
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Σητεία  25  – 10 - 2019 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ               Αρ.Πρωτ: 8037 
                                           

                           ΓΡΑΦΕΙΟ   

           ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        

                                                                                                                          
                                                                                -   Δήμαρχο   

                                            Προς:      -  Δημοτικούς Συμβούλους  

                                                                                -  Προέδρους Κοινοτήτων 

                                                                
                                                                 

                

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 

2019 και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. 

Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 

 

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων (Π.Ε.Δ) Κρήτης. 

 

2. Συζήτηση επί εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Λασιθίου με θέμα : Συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων για τις επιπτώσεις για δημότες και υπαλλήλους των Δήμων του 

άρθρου 179 του « αναπτυξιακού νομοσχεδίου » (εισηγητής Δήμαρχος). 

 

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου, ως εταίρος, στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A 

Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020, με τίτλο « Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την 

Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα » και ακρωνύμιο 

Eco. Muse (εισηγητής κ. Παπαδάκης). 

 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη δράση « Ενίσχυση των 

υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης 

μεταναστών (ΚΕΜ)  » (εισηγητής κ. Αϊλαμάκης). 

 

5. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΜΑΔΕΣ για την 

παραχώρηση της χρήσης των παρακάτω μηχανημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου: 

α) ισοπεδωτή γαιών και β) γεωργικό ελκυστήρα (εισηγητής κ. Παπαδάκης).  

 

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 126/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη Μεταφορά του 

προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ από το ΔΟΚΑΣ στο Δήμο (εισηγητής κ. 

Αϊλαμάκης). 

 

7. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (εισηγητής κ. Συλλιγαρδάκης). 

 



8. Παροχή γνώμης επί απόφασης της ΔΕΥΑΣ για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της επιχ/σης (εισηγητής κ. Συλλιγαρδάκης). 

 

9. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

 

10. Παραλαβή Μελέτης έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης) στην  περιοχή ιδιωτικής 

πολεοδόμησης στη θέση «Όρμος Φανερωμένης» Σητείας της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (εισηγητής κ. Παπαδάκης).  

 

11. Χορήγηση παράτασης περαίωσης των παρακάτω έργων: (εισηγητής κ. Παπαδάκης).  

- Συντήρηση παραχωρηθέντων κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ 

Σητείας. 

- Αποπεράτωση τοιχίων αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σητείας. 

 

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Συντήρηση παραχωρηθέντων 

κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Σητείας. (εισηγητής κ. Παπαδάκης).  

 

13. Λήψη απόφασης για την άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και 

υφιστάμενης διαμορφωμένης κατάστασης στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και 

Ιδομενέως στη Σητεία (εισηγητής κ. Παπαδάκης).  

 

14. Λήψη απόφασης για δέσμευση ποσού από ίδιους πόρους, για την προμήθεια καρέκλας 

ανάβασης ΑΜΕΑ στα πλαίσια της πράξης: Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου για τη 

δημιουργία Παιδικού Σταθμού στον οικισμό Γούδουρα Δ.Ε. Λεύκης Δήμου Σητείας 

(εισηγητής κ. Παπαδάκης).  

 

15. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης πρ/σμού, Γ τριμήνου έτους 2019- 12η αναμόρφωση πρ/σμού 

(εισηγητής κ. Μακρυνάκης). 

 

16. Έγκριση 13ης αναμόρφωσης πρ/σμού έτους 2019 (εισηγητής κ. Μακρυνάκης). 

 

17. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο νπδ Δ.Ο.Κ.Α.Σ. (εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης). 

 

18. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 

(εισηγητής κ. Μακρυνάκης). 

 

19. Έγκριση μετατόπισης παροχής ρεύματος στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ κοιν. Μυρσίνης και 

χαρακτηρισμός ΚΑΕ πρ/σμού, ως δεκτικού ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης). 

 

20. Χορήγηση παράτασης υλοποίησης των Παραδοτέων της Πράξης με τίτλο 

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTOURISM IN INSULAR 

GEOPARKS και ακρωνύμιο “GEO-IN” (εισηγητής κ. Μακρυνάκης). 

 



21. Διαγραφή παραστατικού πάγιας προκαταβολής Δήμου (εισηγητής κ. Μακρυνάκης). 

 

22. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών-εργασιών (εισηγητής κ. Μακρυνάκης). 

 

23. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του δ.σ του νπδ 

Δ.Ο.Κ.Α.Σ. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης). 

 

24. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης). 

 

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Μορφωτικού Συλλόγου Ζάκρου για 

παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (εισηγητής κ. Μακρυνάκης). 

 

26. Έγκριση α)  μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων στις κοινότητες Σητείας, Σφάκας και 

Παλαικάστρου και β) εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στις κοινότητες Σητείας και 

Μυρσίνης και βοσκοτόπων στην κοινότητα Λάστρου (εισηγητής κ. Μακρυνάκης). 

 

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή και αντικατάσταση δέντρου στην κοινότητα 

Σκοπής (εισηγήτρια κ. Πλατανάκη). 

 

28. Αντικατάσταση αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις των 

μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 

 

 

                                                             Ο Πρόεδρος 

 

                                                        Μεραμβελλιωτάκης Νίκος 

 

 

 


