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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

                                            

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού 

Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο δεύτερο όροφο, στις 23 

Ιουνίου  έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα:  

  

1  Επικύρωση μελέτης για την εξομοίωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (ΧΖΛ) Κουρεμένου Σητείας. 

2.Τροποποίηση της αριθ. 151/2018 απόφασης Δ.Σ. «Έκφραση σύμφωνης γνώμης περί τροποποίηση       

    χερσαίας ζώνης  λιμένος Σητείας και καθορισμού νέας θαλάσσιας ζώνης». 

3. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ.Λ.Τ.Σ οικονομικού  έτους 2020. 

4. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα  

    χώρο λόγω COVID-19  ) , για το έτος 2020,   στην  Παπαδάκη Άννα για ανάπτυξη      

    τραπεζοκαθισμάτων. 

5.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού λόγω COVID-19  στον  

   παραχωρηθέντα χώρο) ,για το έτος 2020,    στον   Μητσακάκη Παναγιώτη εκπρόσωπος της     

   «ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Κ΄ΣΙΑ Ο.Ε»  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  

6.Παραχώρηση  χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα   

   χώρο λόγω COVID-19) ,για το έτος 2020, στον   Α. Κουνελάκης – Π. Φωτεινός κ΄  ΣΙΑ ΕΠΕ για     

   ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.  

7.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού λόγω COVID-19  στον  

   παραχωρηθέντα χώρο) ,για το έτος 2020,  στον   Κατσαμποξάκη Κωνσταντίνο για ανάπτυξη  

   τραπεζοκαθισμάτων.   

8. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα  

    χώρο λόγω COVID-19)  ,για το έτος 2020, στην Ο.Ε. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΤΣΙΜΗΝΙΚΑΚΗΣ  για  

    ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.   

9. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα  

    χώρο λόγω COVID-19  ) ,για το έτος 2020,  στο Παπακωνσταντίνου Αντώνιο  για ανάπτυξη  

    τραπεζοκαθισμάτων. 

10. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα  

     χώρο λόγω COVID-19  ) ,για το έτος 2020,   στον Μοσχολιδάκη Εμμανουήλ  για ανάπτυξη   

     τραπεζοκαθισμάτων. 

11. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας(πρόσθετου εμβαδού λόγω COVID-19  ),   

      για το έτος 2020, στην Δράκου Κυριακή  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

12. Περί αιτήματος κας Δράκου Κυριακή (τοποθέτηση κολονάκια στην Καζαντζάκη & Ελ.Βενιζέλου). 
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13. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα    

      χώρο λόγω COVID-19) ,για το έτος 2020,   στον Ψαράκη Θεόδωρο     για ανάπτυξη      

      τραπεζοκαθισμάτων. 

14. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού λόγω COVID-19 ), για     

      το έτος 2020,  στον Σταματελάτο Γεράσιμο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

15.Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού λόγω COVID-19) ,για   

     το έτος 2020,  στον Σταματελάτο Γεράσιμο  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

16. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα  

      χώρο λόγω COVID-19)  ,για το έτος 2020, στην Κουβαράκη Αικατερίνη για ανάπτυξη  

      τραπεζοκαθισμάτων. 

17. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα   

      χώρο λόγω COVID-19) ,για το έτος 2020,  στον Δερμιτζάκη Νικόλαο   για ανάπτυξη  

     τραπεζοκαθισμάτων. 

18. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα  

      χώρο λόγω COVID-19), για το έτος 2020, στην Ο.Ε ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ &ΑΛΑΤΣΑΡΗΣ για ανάπτυξη   

      τραπεζοκαθισμάτων.. 

19. Παραχώρησης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας (πρόσθετου εμβαδού στον παραχωρηθέντα  

      χώρο λόγω COVID-19), για το έτος 2020, στην    επιχείρηση «ΙΤΑΝΟΣ Α.Ε» νόμιμος  

      εκπρόσωπος της η Αντωνιδάκη Μαρία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

         ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  Δ.Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ  

1. Γαλετάκης                   Εμμανουήλ                                                       

2. Τερζής                          Λεωνίδας                                                       

3. Ψαράκης                      Ιωάννης 

4. Τζωρτζάκης                 Νικόλαος 

5. Καφετζάκη                  Μαργαρίτα 

6. Τσίχλας                        Γεώργιος 

 

Με την παράκληση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής τους να ενημερώσουν την 

υπηρεσία για κλήση αναπληρωματικού μέλους. 


