
  
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Σητεία   12-06- 2020 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Σ Η Τ Ε Ι Α Σ                      Αρ.Πρωτ: 3648 
                                         

                         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 17η  Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με τα 

παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση από το Υ.Π.Ε. των  

περιβαλλοντικών όρων του έργου: Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών της 

εταιρείας Βλαμάκη & Σία Μινωϊκή κατοικία Ο.Ε. στη θέση ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ 

Κατσιδωνίου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος) 

 

2. Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Λασιθίου  για την υλοποίηση της 

πράξης « Αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία παιδικού σταθμού 

στον οικισμό Γούδουρα Δ.Ε. Λεύκης Δήμου Σητείας ».(εισηγητής κ. Παπαδάκης) 

 

3. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους του Δήμου Σητείας. (εισηγητής κ. Συλλιγαρδάκης) 

 

4. Παροχή γνώμης επί απόφασης Δ.Ε.Υ.Α.Σ για τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της. (εισηγητής κ. Συλλιγαρδάκης) 

 

5. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. εισηγητής κ. Αϊλαμάκης) 

 

6. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών 

Δήμου Σητείας. (εισηγητής κ. Αϊλαμάκης) 

 

7. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικών χώρων για αθλητικές δράσεις. (εισηγητής 

κ. Αϊλαμάκης) 

 

 



8. Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό έκτακτων ειδικευμένων εσόδων. (εισηγητής κ. 

Μακρυνάκης) 

 

9. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020. (εισηγητής κ.    

         Μακρυνάκης) 

 

10. Έγκριση μετατόπισης εξωτερικού δημοτικού φωτισμού. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

11. Λήψη απόφασης περί αυτοδίκαιης επαναφοράς στο Δήμο, κυριότητας ακινήτου που 

βρίσκεται στην Κοινότητα Τουρλωτής. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσίας. (εισηγητής κ. Μακρυνάκης) 

 

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

 

14. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Κοινότητα 

Παλαικάστρου. (εισηγήτρια κ. Πλατανάκη) 

 

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

 

16. Συζήτηση επί ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας για την 

επαναλειτουργία των σχολείων μετά το κλείσιμό τους για τον περιορισμό της 

μετάδοσης του κορωνοϊού. (εισηγητής κ. Συμεωνίδης) 

 

17. Συζήτηση επί ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Σητείας για το νέο 

περιβαλλοντικό νόμο της Κυβέρνησης. (εισηγητής κ. Συμεωνίδης) 

 

 

 

                                                                 Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                           Νικόλαος Μεραμβελλιωτάκης 

 

                  

 

 

 

 

 

 


