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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΙΔΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ληηφρσξν, 13 Απξηιίνπ 2022 
Αξ. πξση.: 4986 

   

Πιεξνθνξίεο: Γξακκαηεία Γ.. 

Πξνο: 
Σαθηηθά κέιε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

(φπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ) 

Γηεχζπλζε:  Αγ. Νηθνιάνπ 15 
 Ληηφρσξν 602 00 
Σει.: 2352 350 159, -110 

E-mail: proedros_ds@dion-olympos.gr 

 
«Πρόζκληζη ζε έκηακηη ζυνεδρίαζη Δημοηικού Συμβουλίου» 

Καιείζηε ζε έθηαθηε  ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 14.04.2022 εκέξα 
Πέκπηε θαη ψξα 9.00π.κ. έσο 11:00 π.κ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην 
κνλαδηθφ ζέκα, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010 κε ηίηιν 
«χγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ». 
Η ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηα  πεξηθνξάο  ζχκθσλα κε: 
1. ην άξζξν 10 ηεο απφ 11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, (ΦΔΚ 55 Α) 
«Μέηξα απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξνλντνχ COVID-19» πνπ θπξψζεθε κε άξζξν 2 ηνπ  
λ. 4682/2020 (ΦΔΚ 76 Α). 
2. Σε κε αξ. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 20354/2021 (ΦΔΚ 1724/η.Β/09-04-2022) «Έθηαθηα κέηξα 
πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο απφ Γεπηέξα 11/04/2022 ψξα 6:00 έσο θαη ηε 
Γεπηέξα 18/04/2022 θαη ψξα 06:00».  

 

4ε αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 
Δηζήγεζε: Οηθνλνκηθή ππεξεζία 

 
Η ζπλεδξίαζε θξίλεηαη σο θαηεπείγνπζα θαζψο κε ηελ 7Π/2022 Πξάμε Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ/Τπεξεζία Δπηηξφπνπ Π.Δ. Πηεξίαο ε νπνία πξσηνθνιιήζεθε ζην Γήκν κε ην αξ. 
πξση. 4883/12.04.2022, καο θνηλνπνηήζεθε φηη θσιχεηαη ε ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ 
αθηψλ ηνπ Γήκνπ. χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ πξάμε κεηαμχ ησλ άιισλ 
απαηηείηαη επηπιένλ θφζηνο κηζζνδνζίαο θαη θφζηνο ρξήζεο εμνπιηζκνχ. Ωο εθ’ ηνχηνπ 
απαηηείηαη άκεζα λα αλακνξθσζεί ν πξνυπνινγηζκφο, πξνθεηκέλνπ ζηε κειέηε θαη ζηε 
δηαθήξπμε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα παξαπάλσ θφζηε. 
αο ελεκεξψλνπκε φηη ζην πξνζσπηθφ ζαο e-mail ζαο επηζπλάπηνπκε ηελ εηζήγεζε 
ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο, πξνο ελεκέξσζή ζαο. 

Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 
 
 
Καηζακάθα Οπξαλία  

 
Κοινοποιείηαι: 

1. Γήκαξρν Γίνπ-Οιχκπνπ 
2. Γεληθή Γξακκαηέα Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ 
3. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο 
4. Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ 
5. Ννκηθή Τπεξεζία Γήκνπ Γίνπ Οιχκπνπ 
6. Πξνέδξνπο Κνηλνηηθψλ πκβνπιίσλ 
7. Δπηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο 
8. πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε & ηεο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ 
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