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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        Μακρυχώρι,      21 / 01 / 2022 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ         Αριθ. Πρωτ.:                       440 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Προς:  Τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους,  

 

[ α π α ρ α ί τ η τ η  η  χ ρ ή σ η  μ ά σ κ α ς ]  

 
 Καλείστε σε ττ αα κκ ττ ιι κκ ήή  ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη))  συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«« ΑΑ νν ττ λλ ιι οο σσ ττ άά σσ ιι οο »»  στο Μακρυχώρι στις 26.01.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’,, στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του [εγκύκλιος 57/2021 Υπ. Εσ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474 
(ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία αποκλειστικά για 
πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο 
εξάμηνο σύμφωνα 3 του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων & εγκ. 
643_69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)]. 
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οοιι  οοπποοίίοοιι  δδεενν  ππλληηρροούύνν ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς συμμετοχής στη 
δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήή  δδεενν  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  έέχχοουυνν  φφυυσσιικκήή  ππααρροουυσσίίαα στο 
χώρο της συνεδρίασης,  θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μμ έέ σσ ωω   ττ ηη λλ εε δδ ιι άά σσ κκ εε ψψ ηη ςς  που θα 

διεξάγεται παράλληλα (εγκύκλιος 643 Υπ. Εσωτ. 69472/24.09.2021_ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), [[ηη  

ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  μμέέσσωω  ττοουυ  ««σσυυννδδέέσσμμοουυ»»  πποουυ  θθαα  σσααςς  σσττααλλεείί  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  ααππόό  ττοονν  

ΠΠρρόόεεδδρροο]],, πάνω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου    Εισήγηση: Πρόεδρος.  
 

2. Ανάθεση εργασιών καθαριότητας (ογκώδη) σε ιδιώτες                 Εισήγηση: Δήμαρχος 
 
3. Παροχή Γνώμης επί του Τέλους Ταφής στον Κανονισμό Τιμολόγησης  2022                                   

Εισήγηση: Δήμαρχος 
 

4. Πρόθεση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ Μακρυχωρίου          
Εισήγηση: Οικ. Υπηρεσία / Σίμος Βασ. 
 

5. Καθορισμός Κ.Α. προϋπολογισμού, δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής      
Εισήγηση: Οικ. Υπηρεσία / Σίμος Βασ. 

 
6. Έγκριση  (1ης)  υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & ΟΠΔ                                

Εισήγηση:   Οικ. Υπηρεσία / Σίμος Βασ. 
 

7. Τροποποίηση (1η ) Τεχνικού Προγράμματος Έργων           Εισήγηση:   Οικ. Υπηρεσία / Σίμος Βασ. 
 

8. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου     Εισήγηση: Γκανάτσιος Ζ 
 
9. Επί αιτήσεως ΤΥΠΕΤ (ΘΕΡΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΑΨΑΝΗΣ) Εισήγηση: οικ. Υπηρεσία / Σίμος Β 

 
10. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Τεμπών.   

          Εισήγηση: Δήμαρχος 
 

11. Αίτημα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης της Πράξης μέσω ΟΠΣ – παράταση Υλοποίησης και 
Διεύρυνση των Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τεμπών           Εισήγηση: Δήμαρχος 
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Παρακαλώ, ενημερώστε μας εγκαίρως (ως 25.01.2022), για τον τρόπο συμμετοχής σας στην 
συνεδρίαση (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη). 

 
 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

              Μαϊμάρης Δημήτριος 


