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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σκόπελος, 03/02/2023    
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                           Aρ. Πρωτ.: 770 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ                                               

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος                                       ΠΡΟΣ: Αποδέκτες 

Ταχ. Κώδικας: 37003                                        (όπως ο πίνακας αποδεκτών)  

Τηλέφωνο:24243 50109                                       
Πληροφορίες: Γούλας Γεώργιος 

E-mail: goulas@skopelos.gov.gr     

 

                                   

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης 3ης (τακτικής, δια περιφοράς) Συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής  
 
 
Καλείστε σε 3η (τακτική, δια περιφοράς) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του  
Δήμου Σκοπέλου, την  07-02-2023 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00 έως 11:00, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 78 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. 
 
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. 
«Έγκριση και παραλαβή μελέτης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τον 

Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε. (Αναπτυξιακή  

Πηλίου Α.Ε.)» 

2. 
«Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδού προς 
Πράσινο Σημείο – ΣΜΑΥ και Κόμβος Σύνδεσης με την 46η Επαρχιακή Οδό Νομού 
Μαγνησίας»» 

3. 
«Λήψη απόφασης σύστασης για το έτος 2023 της Τριμελούς επιτροπής Παραλαβής  

για την παραλαβή των τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια 

του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» 

4. 
«Αποδοχή της ένταξης της πράξης: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του οικισμού 
Νέου Κλήματος Δήμου Σκοπέλου»» 

5. 
«Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Δ΄ 
τριμήνου 2022» 

6. 
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης των έργων  
α) Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στη θέση Ράχες Κοινότητας Γλώσσας, 
β) Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στη θέση Διάσελο Κοινότητας Γλώσσας, 
γ) Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στη θέση Αγ. Αρτέμιος Κοινότητας 
Σκοπέλου, 
δ) Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού από θέση οικίας Γκίκα μέχρι τη 
διασταύρωση της οδού Ι.Μ. Αγ. Ρηγίνου Κοινότητας Σκοπέλου 
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και ορισμός υπολόγου για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για τις 
παραπάνω δαπάνες”» 

7. 
«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2022 Απόφασης της Επιτροπής Κρίσεως του 
Κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά της Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου 
Σκοπέλου (εξέταση δικαιολογητικών πρωτοετών φοιτητών για χορήγηση 
υποτροφιών)» 

8. 
«Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης του Δήμου 
Σκοπέλου» 

9. 
«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
και σύνταξη υπομνήματος για τις ΚΧ εκτάσεις του οικισμού ΕΛΗΟΣ που έχουν 
υποβληθεί σε πρόταση στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κατόπιν παρατηρήσεων του φορέα» 

10. 
«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τον έλεγχο δανειακών συμβάσεων μεταξύ 
του Δήμου και του ΤΠΔ για σύναψη δανειακής σύμβασης έργων, υπογραφή 
συμβ/κών συμβάσεων και ορισμό πληρεξουσίου για την υπογραφή τους» 

11. 
«Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικογράφου ασφαλιστικών μέτρων» 

12. 
«Εγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Σκοπέλου εκτός ορίων του 
νομού» 

13. 
«Έγκριση  μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Αντιδημάρχου κ. Βαφίνη το 
διάστημα   από 15/01/2023   έως  16/01/2023   στη Λάρισα και το Βόλο για εκτέλεση 

υπηρεσίας» 

14. 
«Αποδοχή επιχορήγησης-κατανομή σε ΚΑ και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2023» 

15. 
«Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της «Προμήθειας ηλεκτρικών ποδηλάτων και 
λοιπών συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Δήμο Σκοπέλου», ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 247.861,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, του τρόπου 
διενέργειάς της (με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό) και την κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης του διαγωνισμού» 

16. 
«Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το 
έτος 2023» 

 

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. 
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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 

 


