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Προς
Μέλη
Οικονοµικής Επιτροπής

Σας καλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την 30η του
µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη 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. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού για
την ανάθεση της προµήθειας «Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό &
ειδών τροφίµων δήµου Σητείας & των νοµικών του πρόσωπων έτους 20212022» Ορισµός Προσωρινού Αναδόχου .

2. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας (έλεγχος δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της «Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων προστασίας της ακτογραµµής ανατολικά
του λιµένα Σητείας). –Κατακύρωση αποτελέσµατος
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου:
«Εξοπλισµού γεωτρήσεων έξω Μουλιανών & Πισκοκεφάλου και Αξιοποίηση
γεωτρήσεων
στη θέση ¨Νταούσο¨ τ. κ.
Σκοπής Χαλέπα
τ. κ.
Πισκοκεφάλου».
4. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ. αριθ. 2406/2019
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παρεχόµενων Γενικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Σητείας για το έτος 2021.

6. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγή υπολόγων διαχειριστών της
παγίας προκαταβολής των κοινοτήτων ∆ήµου Σητείας.

7.
8.

∆ιαγραφή βεβαιωµένων προστίµων διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών
Αποδοχή επιχορηγήσεων.

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

10. Έγκριση απόφασης ∆.Σ. του Ν.Π. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ,
που αφορά στην 9η αναµόρφωση του πρ/σµού του, οικ. έτους 2020.
11. Έγκριση 10ης αναµόρφωσης πρ/σµού οικ. έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία « ∆.Ο.Κ.Α.Σ ».
12. Έγκριση πρ/σµού και Ο.Π.∆. οικ. έτους 2021, του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
« ∆.Ο.Κ.Α.Σ ».
13. Έγκριση απόφασης ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία
« ∆.Ο.Κ.Α.Σ ».
που αφορά στον αποχαρακτηρισµό έκτακτων ειδικευµένων εσόδων.

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

