
  
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Σητεία  22-05- 2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                      Αρ.Πρωτ: 2974 
                                         

                         ΓΡΑΦΕΙΟ   

         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         

                                                                  
                                                                                  -   Δήμαρχο   

                                            Προς:         -  Δημοτικούς Συμβούλους  

                                                                                  -  Προέδρους Κοινοτήτων 

                                                                                                                                                                                      

 

 
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. 

Βαρθολομαίου 9, κεκλεισμένων των θυρών,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 

ΠΝΠ- ΦΕΚ 55/20 τ.Α. την 27η  Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με τα 

παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 
1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων(εισηγητής κ. Παπαδάκης):  

- Αισθητική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Τουρλωτής.  

- Ανάπλαση πλατείας Γούδουρα 

 

2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) έργου : Αποκατάσταση υποδομών 

οδοποιίας λόγω θεομηνίας. (Εισηγητής κ. Παπαδάκης) 

 

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των παρακάτω έργων (εισηγητής κ. 

Παπαδάκης): 

- Εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης στα δημοτικά σχολεία Αγ. Φωτιάς και Πεύκων 

καθώς και στο Λαογραφικό Μουσείο Πεύκων.  

- Επανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης λόγω θεομηνίας. 

 

4. Ανασυγκρότηση επιτροπής οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου: 

 Ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας Δημοσίων χώρων. 

(Εισηγητής κ.Παπαδάκης) 

 

5. Παραλαβή τευχών δημοπράτησης στα πλαίσια της γενικής μελέτης με τίτλο « Μελέτες 

για ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα της E.Π οδού προς Γούδουρα, περιοχή 

Καλού Νερού ». (Εισηγητής κ. Παπαδάκης) 

 

6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σητείας και Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου για την υλοποίηση του Έργου «Μελέτες λιμενικών εγκαταστάσεων 

και επέκτασης, βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών Δήμου 

Σητείας» (Εισηγητής κ. Αντωνιδάκης) 

 

 



7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 316/2015 απόφασης που αφορά στην «Προγραμματική 

Σύμβαση μεταξύ Δήμου Σητείας, Δήμου Ιεράπετρας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης για τη ρύθμιση λειτουργίας κοινών έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 

πρώην ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού » ως προς τη χρονική διάρκεια. (Εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης) 

 

8. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού του Δήμου, πρώτου τριμήνου οικονομικού 

έτους 2020 . (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

9. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. (Εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης) 

 

10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2020. (Εισηγητής κ. 

Παπαδάκης) 

 

11. Λήψη απόφασης για απαλλαγή τελών κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που 

διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω του COVID-19. 

(εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

12. Έγκριση κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ, ΑΠΕ,ΤΑΠ κλπ. (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

13. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 
 

14. Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων στις κοινότητες Σητείας, Ζάκρου και 

Τουρλωτής (Μόχλος) για δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. (Εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης) 

 

15. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον Ο.Α.Ε.Δ. για παραχώρηση καταστημάτων και 

αίθουσας συγκεντρώσεων οικισμών ΟΕΚ «ΣΗΤΕΙΑ Ι και ΙΙ» . (Εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης) 

 

16. Λήψη απόφασης για παράταση δωρεάν παραχώρησης χώρου τριετούς ταφής σε άπορο 

πολίτη. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

17. Έγκριση επέκτασης εξωτερικού δημοτικού φωτισμού - Χαρακτηρισμός Κ.Α.Ε. 

προϋπολογισμού ως δεκτικού έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης) 

 

18. Λήψη απόφασης περί λύσης σύμβασης δωρεάς ακινήτου στην κοιν.Τουρλωτής. 

(εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

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

 

20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 



21. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 335/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί καθιέρωσης 24ωρης 

λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των διαφόρων 

υπηρεσιών του Δήμου Σητείας  (Εισηγητής κ. Αϊλαμάκης) 

 

22. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιστιστικής Ανάπτυξης 

Σητείας που αφορά στον κανονισμό λειτουργίας Βρεφικού - Παιδικού Σταθμού και 

Παιδικών Σταθμών Σητείας (εισηγητής κ. Αϊλαμάκης) 

  

23. Λήψη απόφασης περί κατάργησης ή μη κενωθέντων θέσεων εκμετάλλευσης 

περιπτέρων στο Δήμο Σητείας (εισηγήτρια κ. Πλατανάκη) 

 

24. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δέντρων (εισηγήτρια κ. Πλατανάκη) 

 

 

 

 

                                                                   Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                           Νίκος Μεραμβελλιωτάκης 

 

                  

 

 

 

 

 

 


