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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Μακρυχώρι,   27 / 09 / 2021 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ          Αριθ. Πρωτ.:                   5737 
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 01.10.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30’,, 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. Τροποποίηση της αριθ. 53/2021 απόφασης ΔΣ  
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για το έργο: 

«ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ» 

3. Σχέδιο / εισήγηση (8ης) Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού 
4. Απαλλαγή υπόλογου Ενταλμάτων Προπληρωμής 
5. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Τεμπών οικ. Έτους 2019. 
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΤΕΜΠΩΝ" 
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Καθορισμός όρων για «Προμήθεια Καυσίμων, για τις 

ανάγκες του Δήμου Τεμπών & των Νομικών του προσώπων, έτους 2022» 
8. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ 

ΠΥΡΓΕΤΟΥ». 
9. Έγκριση  1ου  Πρακτικού  διαγωνισμού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»  
10. Παράταση ισχύος των προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής Διαγωνισμού του 

έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» 
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 
12. Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ (covid) 

 
 

Παρακαλώ, ενημερώστε μας εγκαίρως (ως 30.9.2021 & ώρα 14:30’), για τον τρόπο συμμετοχής σας 
στην συνεδρίαση (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη). 

 
 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

Μητσογιάννης Νικόλαος 


