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NOMOΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πληρ: Τηλ: 2841340109, 106      

Ραχήλ Παπαδοπούλου 
Μαρία Κασλή            

  

 

 

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
                                                 

1. Βάρδα Μαρία 
2. Kαστελλιανάκης Κωνσταντίνος 
3. Μαυρής Αντώνιος  
4. Φανουράκη Ευαγγελία  
5. Χαλκιαδάκης Νικόλαος 
6. Χαριτάκης Θωμάς 

 
Κοιν: Φιλιππάκης Γεώργιος      

                              
 

Σε περίπτωση απουσίας σας ενημερώστε τον  αναπληρωτή σας 

   

  Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής                            η 

οποία θα πραγματοποιηθεί  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ   σύμφωνα με το άρθρο 10  παρ. 1 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020  και με τη διαδικασία των άρθρων  67 παρ. 5.1 και 

167 παρ. 1.2 του Ν. 3852/2010  την   7η  του μηνός  Ιουνίου  έτους  2022   ημέρα Τρίτη  και ώρα  

10:00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 77 του Ν.4555/2018  για τη συζήτηση και λήψη  

αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:    

 

1 Σύνταξη σχεδίου  Τροποποίησης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Δήμου & Αποδοχή 

Χρηματοδοτήσεων έτους 2022 – Εισήγηση στο Δ.Σ. 

2 Πρόσληψη προσωπικού εργατών-συνοδών απορριμματοφόρων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο 

(2) μηνών 

3 Έγκριση πρακτικού και κήρυξη άγονου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας  “Μεταφορά 

Ανακυκλώσιμων υλικών και Υπολείμματος Δήμου Αγίου Νικολάου (ενδεκάμηνου: ΟΜΑΔΑ 3 & 

ΟΜΑΔΑ 4)” 
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4 Έγκριση πρακτικών επιτροπής ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  και ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για την εργασία «Συντήρηση χώρων Πρασίνου ΔΕ Αγίου Νικολάου» 

5 Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του υπ’ αρ. 1 

Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού δημοσίου 

Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων έργου»   (Διαγωνισμός 135991 - 

Προμήθεια Απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων -Τμήμα 1 της με αριθμ. πρωτ. 

11794/31-8-2021 Διακήρυξης) 

6 Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του υπ’ αρ. 1 

Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού δημοσίου 

Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων έργου» (Διαγωνισμός  135992 – 

Προμήθεια Φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού βάρους 7 τόνων με γερανό & αρπάγη -Τμήμα 2 της  

αριθμ. πρωτ. 11794/31.08.2021 Διακήρυξης) 

7 Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του υπ’ αρ. 1 

Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού δημοσίου 

Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων έργου» (Διαγωνισμός 135993 -  

Προμήθεια φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού βάρους 3,5 τόνων  - Τμήμα 3 της με αριθμ. πρωτ. 

11794/31-8-2021 Διακήρυξης) 

8 Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του υπ’ αρ. 1 

Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού δημοσίου 

Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων έργου» (Διαγωνισμός 135994 -  

Προμήθεια Ημιφορτηγού ανοικτού διπλής καμπίνας double cab – Τμήμα 4 της με αριθμ. πρωτ. 

11794/31-8-2021 Διακήρυξης) 

9 Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του υπ’ αρ. 1 

Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού δημοσίου 

Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων έργου» (Διαγωνισμός 135995 -  

Προμήθεια Ημιφορτηγού ανοικτού διευρυμένης καμπίνας extra cab - Τμήμα 5 της με αριθμ. 

πρωτ. 11794/31-8-2021 Διακήρυξης) 

10 Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του υπ’ αρ. 1 

Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού δημοσίου 

Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων έργου» (Διαγωνισμός 135997 - 

Προμήθεια Βυτιοφόρου 9 κυβικών μέτρων – Τμήμα 6 της αριθμ. πρωτ. 11794/31.08.2021 

Διακήρυξης) 
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11 Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του υπ’ αρ. 1 

Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού δημοσίου 

Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων έργου» (Διαγωνισμός 135998 - 

Προμήθεια Ημιφορτηγού ανοικτού μικρού πυροσβεστικού - Τμήμα 7 της  αριθμ. πρωτ. 

11794/31.08.2021 Διακήρυξης) 

12 Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού για την αιτιολόγηση της βαθμολόγησης του υπ’ αρ. 1 

Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού δημοσίου 

Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων έργου» (Διαγωνισμός 136000 – 

Προμήθεια Φoρτωτή μικρού ερπυστριοφόρου με μαχαίρι  - Τμήμα 8 της  αριθμ. πρωτ. 

11794/31.08.2021 Διακήρυξης) 

13 Κήρυξη έκπτωτου αναδόχου, κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και κήρυξη νέου προσωρινού 

αναδόχου του έργου «Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης για το κλίμα και το περιβάλλον με 

αποκατάσταση του Δημοτικού σχολείου Φινοκαλία» 

14 Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης και ανάθεση εργασίας γι την εκτέλεση της εργασίας 

«Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού» 

15 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωσης κατάλληλου ακινήτου για τη δημιουργία 

χώρου στάθμευσης (PARKING) στην Κοινότητα Βραχασίου (οικισμός Σισίου) 

16 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης  

αιγιαλού, παραλίας  που αφορά στην εκμίσθωση  τμήματος αιγιαλού  σε επιχειρήσεις  θαλασσίων 

μέσων αναψυχής 

17 Έγκριση πρακτικού   δημοπρασίας  για  την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης 

αιγιαλού,  παραλίας  που αφορά στην  εκμίσθωση τμήματος  αιγιαλού για την τοποθέτηση 

τροχήλατης καντίνας 

18 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης  για τη μίσθωση αποθήκης εντός Σχεδίου πόλεως για τις 

ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

19 Καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την μίσθωση χώρου αποθήκευσης υλικών για τις 

ανάγκες του Δήμου  

20 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 49/2022 απόφασης της ΟΕ σχετικά με την προμήθεια τριών (3) 

τηλεφωνικών γραμμών στον οικισμό  Σισίου 
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21 Έγκριση της με αριθμ. 976/25-05-2022 απόφασης Δημάρχου (Υποβολή αντιρρήσεων και 

αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων λαθών κατά του Δασικού Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας 

Λασιθίου) 

22 Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 391/2022 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

23 Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 392/2022 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου 

24 Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 404/2022 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Λασιθίου 

25 Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 23/2022 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Λασιθίου 

26 Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 88/2022 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Λασιθίου 

27 Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών - υπηρεσιών 

28 Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Νικολάου μέσω της Πράξης: «Βιώσιμη 

μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός 

Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)» 

29 Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων 

Δήμου Αγίου Νικολάου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία - Προστασία της 

Δημόσιας Υγείας – Τεχνική Βοήθεια», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

                                    

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

                                                                         ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜ ΖΕΡΒΟΣ      

                                 


