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Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, η οποία θα γίνει
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πολύκεντρο REX 3ος όροφος οδός Μ.
Σφακιανάκη, με υποχρεωτική χρήση μάσκας, προκειμένου :
α) Να γίνει Παρουσίαση των Οικονομικών στοιχείων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., χωρίς λήψη απόφασης.
β) Να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα, για λήψη απόφασης :
1. Έγκριση μισθοδοτικών καταστάσεων (Υπερωριών - Εξαιρέσιμων και λοιπής εργασίας)

εργατοτεχνικού προσωπικού μηνός Αυγούστου 2020.
2. Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου με ειδικό πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για την πρόσληψη 2.000

ανέργων Α.με.Α.
3. Έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος στην οικογένεια του θανόντος υπαλλήλου της

Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Περυσινάκη Γεωργίου του Μιχαήλ.
4. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Αποκατάσταση οδοστρωμάτων μετά από

εκσκαφές για την αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην ΔΕ Αγ. Νικολάου”.
5. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “(2020) Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης

Καστελλίου”.
6. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “(2020) Βελτίωση συνθηκών ύδρευσης

Φουρνής”.
7. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “(2020) Βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης

λυμάτων οικισμού Χουμεριάκου”.

8. Συζήτηση επί αιτήματος της εταιρείας “CONSTRAT Ε.Π.Ε.” για παράταση χρόνου

παράδοσης – παραλαβής των υλικών που αναφέρονται στην σύμβαση “Προμήθεια δύο
ηλεκτρομαγνητικών μετρητών Ύδρευσης ΔΕ Αγίου Νικολάου”.
9. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών υλικών και

εργασίας για την προετοιμασία του προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια,
Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία
Συστήματος Αυτόματης καταμέτρησης
Υδρομετρητών (A.M.R.) στο Δήμο Αγίου Νικολάου”.
10. Έγκριση μελέτης και διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων –

λιπαντικών έτους 2021 & 2022” του Δήμου Αγίου Νικολάου και των Νομικών προσώπων του.
11.

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την
ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας: “Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. για τα
έτη 2020 & 2021”.

12.

Έγκριση πρακτικού εξαγοράς γης στην περιοχή Λιμνών, ιδιοκτησίας Πατεράκη Δημητρίου,
για μελλοντική επέκταση των υποδομών διαχείρισης ιλύος.

13. Ορισμός κινητών τηλεφώνων υπεύθυνων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για

αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) που αφορά την πραγματοποίηση έκτακτων
υπερωριών από το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
14. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του Υποέργου 1 με τίτλο “Η/Μ

αντλιοστασίων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλεως Νεάπολης και οικισμών
Βουλισμένης - Λατσίδας” της Πράξης “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλεως
Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης - Λατσίδας και συνοδά έργα”.
15. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διακήρυξης του Υποέργου 1 με τίτλο “Βελτιώσεις

και επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Αγίου Νικολάου” της Πράξης “Βελτιώσεις και
επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Αγίου Νικολάου”.
16. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου “Έργα πρόσβασης Ε.Ε.Λ.

πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης-Λατσίδας”.
17. Έγκριση ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσίας για την σύνταξη και προετοιμασία Φακέλου

Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.
18. Συζήτηση επί εγγράφου της Κοινότητας Κριτσάς.
19. Έγκριση Τεχνικής έκθεσης και τρόπου ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας “Επισκευή

ζημιών ύδρευσης εκτός πρωινού ωραρίου λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.”.
20. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Βελτίωση συνθηκών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Καλού

Χωριού”.
Παρακαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., να ειδοποιούν εγκαίρως την επιχείρηση, σε
περίπτωση που δεν δύνανται να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Μαυρικάκης Ευάγγελος

