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ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                  Αριθμ. Πρωτ. :  
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Γραφείο Οικονομικής Δπιτροπής                  

 

Απιθμόρ Πποζκλήζεωρ : 1
η
/2022 

 

ΠΡΟ:   

Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο: 

θ.θ. Παξάζρν Μαλνχζν, Δπζηξάηην Σδηκή, Γήκεηξα Αιεμαλδξή, Γεκήηξην Βαξβαγηάλλε, 

Γεψξγην Φιψξν, Μηράιε Μακάθν, Δξηθχιε Χησηέιιε, Νίθε Σζηξηγψηε 
 

 

           Αγαπεηνί πλάδειθνη, 

           Πξνζθαιείζζε ζε ΕΚΣΑΚΣΗ - ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη δπλάκεη ηεο απφ 11-3-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 

– ΦΔΚ 55/Α΄) ζήμεπα άββαηο 1 Ιανοςαπίος 2022 με ώπα έναπξηρ 09:00 και ώπα λήξηρ 

10:00 γηα ζπδήηεζε ηνπ παξαθάησ έθηαθηνπ θαη θαηεπείγνληνο ζέκαηνο :  

 

1. 1
η
 Σποποποίηζη Πποϋπολογιζμού Δήμος Μςηιλήνηρ οικ. έηοςρ 2022. 

 

 

Αιηιολόγηζη καηεπείγονηορ: Η ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο θαζίζηαηαη 

έθηαθηε θαη θαηεπείγνπζα θαζψο ζα πξέπεη απζεκεξφλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη 

γηα ηελ 1ε Σξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο γηα ην νηθ. έηνο 2022. Μεηά ηελ 

δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν. 4876/2021 ζηηο 23-12-2021, δφζεθε παξάηαζε δηάξθεηαο 

ζπκβάζεσλ ΙΓΟΧ πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ  COVID-19. Καη’ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ειήθζε ε απ’ αξηζκ. 1002/2021, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ απφ ηε ιήμε ηνπο (31/12/2021) έσο 31/3/2022. Ωζηφζν, 

αλ θαη γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ δελ είραλ πξνβιεθζεί 

ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο νηθνλ. έηνπο 2022, δελ ήηαλ 

δπλαηή ε ηξνπνπνίεζή ηνπ πξηλ ηελ έλαξμε εθηέιεζήο ηνπ ηελ 1
ε
/1/2022. Δπνκέλσο ην ζέκα 

πξέπεη  λα ζπδεηεζεί ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 2022, εκεξνκελία έλαξμεο εθηέιεζεο ηνπ λένπ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

Μέρξη ηελ ψξα ιήμεο ηεο πλεδξίαζεο δηα πεξηθνξάο, ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα 

κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ πξνο ην email ηνπ Γξαθείνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

(oedmyt@gmail.com). 

Γηα δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηνλ 

αξηζκφ 6932412613. 

 

Ο  Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ Δήμος Μςηιλήνηρ 

 

 

Παναγιώηηρ Καηζαβέλληρ 


