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[απαραίτητη η χρήση μάσκας, για τους δια ζώσης συμμετέχοντες]   

Καλείστε σε τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Τεμπών, η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων 
«Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 22-10-2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. στο 
πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
Κορωναϊού 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 με την παρ. 3 του 
άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων] & εγκ. 643_69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)].  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Ε.Π.Ζ. οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 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 (εγκ. 643_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. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση, στον οικισμό 
«Χειμάδι» της Κοινότητας Καλοχωρίου της Δ.Ε. Νέσσωνος, για 20 έτη με 
συμβολαιογραφική πράξη και τη διαδικασία της δημοπρασίας.   
2. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «Γιαλντάς»  της Κοινότητας Παραποτάμου για 
αποθήκευση οικοδομικών υλικών για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και τη διαδικασία 
της δημοπρασίας. 

Παρακαλούμε, ενημερώστε μας εγκαίρως (ως 21-10-2021 & ώρα 11:00π.μ.), για τον 

τρόπο συμμετοχής σας στην συνεδρίαση (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη).  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Πίνακας Αποδεκτών:  

1. ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5. ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

6.    ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 


