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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής σε συνεδρίαση Δηµοτικού Συµβουλίου την
29-07-2020»

Παρακαλούμε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
στο Πολύκεντρο REX με Θέματα Συνεδρίασης :

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.
1)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου 2020

2)

Έγκριση Β΄ τριμήνου (εξαμήνου) έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2020

3)

Κατανομή του εγκριθέντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ

4)

Έγκριση απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής για τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου

5)

Συζήτηση επί εγγράφου Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών σχετικά με την πρόθεση του Δήμου για
υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης στην περιοχή ανασκαφών του ΕΚΠΑ στο Καθαρό

6)

Λήψη απόφασης για :
1. Εξουσιοδότηση και ορισμός υπευθύνων για την εκπροσώπηση του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού στις
διαδικασίες τήρησης τραπεζικών συναλλαγών, κίνησης λογαριασμών κλπ εν όψει της αποχώρησης από την
Υπηρεσία του Ειδικού Ταμία Νικ. Δεμέτζου λόγω συνταξιοδότησης
2. Εξουσιοδότηση και ορισμός υπευθύνων διαχείρισης στα έργα ΠΔΕ, ΕΣΠΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς
επίσης κι εκείνης των ταμειακών διαθεσίμων

7)

Έγκριση της πρότασης εξώδικου συμβιβασμού Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου προς Δήμο Αγίου Νικολάου σχετικά
με οφειλή από εναπόθεση απορριμμάτων ετών 2008 έως 2011

8)

Συζήτηση – απόφαση επί της αριθμ. 76/2020 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά “Συζήτηση και λήψη
απόφασης σχετικά με αίτημα του Σωματείου εκπαιδευτών και εκμισθωτών θαλασσίων μέσων, σπόρ και
σκαφών αναψυχής”

9)

Συζήτηση – απόφαση επί της αριθμ.54/2020 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά “Τροποποίηση
Εσωτερικού Κανονισμού υπηρεσιών”

10) Λήψη απόφασης επί εγγράφου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.Ν.) σχετικά με

σύσταση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 186 παρ. 5 του ν. 3463/2006
11) Έγκριση της υπ΄αριθμ. 09/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά “Κατανομή

πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου, για επισκευή και συντήρηση
των σχολικών κτιρίων τους”
12) Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αφορά “Συζήτηση –

απόφαση επί αιτήσεως Κοινότητας Λατσίδας, σχετικά με την παραχώρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου
του χωριού και του αύλειου χώρου του, για χρήση από τον Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λατσίδας”
13) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών με θέμα “Εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης

μελέτης με τίτλο : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
14) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 136/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά χορήγηση

παράτασης για το έργο “Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις - πλακοστρώσεις δημοτικών οδών 2018”
15) Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης κατασκευών σχετικά με “Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης για το έργο :

“ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΦΟΥΡΝΗΣ”
16) Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
17) Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 346/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στη Συγκρότηση

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

18) Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για το ΙΓ΄ Κρητολογικό Συνέδριο (2021)
19) Συζήτηση – απόφαση επί αιτήματος Κριτσωτάκη Καλλιόπης, Κριτσωτάκη Ιωάννη, Κριτσωτάκη Εμμ. σχετικά με

παροχή άδειας εργασιών στο ακίνητο τους στην περιοχή Αλμυρός του Δήμου Αγίου Νικολάου
20) Συζήτηση – απόφαση επί αιτήματος Τσακονίτη Μαρίας σχετικά με παροχή άδειας οικοδομικών εργασιών στο
ακίνητο τους εντός οικισμού ΧΑΥΓΑΣ Δήμου Αγίου Νικολάου
21) Αναπροσαρμογή τελών για την τέλεση πολιτικών γάμων
22) Συζήτηση επί αιτήματος Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου σχετικά με χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
23) Συζήτηση επί αιτήματος Συλλόγου Φίλων Δημοτικής Χορωδίας Δήμου σχετικά με χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης
24) Συζήτηση επί αποφάσεως Συμβουλίου Κοινότητας Κριτσάς σχετικά με αίτηση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου
για εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στο Καθαρό Όρος Κριτσάς
25) Συζήτηση επί της αριθμ. 19/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά “Απομάκρυνση
δέντρων στο προαύλιο του 3ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου”
26) Συζήτηση επί της αριθμ. 21/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά “Απομάκρυνση
δέντρου (πλατάνου) από κοινόχρηστο χώρο του οικισμού Βουλισμένης”
27) Συζήτηση επί της αριθμ. 20/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά “Απομάκρυνση
λεύκας από τον περιβάλλοντα χώρο του Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης”
28) Έγκριση αγοράς ακινήτου στη θέση “Χορταράκια” εντός ορίων οικισμού Κριτσάς Δήμου Αγίου Νικολάου δίπλα
στο Νηπιαγωγείο
29) Συζήτηση επί εγγράφου Κοινότητας Καστελλίου Φουρνής σχετικά με “Εξεύρεση χώρου στάθμευσης στην
πλατεία Μπαμπακιά”
30) Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : “Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις φθορών χρήσης οδών –
Κ.Χ. - κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νεάπολης 2017”
31) Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σχετικά με τον
ορισμό μέλους στην επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του . 2734/5-8-1999 “Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και
άλλες διατάξεις”
32) Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 492/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στη συγκρότηση
επιτροπής φορολογικών διαφορών δια συμβιβασμού οικονομικού έτους 2020 όσον αφορά τη γραμματέα της
επιτροπής
33) Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Προγραμματισμού σχετικά με “Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της

πράξης : “Δημιουργία Κέντρου ενημέρωσης για το κλίμα και το περιβάλλον με αποκατάσταση του Δημοτικού
Σχολείου Φινοκαλιά” και εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικής σύμβασης
34) Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Προγραμματισμού σχετικά με “Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της
πράξης : “Δημιουργία Χώρου αναψυχής και υπαίθριου Κέντρου επιμόρφωσης “ΚΙΒΩΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ” στην
περιοχή Λακωνίων Δήμου Αγίου Νικολάου” και εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικής σύμβασης
35) Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης κατασκευών σχετικά με “Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου : “Ανάπλαση πλατείας
ΒΕΡΝΤΕΝ στη Νεάπολη”
36) Έγκριση παράτασης σύμβασης για την εργασία “Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Αγίου Νικολάου στο

ΚΔΑΥ Ηρακλείου
37) Έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

38) Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών/εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του
ν. 4412/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου

Κριτσωτάκη Ελένη

