
01/06/2017ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΩΡΑ: 12.30

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

2. Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του έργου "Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής
Κοινότητας".

3. Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την "Προμήθεια πετρελαιοειδών (Υγρών
καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων)".

4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου διαχειριστή για την έκδοση ενταλμάτων
πάγιας προκαταβολής για την 3η Δημοτική Κοινότητα Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων.

5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων
διακήρυξης για την προμήθεια "Σπόρων φυτών δενδρυλλίων, Υλικών παραγωγής φυτωριακού
υλικού, έτοιμου χλοοτάπητα, σπόρων χλοοτάπητα, αναλωσίμων κηπουρικών υλικών, ειδικών
φυτών, φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και περλίτη και οργανικών υλικών για τη Διεύθυνση
Πρασίνου και τη Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής".

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματι του (Σκουμής Γεώργιος).

7. Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του
προσωρινού μειοδότη για την "Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση & επισκευή ασφαλτικών
οδοστρωμάτων" και κατακύρωση αυτού.

8. Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο "Κατασκευή περιφράξεων παιδικών χαρών".

9. Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο "Ολοκλήρωση ανοικτού κολυμβητηρίου αθλητικού
κέντρου Νέας Πολιτείας".

10. Καθορισμός όρων διακήρυξης για τo έργο "Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης".

11. Έγκριση μελέτης - διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων
διακήρυξης για την "Προμήθεια οικοδομικών υλικών".

12. Έγκριση μελέτης - διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων
διακήρυξης για την "Προμήθεια - τοποθέτηση χώρων ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής στη Δ.Ε.
Λάρισας".

13. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου
"Επισκευές-συντηρήσεις θέρμανσης σχολικών κτιρίων".



Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

14. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματι της (Παπακωνσταντίνου
Αλίκης).

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

15. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου "Ανακατασκευή αυτόματων αρδευτικών
συστημάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Φαλάνης-Ελευθερές"και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

16. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου
(Κοντός Δημήτριος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθανάσιος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


