
 

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Σητεία   06/ 04 /2020          

       ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                

       ∆ΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                         Αρ. Πρωτ:  2085                         

                           ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  

                             ΤΜΗΜΑ   

       ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                     

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            

                                                                                                   Προς 

    Ταχ. ∆νση :  Π. Βαρθολοµαίου 9                                          

                        Τ.Κ. 72300  ΣΗΤΕΙΑ                                             Μέλη 

    Τηλέφωνο :  2843340542                                             - Οικονοµικής Επιτροπής                         

    Fax.          :  2843029243                                             -   ∆ήµαρχο   

    e-mail       :  vlahaki@sitia.gr                                    

     

                                                                                                                                                                                      

Σας καλούµε σε  τακτική  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την 10η  του µηνός   
Απριλίου  έτους 2020 ηµέρα  Παρασκευή και ώρα  12:00,  η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη (skype),   σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 10 
την Π.Ν.Π. – Φ.Ε.Κ. 55/20 Τ.Α.  και της υπ. αριθ. 40/20930/31.3.2020 εγκυκλίου 
ΥΠ.ΕΣ., µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 
 
 
1. Σύνταξη σχεδίου αναµόρφωσης Πίνακα Στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων 

(Ο.Π.∆.) έτους  2019 
 
2. Έγκριση απόφασης ∆.Σ. του Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, που  
    αφορά   στην 1η  αναµόρφωση του πρ/σµού του, οικ. έτους 2020. 
 
3. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού   και απαλλαγή υπόλογου   ∆ιαχειριστή  

    χρηµατικού  εντάλµατος  προπληρωµής. 

 

4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του Έργου  
    «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ ΡΙΧΤΗ». Έγκριση  τευχών  
    δηµοπράτησης και καθορισµός  των  όρων. 
 
5.  Έγκριση  προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη     
     δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια    
     της  «Προµήθειας  ανταλλακτικών και παροχή  επισκευαστικών εργασιών για την  
     αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών οχηµάτων του ∆ήµου Σητείας» λόγω  
     κατεπείγουσας ανάγκης.    
 

6. Έγκριση  δωρεάν  παροχής υπηρεσιών από την κ. Φανή  Μαράκη  διπλ/χο   

    Πολιτικό Μηχανικό. 

 

7. Έγκριση  παράτασης της υπ. αριθ. πρωτ. 4789/24.6.2019 σύµβασης, που αφορά    
    την      προµήθεια   «Ενός Απορριµµατοφόρου και ενός Υδροφόρου οχήµατος » 
  



 

 
 
 Στη συνεδρίαση  µε  τηλεδιάσκεψη   συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες 
διατάξεις που ρυθµίζουν την σύγκλιση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης αποφάσεων και 
γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.  
  
                                          

                                                                          Ο  Πρόεδρος  

 

 

                                                                    Μακρυνάκης   Νικόλαος 

 

 

                                                                                                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                                                              

                                                                                                 

     Τακτικά µέλη 

 

1. Πλατανάκη  Ελένη                                              

2.  Αϊλαµάκης  Γεώργιος 

3.  Αντωνιδάκης  Μιχαήλ                                                                                             

4.  Γαλετάκης Εµµανουήλ                                                        

5.  Καναβάκης Ιωάννης 

6.  Παπαδάκης Ιωάννης 

               

                                                 

 Αναπληρωµατικά Μέλη  

 

1.  Σπανουδάκη  Μαρία 

2.  Συλλιγαρδάκης Σταύρος 

3.  Μπελιµπασάκης  Εµµανουήλ 

4.  Καραµανωλάκης Νικόλαος 

 

 

 

                                                       Με την παράκληση σε περίπτωση   

                                                      απουσίας  ή κωλύµατος συµµετοχής   

                                                      να ενηµερώσουν την υπηρεσία για    

                                                            κλήση αναπληρωµατικού 

 

 


