
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Σητεία  24  – 12 - 2019 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ               Αρ.Πρωτ: 9448 
                                           

                           ΓΡΑΦΕΙΟ   

           ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        

 

                                                                                                                          
                                                                                -   Δήμαρχο   

                                            Προς:      -  Δημοτικούς Συμβούλους  

                                                                                -  Προέδρους Κοινοτήτων 

                                                                
                                                                 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 

2019 και ώρα 18:30, στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. 

Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 

 

 

1) Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου « Δρόμος αναβάθμισης Β.Ο.Α.Κ. στο τμήμα 

Καβούσι - Αυχένας Αγκαθιάς ». 

 

2) Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου 

λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του 

Πράσινου Ταμείου για την εκτέλεση του έργου « Σύστημα άρδευσης ακριβείας για τη 

διαχείριση και την εξοικονόμηση ύδατος σε χώρους αστικού πρασίνου, για τη λειτουργική 

και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων ». (εισηγητής κ. Παπαδάκης) 

 

3) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. 

3558/2019 σύμβασης με την εταιρεία NUR- ΜΟΗ A.Ε. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

για την εκμίσθωση έκτασης στη θέση ΠΛΑΓΙΕΣ Αγ.Τριάδας για « Κατασκευή –διαχείριση 

και εκμετάλλευση ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ». (εισηγητής 

Δήμαρχος) 

 

4) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας « ανταλλακτικών, ελαστικών, 

επισότρων οχημάτων - μηχ/των έργου και παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και 

επισκευής οχημάτων-μηχ/των έργου για το έτος 2020 ». (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

5) Λήψη απόφασης για τις περιοχές που θα ενταχθούν στη δακοκτονία την τριετία 2020-

2022. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

6) Έγκριση 17ης αναμόρφωσης πρ/σμού, έτους 2019. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

7)  Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 



8)  Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών Δήμου - μισθολογικών καταστάσεων. (εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης) 

 

9) Καταλογισμός και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από προνοιακό επίδομα. 

(εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

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

 

  

 

                                                              Ο Πρόεδρος 

 

                                                         Μεραμβελλιωτάκης Νίκος 


