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Ανδριώτης Ιωάννης
Kαστελλιανάκης Κωνσταντίνος
Κοκκίνης Νικόλαος
Μαυρής Αντώνιος
Φανουράκη Ευαγγελία
Χαριτάκης Θωμάς

Σε περίπτωση απουσίας σας ενημερώστε τον αναπληρωτή σας
Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Περιοχή Ξηρόκαμπος Περιφερειακή οδός Αγίου
Νικολάου -Ελούντας

(γραφείο Δημάρχου) την 4η του μηνός Νοεμβρίου

έτους 2019

ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1

Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

2

Συζήτηση της με αρ. 92/2019 απόφασης του ΟΚΥΔΑΝ που αφορά το προσχέδιο
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

3

Συζήτηση

της με αρ. 93/2019 απόφασης του ΟΚΥΔΑΝ

που αφορά στην Ε΄

τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
4

Συζήτηση της με αρ. 103/2019 απόφασης του ΟΚΥΔΑΝ που αφορά στην
αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2019

5

Συζήτηση της με αρ. 1077/2019 απόφασης Αρχής εξέτασης προδικαστικών

προσφυγών 60 κλιμάκιο που αφορά στην προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα και
περίφραξης στο νέο γήπεδο Σισσίου
6

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για
την εκτέλεση της εργασίας '' Τουριστικές καταχωρήσεις του Δήμου Αγίου Νικολάου
σε έντυπα ΜΜΕ & ιστοσελίδες» έτους 2019 ''

7

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για
την εκτέλεση της εργασίας ''Έκδοση εντύπων τουριστικής προβολής έτους 2019''

8

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 43/2019 της Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά το
2ο σκέλος που αφορά την επανάληψη του ανοικτού δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για το τμήμα 2 της διακήρυξης με τίτλο: Προμήθεια Μικρού
Διαγραμμιστή.

9

Έγκριση ανάθεσης των ειδών της Ομάδας Β (Στολές Δημοτικής Αστυνομίας) της
Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας εργαζομένων και
στολών Δημοτικής Αστυνομίας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση.

10

Έγκριση δαπάνης για ανάθεση ΄΄Επισκευή -συντήρηση οχημάτων'' για λόγους
κατεπείγουσας ανάγκης

11

Άσκηση ενδίκου βοηθήματος κατά Ελευθερίου Καλογερογιάννη και κατά της με
αρ. 408/ 2019 Διαταγής Πληρωμής Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων

12

Γνωμοδότηση παραίτησης από ένδικο μέσο

13

Γνωμοδότηση για την άσκηση προσφυγής κατά της με αρ. πρωτ. 847/2019
απόφασης της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενώπιον
της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152/ του Ν. 3463/2006

14

Ανάκληση της με αρ. 117/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά στην πώληση του ακινήτου που κατέλιπε στην Τ. Κ. Φουρνής ο Γεώργιος
Τυράκης

15

Συζήτηση σχετικά με την κοινωφελή περιουσία που κατέλιπε στην κοινότητα
Βραχασίου ο Ιωάννης Ματθαιάκης με την από 10/1/1969 ιδιόγραφη διαθήκη του

16

Έγκριση πληρωμής δαπάνης για μετακίνηση αιρετών

17

Έγκριση πληρωμής διαφόρων δαπανών Δημοσίων σχέσεων

18

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων

19

Έγκριση μετακίνησης αιρετών
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