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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Μακρυχώρι, 03 / 02 / 2022
Αριθ. Πρωτ.:
707

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
[απαραίτητη η χρήση μάσκας για τους δια ζώσης συμμετέχοντες]
Καλείστε σε τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Τεμπών, η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων « Α ν τ λ ι ο σ τ ά σ ι ο » στο
Μακρυχώρι στις 08.02.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’,, 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, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη
δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο
χώρο της συνεδρίασης, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μ έ σ ω τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς που θα
διεξάγεται παράλληλα (εγκύκλιος 643 Υπ. Εσωτ. 69472/24.09.2021_ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), [η
τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω του «συνδέσμου» που θα σας σταλεί ηλεκτρονικά από τον
Πρόεδρο], πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.

Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Δ’ τριμήνου 2021

2.

Διαγραφή χρεών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006

3.

Επί της αριθ. 1/2022 απόφασης ΔΟΠΑΠΕΠΤ «Κατάρτιση Προϋπολογισμού & ΟΠΔ οικ. Έτους
2022»

4.

Έγκριση της 129/2022 απόφασης Δημάρχου

5.

Έγκριση Πρακτικών (Στάδιο 1ο & 2ο) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

6.

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (κατακύρωση) για την εκτέλεση του έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

7.

Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ
ΤΕΜΠΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)

8.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικός, του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΥΡΓΕΤΟ, εργολαβίας Ζήση Ζώτου.

9.

Πρόθεση υποβολής πρότασης στην με κωδ. ‘Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2021_Β’ στον άξονα
προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) ‘Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου’
του Πράσινου Ταμείου.

10. Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο ‘Στήριξη
για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας‘ στη Δράση 4.3.1 με τίτλο ‘ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ’
11. Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο ‘Στήριξη
για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας‘ στη Δράση 4.3.4 με τίτλο ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ’
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12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ
Μακρυχωρίου.
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμβάσης με τη ΔΕΥΑ Τεμπών για την εκτέλεση του έργου:
ΑΝΟΡΥΞΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟ" ΤΗΣ ΔΚ
ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΤ.
14. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Παρακαλώ, ενημερώστε μας εγκαίρως (ως 07.02.2022 ), για τον τρόπο συμμετοχής σας στην
συνεδρίαση (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σίμος Βασίλειος

