
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Σητεία   05/ 06 /2020          

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                

    ∆ΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                         Αρ. Πρωτ:   3442 
       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  12η  του µηνός    
Ιουνίου  έτους 2020  ηµέρα  Παρασκευή  και ώρα  12:00, στο δηµοτικό κατάστηµα 
µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 
 
 
 
 
1.  Αποχαρακτηρισµός  έκτακτων  ειδικευµένων  εσόδων.  
 
 
2.  Σύνταξη  σχεδίου  Αναµόρφωσης  του  προϋπολογισµού  του ∆ήµου  οικ. έτους  
     2020. 
 
 
3. Έγκριση 1ου και 2ου  πρακτικού (Αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συµµετοχής –  
     Τεχνικών προσφορών – Οικονοµικών προσφορών ) της Επιτροπής Αξιολογησης  
     του διαγωνισµού για την ανάθεση της προµήθειας ¨ΝΕΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ         
     ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».- Ορισµός Προσωρινού Αναδόχου. 
 
 
4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού, ως προς τον  
    έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάθεση του έργου µε τίτλο : 
    «ΑΓΡΟΤΙΚΗ -∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ» -Κατακύρωση αποτελέσµατος. 
 
 
 
5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού, ως προς τον  
    έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάθεση του έργου µε τίτλο :    
   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ  ΡΙΧΤΗ».- Κατακύρωση  
     Αποτελέσµατος. 
 
 



6. Συγκρότηση  της  Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  του έργου µε τίτλο : « ΑΝΕΓΕΡΣΗ  
ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ». 

 
7. Έγκριση  διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού µέσω του Εθνικού Συστήµατος   

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου µε τίτλο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΝΕΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ». –
Καθορισµός των όρων της διακήρυξης.   

 

8.  Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισµού  για την ανάθεση  της υπηρεσίας ≪ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ έτους 2020-2021» 
-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισµός των όρων –Συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού.    

9. Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού  διαγωνισµού για την ανάθεση  της   
   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  &  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  
   ΣΗΤΕΙΑΣ  & ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  έτους 2020-2021».  Έγκριση  
   τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός των όρων διενέργειας  του διαγωνισµού.  
 

10. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη   
      δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 32  παρ. 2β  υποπερ. γγ  του ν. 4412/2016,    
      για την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο : «   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
      ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2020- 
      2021». Έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισµός των όρων  της διενέργειας  
      και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας  του διαγωνισµού. 
 

11. Καθορισµός  των όρων διενέργειας µειοδοτικής  φανερής & προφορικής   
δηµοπρασίας  για την µίσθωση ιδιωτικών ακίνητων, για τη δηµιουργία χώρων 
στάθµευσης  αυτ/των, στις Κοινότητες Σητείας, Ζάκρου  και Τουρλωτής ( 
Μόχλος). 

 

12. Καθορισµός  των όρων διενέργειας πλειοδοτικής  φανερής & προφορικής   
δηµοπρασίας  για την  εκποίηση κινητών πραγµάτων  του ∆ήµου. 

 

13.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ. αριθ. 33/2020  απόφασης 
του Ειρηνοδικείου Σητείας. 

 

14.  Έγκριση µετακίνησης   εκτός   έδρας του  ∆ικηγόρου  του ∆ήµου.  

 

 15. Έγκριση απόφασης  του ∆.Σ. του Ν.Π. µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  (∆.Ο.Κ.Α.Σ.) 
που αφορά  στην  2η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού  του οικ. έτους 2020. 

 



16. Έγκριση απόφασης  του ∆.Σ. του Ν.Π. µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  (∆.Ο.Κ.Α.Σ.) 
που αφορά   στην έκθεση υλοποίησης του πρ/σµού του Α’.  

       τριµήνου  2020. 
 

 
 
 

 

                                                                          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 

 


