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Μέλη
Οικονοµικής Επιτροπής

Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την 7η του µηνός
∆εκεµβρίου έτους 2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 στο δηµοτικό
κατάστηµα, 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) και την υπ. αριθ. 426/13-11-2020
εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010
όπως ισχύει, µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης :
1. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗ « 2014-2020 » ∆ράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ
περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO - Οµάδα Α' ∆ράση: 6.e.un.1: Αναπλάσεις
σε οριοθετηµένες ζώνες – Βελτίωση και οργάνωση δικτύων διαδροµών - ΟΧΕ
UNESCO.
2. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. « Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και
Καινοτοµία » Α.Π. « Ανάπτυξη µηχανισµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας »
µε τίτλο « ∆ηµιουργία Ολοκληρωµένων Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων
Προορισµών ».
3.

Έγκριση εκτέλεσης της « προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου
Σητείας και των νοµικών του προσώπων έτους 2021-2022 » µε διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισµό. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός των
όρων διενέργειας του διαγωνισµού.

4. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκτέλεση της « προµήθειας
υγειονοµικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 ». Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός των
όρων της διαπραγµάτευσης. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης.
5.

Αποδοχή επιχορηγήσεων - Αναµόρφωση πρ/σµού.

6. Έγκριση απόφασης ∆.Σ. του Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ, που
αφορά στην 8η αναµόρφωση του πρ/σµού του, οικ. έτους 2020.
Ο Πρόεδρος
Ζερβάκης Γεώργιος

Τακτικά µέλη
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μακρυνάκης Νικόλαος
Αντωνιδάκης Μιχαήλ
Πλατανάκη Ελένη
Γαλετάκης Εµµανουήλ
Καναβάκης Ιωάννης
Καραµανωλάκης Νικόλαος
Με την παράκληση σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος συµµετοχής
να ενηµερώσουν την υπηρεσία για
κλήση αναπληρωµατικού

Αναπληρωµατικά Μέλη
1. Σπανουδάκη Μαρία
2. Συλλιγαρδάκης Σταύρος
3. Μπελιµπασάκης Εµµανουήλ

