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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, 

κεκλισμένων των θυρών,  στις 14 Ιουλίου  έτους 2020 ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα 12:00, 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. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την κατασκευή του έργου με 

τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (Α’ΦΑΣΗ)» - Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού. 

2.  Ορισμός υπεύθυνου περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης. 

3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας «μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση διαφόρων  

     εργασιών στη ΧΖΛΣ». 

4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού». 

5. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2020, και  (πρόσθετου εμβαδού λόγω    

     COVID-19  στον παραχωρηθέντα χώρο)  στην Φραγκούλη Ζαχαρένια για ανάπτυξη    

     τραπεζοκαθισμάτων απέναντι  του καταστήματος της «επιχείρηση μαζικής εστίασης - επιχείρηση  

     αναψυχής», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 187.  

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

παραχωρηθέντα χώρο) ,για το έτος 2020,    στον CLERIOT BAPTISTE για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων.  

 7.  Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2020, στον Σταματελάτο Ιωάννη – 

Γεράσιμος για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος του  

«επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος». 

8. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας ,για το έτος 2020, στην Δράκου Κυριακή   για 

ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν/απέναντι  του καταστήματος της  «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», επί 

της οδού  Ελ. Βενιζέλου 66. 

9. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2020, στον Ζωγραφίνη Κωνσταντίνο 

για ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος του  «επιχείρηση μαζικής 

εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», επί της οδού  Κ. Καραμανλή 10. 

10. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2020, στην Γραβάνη Ευανθία για 

ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων , έμπροσθεν  του καταστήματος της  «επιχείρηση μαζικής εστίασης 

πλήρους γεύματος (ψητοπωλειο-οβελιστηριο-σνακ μπαρ)», επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 189.  
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11. Παραχώρηση χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, για το έτος 2020, και (πρόσθετου εμβαδού λόγω 

COVID-19  στον παραχωρηθέντα χώρο), στον  Γαρεφαλάκη Νικόλαο  για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων,  του καταστήματος του   «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΤΑΒΕΡΝΑ» επί της 

οδού Ελ. Βενιζέλου 151. 

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

      παραχωρηθέντα χώρο), για το έτος 2020, στον  Γαρεφαλάκη Δημήτριο  για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων,  του καταστήματος του   «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύματος-επιχείρηση αναχυχής» επί της οδού  Ελ. Βενιζέλου 157. 

 

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. 


