
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

               ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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Μουρνιές 73300, ΧΑΝΙΑ 

 

Τηλ.: 28210 36220 

Fax.: 28210 36288 

 Χανιά 10-04-2020 

Αρ.πρωτ. 2828 

 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ανάρτηση αποφάσεων 16ου  Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

Οι παρακάτω αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. να αναρτηθούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ : 

282/2020, 283/2020, 284/2020, 285/2020, 286/2020, 287/2020, 288/2020, 289/2020, 290/2020, 291/2020, 

292/2020, 293/2020, 294/2020, 295/2020, 296/2020, 297/2020, 298/2020, 299/2020, 300/2020, 301/2020, 

302/2020. 

 
 
 
 
 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 
 

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16-Ο 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
      

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) στα 

πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας όλες τις 

νομοθετικές διατάξεις συνήλθε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ. τηλεφωνικά, σε τακτική 

συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 2656/03-04-2020 πρόσκληση  της Προέδρου Δ.Σ. Χρυσής 

Χατζηδάκη, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.   

               Παρόντες ήταν: 

 
1. Χρυσή Χατζηδάκη, Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Σημανδηράκης Παναγιώτης ,Δήμαρχος,  μέλος Δ.Σ. 3. 

Αναστάσιος  Αλόγλου μέλος Δ.Σ. 4. Γεώργιος Ξανθουδάκης , μέλος Δ.Σ. 5. Γεώργιος Γεωργακάκης, μέλος 

Δ.Σ. 6.  Εμμανουήλ Κεμεσίδης , μέλος Δ.Σ.  7. Λάμπρος Γούλας, μέλος Δ.Σ. 8. Ευμορφία Μπάτσαρη,  

μέλος Δ.Σ. 9. Παντελής Πετσετάκης, Αντιπρόεδρος, μέλος Δ.Σ. ,  και  10. Λύκου Σοφία,  εκπρόσωπος του 

ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης  και 11. Λατινάκης Νικόλαος,  μέλος Δ.Σ. εκπρόσωπος  των εργαζομένων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :  ο Γενικός Δ/ντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Στεργιάννης Κων/νος και  ο  Δ/ντης 

Δ.Ο.Υ. κος Λεμονής Δημήτρης   ως εισηγητές.             

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Ροδάμη – Ζουρίδου Μαρία 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχισε η συνεδρίαση. 

      

 
       ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης δύο (2) επιπλέον υδρονομέων άρδευσης 

 
Αρ. Αποφ.:287/2020 

 

        Στην συνέχεια της συνεδρίασης η Πρόεδρος Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εισάγει  προς συζήτηση την υπ’ αριθμ. 

2767/08-04-2020 εισήγηση του Γενικού Δ/ντή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που αφορά το ανωτέρω θέμα και έχει ως εξής : 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

1. Η υπ’ αριθμ. 225/12-3-2020 απόφαση Δ.Σ.  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για πρόσληψη (9) υδρονομέων άρδευσης  

2. Η αρ. πρωτ. 2658/27-3-2020/ έγκριση Aποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την  αρδευτική  

    περίοδο και την πρόσληψη 9 υδρονομέων άρδευσης 
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 Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίθηκε η (α) σχετική απόφαση του  Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την 

υποβολή αιτήματος πρόσληψης εννέα (9) υδρονομέων άρδευσης. 

         Το αίτημά μας εγκρίθηκε με την (β) σχετική έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

 Δυστυχώς τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του Κορονωϊού που επιβλήθηκαν στην συνέχεια, 

η ένταξη της Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης στους απαραίτητους φορείς που θα έχουν πλήρη 24ωρη 

λειτουργία στην φάση της αντιμετώπισης του Κορωνοϊού, καθώς και η ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων 

σε περίπτωση προσβολής ή θέσης σε καραντίνα εργαζόμενων της επιχείρησης μας, επιβάλλει για την 

ορθότερη κατανομή σε αυτόνομες ανεξάρτητες βάρδιες  των υδρονομέων, να ζητήσουμε την έγκριση 

πρόσληψης δύο (2) ακόμη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο (μέχρι 31-10-20) με τους ίδιους όρους της 

(α) σχετικής απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  

Επισημαίνουμε την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2020 για την κάλυψη της 

μισθοδοσίας των ανωτέρω  υδρονομέων στους κωδικούς 6041-000, 6042-000 και 6052-000. 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
 

1. Την πρόσληψη δύο (2)  επιπλέον υδρονομέων άρδευσης, για τα αρδευτικά δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για 

την αρδευτική περίοδο 2020, δηλαδή από 1/5 έως 31/10/2020 (6 μήνες). 

2. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει: 

α. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια, να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος 

της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο έτος, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων και να 

έχουν γνώση των περιοχών της Δ.Ε. Κεραμιών και Δ.Ε. Θερίσου.   

β. Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή, συνεπαγόμενη την στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως 

δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.  

3.  Η συνολική δαπάνη για κάθε υδρονομέα εκτιμάται στο ποσό των 1.400 € ανά μήνα.   

4. Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων εντός 5 εργασίμων ημερών. 

  

                 Μετά  από  διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών  του Δ.Σ.  
 

              

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2)  επιπλέον υδρονομέων άρδευσης, για τα αρδευτικά δίκτυα της  

     Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την αρδευτική περίοδο 2020, δηλαδή από 1/5 έως 31/10/2020 (6 μήνες). 

2. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει: 

α. Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια, να γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, να έχουν συμπληρώσει το 23ο 

έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60ο έτος, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Χανίων 

και να έχουν γνώση των περιοχών της Δ.Ε. Κεραμιών και Δ.Ε. Θερίσου.   
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β. Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή, συνεπαγόμενη την στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως 

δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.  

 

    3.  Η συνολική δαπάνη για κάθε υδρονομέα εκτιμάται στο ποσό των 1.400 € ανά μήνα.   

4. Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος και προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων εντός 5 εργασίμων ημερών. 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 

Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΧΡΥΣΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ  ΡΟΔΑΜΗ-ΖΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ          1. ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ 

                                                     4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ 

  5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ 

  6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 

7. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΜΠΑΤΣΑΡΗ 

8. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ 

9. ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 

10. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ 
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