
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Της 09-09-2020 
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 12:30μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020.  
2. Παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών 

συμμετοχής του διαγωνισμού «Παροχής γενικών υπηρεσιών Φύλαξης του 
Δήμου Λαρισαίων», της με αρ. πρωτ. 46795/25-10-2019 διακήρυξης και 
με συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ 80615. 

 

3. Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, αναλωσίμων 
Η/Υ κτλ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων» και 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

 

4. Μείωση τελών παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

 

  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

5. Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 910/2020 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

6. Κατάθεση αίτησης διόρθωσης της υπ’αριθμ.149/2018 απόφασης του 
Μονομελούς Εφετείου Λάρισας. 

 

7. Κατάθεση αίτησης διόρθωσης της υπ’αριθμ.179/2018 απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

8. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020. 

 

9. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη των 
αναγκών που αφορούν σε αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Καθαριότητας-
Ανακύκλωσης και Αμαξοστασίου από τις επιπτώσεις του κορονοϊού. 

 

10. Καταβολή εξόδων κηδείας του αποβιώσαντα μονίμου υπαλλήλου του 
Δήμου Λαρισαίων Βακουφτσή Μιχαήλ του Χαραλάμπου. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

11. Έγκριση αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πράξης «Μελέτη αναστήλωσης 
και επανάχρησης του κτιρίου Μουσών στην Λάρισα». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

12. 4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή - 
συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (οικοδομικές & Η/Μ 
εργασίες)». 

 

13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κέντρο 
Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Ευπαθών Ομάδων». 

 

14. Έγκριση μελέτης-εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Η/Μ 
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(ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού) κολυμβητηρίων». 
15. Έγκριση διενέργειας της «Μελέτης Αναστύλωσης και Επανάχρησης του 

κτιρίου Μουσών στη Λάρισα» με δημόσιο διαγωνισμό (ανοικτή 
διαδικασία) και έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης. 

 

16. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού του Δήμου Λαρισαίων» (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ) 
συμφωνά με το Ν. 4412/2016. 

 

17. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των 
όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια και 
εγκατάσταση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
του Δήμου Λαρισαίων». 

 

18. Απαλλαγή ιδιοκτήτη για την καταβολή οφειλής από τσιμεντοστρώσεις 
που κατασκευάσθηκαν από το Δήμο χρεωμένα σε Χρυσικού Ζωή. 

 

19. Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση 
της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Γυμνάσιου Λάρισας» και 
κατακύρωση αυτού. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

20. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων-Φεστιβάλ «Μύλος Παραστατικών 
Τεχνών 2020». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

21. Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της από 17/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος 
Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν.) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους 
και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ 
για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις 
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

22. Αποδοχή χρηματοδότησης ΥΠΕΣ προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για 
την υλοποίηση της Πράξης «Προμήθεια ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
οχημάτων Δ. Λαρισαίων». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  

23. Έγκριση κίνησης οχημάτων για εκτέλεση δρομολογίου εκτός Δήμου 
(Αθήνα). 

 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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