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ΠΡΟΣ: Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης 34ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής
Επιτροπής
Καλείστε σε 34η (τακτική, δια περιφοράς) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Σκοπέλου, την 24-08-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 έως 10:00, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020 τεύχος Α’) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α), στην υπ’ αριθ. 40
Εγκύκλιο Α. Π. 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την με αρ. πρωτ.
18318/13-03-2020
(ΑΔΑ:
9ΛΠΧ46ΜΤΛΕ-1ΑΕ),
την
163/29-05-2020
(ΑΔΑ:
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), στην ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β΄4899), την εγκύκλιο
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και τις διατάξεις των άρθρων 67 και
75 του Ν.3852/2010. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η
συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) των μελών της, ήτοι: πέντε (5) μέλη.
Kαλείστε επίσης: να καταθέσετε τις θέσεις σας για το θέμα της ημερήσιας διάταξης
και την ψήφο σας (Ναι, Όχι, «Παρών», Λευκό), την ανωτέρω ημέρα και ώρες είτε
ηλεκτρονικά στο email goulas@skopelos.gov.gr είτε κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας στο τηλέφωνο 24243 50103.
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«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη δύο (2) υπομνημάτων εκθέσεως
απόψεων του Δήμου Σκοπέλου προς την Λιμενική Αρχή Σκοπέλου, επί των υπ’ αριθ.
0416/25-06-2021 και 0417/25-06-2021 εκθέσεων παράβασης, για αυθαίρετες
κατασκευές εντός αιγιαλού στην περιοχή «Αμπελική» »
«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη εισηγητικού - ενημερωτικού
σημειώματος σχετικά με την ανάθεση είσπραξης εσόδων του Δήμου Σκοπέλου στην
Δ.Ο.Υ., με σύνταξη σχεδίου σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Διερεύνηση ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, όροι και προϋποθέσεις»
«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη εισηγητικού - ενημερωτικού
σημειώματος σχετικά με την επανένταξη απολεσθεισών ρυθμίσεων οφειλών προς
τον Δήμο, στις διατάξεις του Ν. 4646/2019, όροι και προϋποθέσεις, ισχύον
νομοθετικό καθεστώς»
«Παροχή νομικών συμβουλών, σε σχέση με την αρμοδιότητα του Δήμου για την
μελέτη εκτέλεσης έργων διευθέτησης αντιπλημμυρικής προστασίας και σύνταξη
σχεδίου απόφασης για την ανάθεση της αρμοδιότητας»
«Περί έγκρισης και ψήφισης του Απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του
Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά της Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου
Σκοπέλου»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σταμάτιος Περίσσης

1

Σημείωση
Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση με μέριμνά τους να ειδοποιήσουν
εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής τους, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

Πίνακας Αποδεκτών:
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής 08/09/2019-06/11/2021
Τακτικά
1.

Περίσσης Σταμάτιος (Πρόεδρος-Δήμαρχος)

2.

Βούλγαρης Αριστείδης (Αντιδήμαρχος)

3.

Βαφίνης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)

4.

Σάββα-Γκόλια Μαρία

5.

Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα

6.

Καρβέλη Σπυριδούλα

7.

Αναγνώστου Γεώργιος

Αναπληρωματικά
1.

Ευσταθίου Ιωάννα

2.

Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία

3.

Πατσής Ρηγίνος

4.

Ξηρογιάννης Ιωάννης
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