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Σκόπελος, 24/01/2022
Aρ. Πρωτ.: 381

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής
Επιτροπής
Καλείστε σε 2η (τακτική, δια περιφοράς) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Σκοπέλου, την 28-01-2022 ημέρα Παρασκευή 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 τα θέματα 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 50109.

1.
2.

«Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Δ΄
τριμήνου 2021»
«1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»

3.

«Περί εγκρίσεως εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και ορισμός
υπολόγου υπαλλήλου για την διαχείριση και πληρωμή των Ταχυδρομικών τελών
έτους 2022»

4.

«Διάθεση πίστωσης 2.000,00 € στον πρ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2022 για σύσταση
Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Σκοπέλου έτους 2022. - Ορισμός υπολόγου
υπαλλήλου του Δήμου για την διαχείριση αυτής»

5.

«Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.000,00 € για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους
2022 της Κοινότητας Σκοπέλου - Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση αυτής»
1

6.

«Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000,00 € για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους
2022 της Κοινότητας Γλώσσας - Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση αυτής»

7.

«Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000,00 € για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους
2022 της Κοινότητας Κλήματος - Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση αυτής»
«Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου»

8.

«Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών στις δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατά το στάδιο εκτέλεσης,
έτους 2022»

9.

«Επανασυγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
10. δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2021 για συνεχιζόμενες
διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και γενικών υπηρεσιών στο έτος 2022»
«Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων
11. συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατά το στάδιο ανάθεσης έτους 2022»
«Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων
12. συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2022»
«Έγκριση του υπ’ αριθ. 3/10-01-2022 πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών
13. κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΑΥΛΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ», ενδεικτικού
προϋπολογισμού 75.888,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%»
«Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών ενώπιον
14. του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου
2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς
υπεράσπιση του Δημάρχου Σταμάτη Περίσση»
«Υποβολή αίτησης τροποποίησης της Απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο
15. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκοπέλου με κωδικό ΟΠΣ 5003116»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σταμάτιος Περίσσης

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 09/01/2022-31/12/2023
Τακτικά
1.

Περίσσης Σταμάτιος (Πρόεδρος-Δήμαρχος)

2.

Βούλγαρης Αριστείδης (Αντιδήμαρχος)

2

3.

Βαφίνης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)

4.

Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα

5.

Σάββα-Γκόλια Μαρία

6.

Πατσής Ρηγίνος

7.

Αναγνώστου Γεώργιος

Αναπληρωματικά
1.

Ευσταθίου Ιωάννα

2.

Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία

3.

Ευσταθίου Δημήτριος

4.

Ξηρογιάννης Ιωάννης
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