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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ        Μακρυχώρι,     17 / 11 / 2020 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ         Αριθ. Πρωτ.:                   7236 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ                                      

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   

Προς:  Την Επιτροπή Διαβούλευσης, το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Ν.Π., τους 
Προέδρους των Συμβουλίων Κοινοτήτων, τους Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του Δ.Σ. 

 
 Καλείστε σε ττ αα κκ ττ ιι κκ ήή  ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη))  συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαβούλευσης 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 30.11.2021, 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 συμμετέχοντες, οοιι  οοπποοίίοοιι  δδεενν  ππλληηρροούύνν ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς συμμετοχής στη δια 
ζώσης συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης 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. Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Έργων, έτους 2022. 

2. Διατύπωση απλής γνώμης, επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών, 

έτους 2022. 

 

Απαραίτητη η χρήση μάσκας για όλους τους «δια ζώσης» συμμετέχοντες, καθώς και η 
προσκόμιση του  σχετικού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή νόσησης covid_19. 

 
Παρακαλώ ενημερώστε μας ως τη Δευτέρα 29.11.2021 & ως ώρα 15:00 για τον τρόπο συμμετοχής 

σας στη συνεδρίαση (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη) 

 

            Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. 
 
 

              Κυρίτσης Γεώργιος. 
 
 

 
 
 
Σημείωση: Για οποιαδήποτε ερώτηση – διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής στο τηλ. 6947079637 
 


