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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Μακρυχώρι,   03 / 03 / 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ          Αριθ. Πρωτ.:                   1315 
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ                                   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

 

[απαραίτητη η χρήση μάσκας για τους δια ζώσης συμμετέχοντες] 
 

 Καλείστε σε τακτική ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη))  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 
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 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 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 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Επί γνωμοδότησης δικηγόρου (Μήλιου για υπόθεση Πουτσιάκα) 

2. Έλεγχος λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων Ιανουάριος 2022 

3. Έλεγχος λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων Φεβρουάριος 2022 

4. Έγκριση Προϋπολογισμού – ΟΠΔ & Σχέδιο Δράσης ΔΗΚΕΔΗΤ  έτους 2022 

5. Έγκριση Αποζημίωσης Δαπανών Μετακίνησης Δημάρχου  

6. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων  2023-2026 

7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύναψη 

συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με κάλυψη της δαπάνης από Ανταποδοτικά τέλη. 

8. Έγκριση Πρακτικού (Στάδιο 3ο) για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου 

Τεμπών και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2022». 

9. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (κατακύρωση) για την κατασκευή του έργου« 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» 

10. Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (κατακύρωση) για την κατασκευή του έργου 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»  

11. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. έκτασης στη Θ. «ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΑ» 

Καλλιπεύκης, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, των 

οποίων δεν απαιτείται έκδοση άδειας οικοδομής (άρθρο 2 του Ν. 4061/2012 ) με 

συμβολαιογραφική πράξη 

12. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Καφενείου) στην 

Κοινότητα Ιτέας. 

13. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Καφενείου) στην 

Κοινότητα Καλοχωρίου. 



Π/ 4 

14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Καφενείου) στην 

Κοινότητα Κυψελοχωρίου. 

15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. αγρών (3) στη θέση «ΚΟΥΡΙ» 

Κοινότητας Γόννων. 

16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημ. αγρού έκτασης 140 τ.μ. στη θέση 

«ΚΑΨΑΜΟΣ» Κοινότητας Παραποτάμου. 

17. Τροποποίηση πρόθεσης υποβολής πρότασης έργου στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΠΑΑ) 2014-2020 ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 με τίτλο «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που 

συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της 

δασοκομίας» στην Δράση 4.3.4 με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».  

18. Αποδοχή  Μελέτης  του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην ΤΚ Ελάτειας»  

19. Αποδοχή  Μελετών  της Πράξης «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην ΤΚ Γόννων και στην ΤΚ 

Αμπελακίων»  

20. Αποδοχή  Μελετών  της Πράξης «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη ΔΕ Νέσσωνος του Δήμου 

Τεμπών»  

 

 

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

 
 
 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

Σίμος Βασίλειος 


