 

10Ο ΘΕΜΑ   Ανάθεση µελέτης «Γεωερευνητικές εργασίες υπαίθρου για τις ανάγκες της 

µελέτης Αντλιοστασίου Ανάληψης» 

 

Για της ανάγκες της µελέτης Αποχέτευσης Ανάληψης απαιτείται η εκπόνηση 

Γεωερυνητικής µελέτης. Το κόστος της παραπάνω µελέτης είναι 5,5000 € πλέον ΦΠΑ. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 209, παράγραφο 3,  του ∆.Κ.Κ. (Νόµος 3463/2006) το οποίο 

προβλέπει ότι µπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση µε ποσό που να µην υπερβαίνει το 

30% του ανώτατου ορίου  αµοιβής πτυχίου Α΄τάξης, µπορεί να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση 

για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης. Προτείνεται η ανάθεση της µελέτης στην 

Γιαλύτη Ερµιόνη, µε ποσό 5,500 € πλέον ΦΠΑ. 
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11Ο ΘΕΜΑ   Ανάθεση  µελέτης µε θέµα «Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη για τις ανάγκες 

του αποχετευτικού δικτύου Ανάληψης» 

 

Για της ανάγκες της µελέτης Αποχέτευσης Ανάληψης απαιτείται η εκπόνηση 

Ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης. Το κόστος της παραπάνω µελέτης είναι 3,5000 € πλέον 

ΦΠΑ. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 209, παράγραφο 3,  του ∆.Κ.Κ. (Νόµος 3463/2006) το οποίο 

προβλέπει ότι µπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση µε ποσό που να µην υπερβαίνει το 

30% του ανώτατου ορίου  αµοιβής πτυχίου Α΄τάξης, µπορεί να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση 

για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης. Προτείνεται η ανάθεση της µελέτης στην 

Σωτήριος Ναϊδος και Συνεργάτες, Σύµβουλοι Μηχανικοί,  µε ποσό 3,500 € πλέον ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

12Ο ΘΕΜΑ    Τοπογραφικές εργασίες για τις ανάγκες του αποχετευτικού δικτύου 

Ανάληψης» 

 

Για της ανάγκες της µελέτης Αποχέτευσης Ανάληψης απαιτείται η εκπόνηση 

Τοπογραφικών εργασιών. Το κόστος της παραπάνω µελέτης είναι 5,5000 € πλέον ΦΠΑ. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 209, παράγραφο 3,  του ∆.Κ.Κ. (Νόµος 3463/2006) το οποίο 

προβλέπει ότι µπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση µε ποσό που να µην υπερβαίνει το 

30% του ανώτατου ορίου  αµοιβής πτυχίου Α΄τάξης, µπορεί να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση 

για την εκπόνηση της παραπάνω µελέτης. Προτείνεται η ανάθεση της µελέτης στην 

Βασίλειος Μαλίωκας & Συνεργάτες ΕΠΕ.  µε ποσό 5,500 € πλέον ΦΠΑ. 
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13Ο ΘΕΜΑ    Έγκριση πίστωσης συνεχιζόµενης δαπάνης στον Γεώργιο Μ. Ζερβαλάκη  

 

Σύµφωνα µε την µε ηµεροµηνία 14/12/2012 αναγγελία ανάγκης της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

πάρθηκε η υπ’αριθµ 97Χ/16-12-2011 Απόφαση του Γενικού ∆/ντη για απευθείας ανάθεση 

επισκευής του εκσκαφέα Case 580F στον Γεώργιο Μ. Ζερβαλάκη.  

 

Η παραπάνω δαπάνη ποσού 32,63€ πλέον ΦΠΑ (συνολικό ποσό 40,14€) είχε εγκριθεί να 

βαρύνει τον κωδικό 62.07.02.01 «Επισκευές & Συντηρήσεις Μηχανηµάτων Έργου» 

Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2011. 

 

Λόγω του ότι το παραστατικό εκδόθηκε από τον προµηθευτή στο 2012, παρακαλούµε να 

µας εγκρίνετε διάθεση πίστωσης στον κωδικό 62.07.02.01 «Επισκευές & Συντηρήσεις 

Μηχανηµάτων Έργου» Προϋπολογισµού 2012 ως συνεχιζόµενη δαπάνη.    

 

 

 

14Ο ΘΕΜΑ  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΛΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 

A) Με την συγχώνευση των ∆.Ε.Υ.Α.Μαλίων & Χερσονήσου και την σύσταση της νέας 

∆.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου, οι τραπεζικοί λογαριασµοί που τηρούνταν από τα παλιά Νοµικά 

Πρόσωπα περιήλθαν στο νέο Νοµικό Πρόσωπο ενώ επιπλέον ανοίχτηκαν νέοι τραπεζικοί 

λογαριασµοί σαν «διάδοχοι» των υφιστάµενων. Επιπλέον µε την µε αριθµό 77Χ/2011 

απόφαση του ∆.Σ. αποφασίστηκε το κλείσιµο των εξής παλαιών λογαριασµών:  

8105608 παλιά ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

8109009 παλιά ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

8112984 παλιά ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

8115243 παλιά ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

8115244 παλιά ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 

8104852 ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

8107147 ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

8117358 ∆.Ε.Υ.Α.Μ. 

ενώ παρέµειναν ανοικτοί οι εξής παλιοί λογαριασµοί: 

8116504 παλιά ∆.Ε.Υ.Α.Χ. (Έργο LIFE 2008+) 
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8108161 ∆.Ε.Υ.Α.Μ.(Έργο Ταµείου Συνοχής) 

8116796 ∆.Ε.Υ.Α.Μ. (Έργο ΠΕΠ Μοχού) 

8117613 ∆.Ε.Υ.Α.Μ. (Έργο ΠΕΠ Κρασίου) 

8120244 ∆.Ε.Υ.Α.Μ. (Έργο ΕΠΠΕΡΑΑ Σταλίδας) 

 

Οι παραπάνω λογαριασµοί παρέµειναν ανοικτοί λόγω του ότι αφορούσαν έργα τα οποία 

θα ελεγχθούν από µελλοντικά από τις αρµόδιες αρχές και είναι υποχρέωση της 

Επιχείρησης να κρατάει οποιοδήποτε αρχείο έχει σχέση µε την υλοποίηση αυτών. Αφού 

εξακριβώθηκε ότι η τράπεζα θα είναι σε θέση να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για την 

κίνηση αυτών των λογαριασµών ακόµα και αν έχουν κλείσει ζητείται να δοθεί έγκριση για 

το κλείσιµο τους. 

 

B) Επιπλέον έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση νέων έργων από την Επιχείρηση και πιο 

συγκεκριµένα:  

                                        

• «Συµπλήρωση & Επέκταση ∆ικτύων Ακαθάρτων οικισµού Μαλίων». 

• «Αντικατάσταση Εσωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης οικισµού Σταλίδας ∆ήµου 

Μαλίων» 

• «Αντικατάσταση & Επέκταση Τµηµάτων Εξωτερικών ∆ικτύων Ύδρευσης 

∆.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου ∆ήµου Χερσονήσου». 

για τα οποία απαιτείται να ανοιχθούν νέοι τραπεζικοί λογαριασµοί προκειµένου να 

γίνονται οι καταθέσεις των επιχορηγήσεων που λαµβάνονται από την Ευρωπαική Ένωση 

και το Π.∆.Ε. καθώς και η ίδια συµµετοχή της Επιχείρησης και στη συνέχεια να 

πραγµατοποιείται η πληρωµή του αναδόχου του έργου.  

 

Γ) Τέλος στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : «Παρακολούθηση - Αξιολόγηση & 

Βελτίωση του Συστήµατος ∆ιανοµής και Επαναχρησιµοποίησης της Εκροής Βιολογικού 

Καθαρισµού της ∆.Ε.Υ.Α.Χερσονήσου (LIFE 2008+)» η Επιχείρηση θα λάβει 

επιχορήγηση για λογαριασµό του Συµπράττοντα ∆ικαιούχου «Τ.Ε.Ι. Κρήτης» από το 

Πράσινο Ταµείο και γι’ αυτό το λόγο απαιτείται το άνοιγµα ξεχωριστού τραπεζικού 

λογαριασµού. 

 

 



 16 

15Ο ΘΕΜΑ    ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ χρήσης 2011 

 

Βάσει του άρθρου 18  Ν. 1069/80 (όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 6 

του ν. 2307/95 και την παραγ. 3 άρθρου 18 Ν. 3320/2005) που αφορά τον ∆ιαχειριστικό 

Έλεγχο των ∆.Ε.Υ.Α. αναφέρεται ότι:  

«Ο τακτικός οικονοµικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης ενεργείται από δύο (2) 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές , οι  οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ορκωτών 

Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 και διορίζονται από τον Γενικό 

Γραµµατέα της Περιφέρειας στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Με την απόφαση 

διορισµού ορίζεται και η αµοιβή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ/τος 226/1992 

(ΦΕΚ Α' 120/1992)». 

 

Ο έλεγχος της διαχείρισης της ∆.Ε.Υ.Α.Χ θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες και τα 

πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί  από το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών 

Ελεγκτών-Λογιστών. Θα εφαρµοστούν όλες εκείνες οι ελεγκτικές διαδικασίες και 

επαληθεύσεις που θα απαιτηθούν, προκειµένου να διαµορφωθεί γνώµη, για το κατά 

πόσον οι οικονοµικές καταστάσεις κατά την ηµεροµηνία της σύνταξης τους, απεικονίζουν 

κατά τρόπο ακριβοδίκαιο, την περιουσιακή διάρθρωση, την οικονοµική θέση καθώς και τα 

αποτελέσµατα της επιχείρησης. 

 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 61-00-04 «Αµοιβές και Έξοδα Ελεγκτών» του 

Προϋπολογισµού Οικονοµικού  Έτους 2012. 

 

Ζητείται η λήψη απόφασης ώστε να ζητηθεί από τον Γενικό Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ο ορισµός ορκωτών λογιστών για την χρήση 2011. 
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Θέµα 16ο Έγκριση Ταξιδιού Μετάβασης Προέδρου ∆Σ στην Αθήνα  

 

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2011 θα πραγµατοποιηθεί στη Αθήνα Ηµερίδα του ΕΠΠΕΡΑΑ µε 

θέµα Έργα σε ∆ήµους και Περιφέρειες µε την υποστήριξη του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

 

Ζητείται η έγκριση ταξιδιού προκειµένου ο Πρόεδρος του ∆Σ της ∆ΕΥΑΧ να παραβρεθεί 

στην παραπάνω ηµερίδα. Συγκεκριµένα, ζητείται η κάλυψη των εξόδων µετάβασης 

(εισιτήρια). 

 

 

Θέµα 17ο Έγκριση χρήσης κινητών τηλεφώνων   

 

Μετά από τις υποδείξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ηρακλείου είναι δυνατή η 

ενεργοποίηση και χρήση γραµµών κινητής τηλεφωνίας στον πρόεδρο, τον γενικό και τον 

τεχνικό διευθυντή, µία συσκευή ανά τµήµα της επιχείρησης για τις ανάγκες της βάρδιας 

και του συντονισµού των συνεργείων που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους κατά τις 

ώρες εργασίας της επιχείρησης, καθώς και των γραµµών που χρησιµοποιούνται για την 

µεταφορά των δεδοµένων των βιολογικών καθαρισµών του Μοχού και Κρασίου. 

Προτείνεται η ενεργοποίηση των παραπάνω αριθµών. 


