
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σητεία  13 - 3- 2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                         Αρ.Πρωτ: 1644 

                                         
                         ΓΡΑΦΕΙΟ   

         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         

                                                                  
                                                                                  -   Δήμαρχο   

                                            Προς:         -  Δημοτικούς Συμβούλους  

                                                                                  -  Προέδρους Κοινοτήτων 

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                          

    

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η Μαρτίου 2020 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού 

Π. Βαρθολομαίου 9,  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 

                                              

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  

Λατομείου αδρανών υλικών στη θέση ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ κοινότητας Κατσιδονίου. (εισηγητής 

Δήμαρχος) 

 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σημειακή τροποποίηση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Ιτάνου.  

(εισηγητής κ. Παπαδάκης) 

 

3. Παραλαβή Γεωτεχνικής Μελέτης στα πλαίσια της γενικότερης μελέτης με τίτλο  

«Μελέτες για ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα της Ε.Π οδού προς Γούδουρα, 

περιοχή Καλού Νερού ». (εισηγητής κ. Παπαδάκης) 

 

4.  Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής των παρακάτω έργων (εισηγητής κ. Παπαδάκης): 

α) Συντήρηση - Ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Σφάκας. 

β) Ανάπλαση πλατείας Γούδουρα. 

 

5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής των έργων (εισηγητής κ. 

Παπαδάκης): 

α) Βελτίωση κατά τμήματα αγροτικών οδών Μ. Μουλιανών- Κουκίστρες, Ε. Μουλιανά   –      

    Λίμνες, Ρουκάκα – Μπέμπονα. 

β) Κατασκευή πεζόδρομου Παλαικάστρου – Αγκαθιά. 

 

6. Γνωμοδότηση επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων Δήμου Σητείας. (εισηγητής Δήμαρχος) 

 

7. Αποδοχή της 2ης τροποποίησης της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΣΗΤΕΙΑΣ-Τροποποίηση απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα. (εισηγητής κ. Αϊλαμάκης) 

 

 



8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου στο Δήμο 

Σητείας και υλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του από τον Ενιαίο Σύνδεσμο 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ).  (εισηγήτρια κ. Πλατανάκη) 

 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υλοποίηση ή μη της σύμβασης για το πρόγραμμα της Ε.Ε. 

WIFI FOR EUROPE (WiFi4EU). ( εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

10. Παράταση της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ιεράπετρας και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, για τη ρύθμιση λειτουργίας των κοινών έργων 

ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης της πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Μακρύ Γιαλού - Ορισμός 

εκπροσώπων στην Κ.Ε.Π. ( εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

11. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στις κοινότητες του Δήμου Σητείας, για το 2020. 

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης ανάκλησης δωρεάς ακινήτου προς το Γενικό Νοσοκομείο  

Λασιθίου, για την κατασκευή – εξοπλισμό Περιφερειακού Ιατρείου Τουρλωτής. 

(εισηγήτρια κ. Γιαννακάκη) 

 

13. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης πρ/σμού. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

14. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. ( εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  

« Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ 55/11-03-

2020 τ.A’ ) η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών. 

 

 

                                                                                                 Ο Πρόεδρος 

 

                                                           Νίκος Μεραμβελλιωτάκης 

 

 

 


