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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σκόπελος,  18/01/2023    
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                           Aρ. Πρωτ.:   297 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ                                               

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος                                       Αποδέκτες 

Ταχ. Κώδικας: 37003                                        (ο πίνακας αποδεκτών)  

Τηλέφωνο:24243 50109                                       
Πληροφορίες: Γούλας Γεώργιος 

E-mail: goulas@skopelos.gov.gr    

 

                                     

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης 2ης (κατεπείγουσας, δια περιφοράς) Συνεδρίασης 
Οικονομικής Επιτροπής  
 
 
Καλείστε σε 2η (κατεπείγουσα, δια περιφοράς) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του  Δήμου Σκοπέλου, την  19-01-2023 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 09:00 έως 10:00, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4954/2022  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. 
Η συνεδρίαση διεξάγεται με την κατεπείγουσα διαδικασία, διότι από τη μη έγκαιρη 
συζήτηση  των   εγγεγραμμένων     θεμάτων   ελλοχεύει κίνδυνος για τα συμφέροντα του 
Δήμου και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, λόγω απώλειας προθεσμιών για τη 
χρηματοδότηση δράσεων, τις Πάγιες Προκαταβολές του Δήμου και των Κοινοτήτων για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

Kαλείστε : α) να  εγκρίνετε το κατεπείγον της συνεδρίασης και των  θεμάτων και β) 
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. 
«1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2023» 
 

2. 
«Περί εγκρίσεως εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και ορισμός 
υπολόγου υπαλλήλου για την διαχείριση και πληρωμή των Ταχυδρομικών τελών 
έτους 2023» 

3. 
«Διάθεση πίστωσης 2.000,00 €  για σύσταση Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου 
Σκοπέλου έτους 2023. - Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου για την διαχείριση 
αυτής» 

4. 
«’Εγκριση διάθεσης πίστωσης 4.000,00 € για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 
2023 της Κοινότητας Σκοπέλου - Ορισμός υπολόγου  για την διαχείριση αυτής» 

5. 
«Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000,00 €  για σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 
2023 της  Κοινότητας Γλώσσας - Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση αυτής» 

6. 
«Εγκριση διάθεσης πίστωσης 2.000,00 €  για σύσταση  πάγιας προκαταβολής έτους 
2023  της Κοινότητας  Κλήματος  - Ορισμός υπολόγου  για την διαχείριση αυτής» 
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7. 
«Έγκριση 3

ης
 Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου 

οικονομικού έτους 2022» 

 

 

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) 

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 

 


