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Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την 17η του 
µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί κεκλεισµένων των θυρών στο δηµοτικό κατάστηµα, 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 για ένταξη της πράξης « Ανάπτυξη δικτύου χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων στο ∆ήµο Σητείας » στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 
Α.Π. 2 «Βιώσιµη Ανάπτυξη µε αναβάθµιση του περιβάλλοντος και αντιµετώπιση 
των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην Κρήτη» ∆ράση 6.a.1: ∆ιαχείριση 
βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. 

 
 

2. Έγκριση εκτέλεσης της « Προµήθειας εξοπλισµού Πολύκεντρου Σητείας »  
πρ/σµού 174.240,01 € µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό. Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών - καθορισµός των όρων διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
 
3. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαπραγµάτευσης για την κατακύρωση της  

«προµήθειας  υγειονοµικού υλικού προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 » .  

 
4.  Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου:   
    « Αποπεράτωση τοιχίων αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σητείας ». 
 
 
5.  Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου :   
     «Συντήρηση φυσιολατρικής διαδροµής Ρίχτη ». 
 

6.   Έγκριση και παραλαβή της « Μελέτης οργάνωσης χερσαίας ζώνης λιµένος 
      Σητείας (εκπόνηση πλαισίου έργων ανάπτυξης λιµένα ) » 
    

 



7.   Κατάρτιση  Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) – Στοχοθεσία  

      οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου, για το οικονοµικό έτος 2021. 

 

8.   Σύνταξη σχεδίου αναµόρφωσης του πρ/σµού του ∆ήµου, οικ. έτους 2020. 

 

9.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δηµοσίων συµβάσεων      

     προµηθειών, για το έτος 2021. 

 

10. Έγκριση πρ/σµού και Ο.Π.∆. οικ. έτους 2021, του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

     « ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ».     

 

11. Έγκριση σχεδίου πρ/σµού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία 

     « ∆.Ο.Κ.Α.Σ ».     

 

12. Έγκριση 9ης αναµόρφωσης πρ/σµού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία  « ∆.Ο.Κ.Α.Σ ».     

 

13. Έγκριση ισολογισµού-απολογισµού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία « ∆.Ο.Κ.Α.Σ ».     

 

 
                                                                                   Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                               Ζερβάκης Γεώργιος                                                                                                        

 

 

                                                                                                

       Τακτικά µέλη 

 

1. Μακρυνάκης  Νικόλαος                                             

2.  Αντωνιδάκης  Μιχαήλ 

3.  Πλατανάκη  Ελένη                                                                                            

4.  Γαλετάκης Εµµανουήλ                                                        

5.  Καναβάκης Ιωάννης 

6.  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 

                                                         

                                                       

 


