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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        Μακρυχώρι,      04 / 03 / 2022 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ         Αριθ. Πρωτ.:                    1348 
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 08.03.2022, ημέρα Τρίτη 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. Ψήφισμα του Δήμου Τεμπών για τον πόλεμο στην Ουκρανία                      Εισήγηση: Δήμαρχος 
 

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος, για απασχόληση φοιτητών Τ.Ε.Ι., στα πλαίσια Πρακτικής άσκησης 
αυτών Εισήγηση: Σίμος Βασ.  
 

3. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ και Ορισμός αντικαταστάτη                   
Εισήγηση: Δήμαρχος 

 

4. Βεβαίωση περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγροτικών δρόμων κτηματικής περιφέρειας 
Ελάτειας, Γόννων, Αμπελακίων, Πουρναρίου και  Κυψελοχωρίου.           Εισήγηση: Δήμαρχος 
 

5. Βεβαίωση περί δέσμευσης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τεμπών των 
προτεινόμενων υποέργων των πράξεων χρηματοδότησης με τίτλο 1. «Βελτίωση αγροτικού 
δρόμου στην ΤΚ Ελάτειας», 2. «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΤΚ Γόννων και στην ΤΚ 
Αμπελακίων » και 3. «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΔΕ Νέσσωνος».                        
Εισήγηση: Δήμαρχος 
 

6. Συζήτηση για το ενεργειακό κόστος στη ΔΕΥΑ Τεμπών                    Εισήγηση: Δήμαρχος 
 
 

Παρακαλώ, ενημερώστε μας εγκαίρως (), για τον τρόπο συμμετοχής σας στην συνεδρίαση (δια 
ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη). 

 
           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

              Μαϊμάρης Δημήτριος 


