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Μέλη
- Οικονοµικής Επιτροπής
- ∆ήµαρχο

Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την 21η του µηνός
Οκτωβρίου έτους 2020
ηµέρα
Τετάρτη και ώρα
14:30, 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.

2.

3.

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την εκπόνηση της «Μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
προστασίας ακτογραµµής ανατολικά του Λιµένα Σητείας.» Καθορισµός των όρων
δηµοπρασίας –Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου
«Παρεµβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Μαρωνιά.»

Χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργο
Φυσιολατρικής ∆ιαδροµής Ρίχτη»

«Συντήρηση

4. Έγκριση ήσσονος σηµασίας τροποποίηση της σύµβασης «Προµήθεια τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου Σητείας»

5.

Χορήγηση παράτασης της σύµβασης της «Προµήθειας - τοποθέτησης εξοπλισµού
για την αναβάθµιση παιδικών χαρών του ∆ήµου Σητείας»

6.

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της
µε αριθ. 65/2020 διαταγή πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

7

Σύνταξη σχεδίου Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους
2020.

8. . Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριµήνου του πρ/σµού του ∆ήµου οικ.
έτους 2020.

9.

Έγκριση απόφασης ∆.Σ. του Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, που
αφορά στην 7η αναµόρφωση του πρ/σµού του, οικ. έτους 2020.

10. Έγκριση απόφασης ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, που αφορά στην έκθεση υλοποίησης του πρ/σµού του
Γ’ τριµήνου 2020.

11. Έγκριση απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π. µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (∆.Ο.Κ.Α.Σ.)
που αφορά στην έκθεση υλοποίησης του πρ/σµού του Γ΄ τριµήνου 2020.

Ο Πρόεδρος

Μακρυνάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Τακτικά µέλη
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πλατανάκη Ελένη
Αϊλαµάκης Γεώργιος
Αντωνιδάκης Μιχαήλ
Γαλετάκης Εµµανουήλ
Καναβάκης Ιωάννης
Παπαδάκης Ιωάννης

Αναπληρωµατικά Μέλη

Νικόλαος

1.
2.
3.
4.

Σπανουδάκη Μαρία
Συλλιγαρδάκης Σταύρος
Μπελιµπασάκης Εµµανουήλ
Καραµανωλάκης Νικόλαος
Με την παράκληση σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος συµµετοχής
να ενηµερώσουν την υπηρεσία για
κλήση αναπληρωµατικού

