
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Σητεία     11 / 09 /2020          

    ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                

    ∆ΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                         Αρ. Πρωτ:   6799 

       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    16η  του 
µηνός    Σεπτεµβρίου έτους 2020  ηµέρα  Τετάρτη   και ώρα  12:00, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί  κεκλεισµένων των  θυρών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 10 της ΠΝΠ – ΦΕΚ 55/20 τ. Α’, (κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 2  
του ν. 4685/2020) σε συνδυασµό  µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 77 ν.4555/2018 στο δηµοτικό κατάστηµα 
(Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9   β’ όροφος) µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης : 
 
 
 1.   Σύνταξη  σχεδίου  Αναµόρφωσης  του  προϋπολογισµού  του ∆ήµου  οικ. έτους  
       2020. 
 

 2. Υποβολή πρότασης  για ένταξη  του έργου « Βελτίωση πρόσβασης και αισθητική 
Αναβάθµιση  της διαδροµής στην Αλιευτική Περιοχή από Αγκαθιά  προς Χιόνα, 
Τ.Κ. Παλαικάστρου»,  στο  Ε. Π. «Αλιεία   και Θάλασσα  2014-2020». 

 
 
 3. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του έργου µε τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΙΛΑΛΗΜΑΤΑ – ΓΟΥ∆ΟΥΡΑΣ». Καθορισµός 
των όρων διενέργειας του διαγωνισµού.  Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
&  Αξιολόγησης  του διαγωνισµού. 

 
4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση  σύµφωνα µε το άρθρου 32 παρ. 2γ του ν. 4412/2016  για τη 
διενέργεια της «Προµήθειας ανταλλακτικών και παροχή επισκευαστικών 
εργασιών για την αποκατάσταση  εκτάκτων  βλαβών  οχηµάτων του ∆ήµου  
Σητείας»  λόγω  κατεπείγουσας ανάγκης. 

 
 
 
 



 
 
 5. Παράταση  της  υπ. αριθ.  πρωτ. /17-07-2020 σύµβασης για το έργο  «Συντήρηση 

Φυσιολατρικής  ∆ιαδροµής  Ρίχτη» 
 
 
6.  Κατακύρωση  αποτελέσµατος της δηµοπρασίας για τη µίσθωση  ιδιωτικού  

ακινήτου για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης αυτ/των στην πόλη της Σητείας  
 

  
 7.  Καθορισµός  των όρων διενέργειας µειοδοτικής  φανερής & προφορικής    

δηµοπρασίας  για την µίσθωση ιδιωτικού ακίνητου, για τη δηµιουργία χώρου 
στάθµευσης  αυτοκινήτων στην Κοινότητα  Σκοπής. 

 
 
8. Καθορισµός  των όρων διενέργειας µειοδοτικής  φανερής & προφορικής    

δηµοπρασίας  για την µίσθωση ιδιωτικού ακίνητου, για τη δηµιουργία χώρου 
στάθµευσης  αυτοκινήτων στην Κοινότητα  Αχλαδίων. 

 
 
9. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη αναίρεσης κατά της υπ. αριθ. 54/2020  
    τελεσίδικης απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. 
 
 
10. Λήψη απόφασης για άσκηση ή µη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της µε  
    αρ.  4Α/2020διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Σητείας. 

 
 
11. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού   και  απαλλαγή   υπόλογου   ∆ιαχειριστή   

 χρηµατικού  εντάλµατος  προπληρωµής. 
 
 
12. Έγκριση απόφασης ∆.Σ. του Ν.Π. µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  (∆.Ο.Κ.Α.Σ.)    που  αφορά 
στην 6η Αναµόρφωση του πρ/σµού του οικ. έτους 2020. 

 
 
 

                                                                          Ο  Πρόεδρος  

 

 

     

 

                                                                Μακρυνάκης   Νικόλαος 

                                                                                                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                                                              

                                                                                                 

     Τακτικά µέλη 

 

1. Πλατανάκη  Ελένη                                              

2.  Αϊλαµάκης  Γεώργιος 


