
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Της 08-10-2020 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 12:30μ.μ. 

 
 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
1. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 

Αντιδημάρχου Καθημερινότητας κ. Ιωάννη Αλεξούλη και του 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Εκπαιδευτικών Δράσεων κ. 
Σωτηρίου Βούλγαρη στα Φάρσαλα. 

 

.  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

2. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό A531/2020 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των 
όρων Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την «Αναβάθμιση 
Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας 
Κοιλάδας». 

 

4. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, αναλωσίμων 
Η/Υ κτλ. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων» και 
κατακύρωση αυτού. 

 

5. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός βλάστησης πρανών κατά μήκος 
των οδικών αξόνων & πυροπροστασία περιαστικού πρασίνου» και την 
κατακύρωση αυτού. 

 

6. Παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών 
συμμετοχής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας για τους εργαζομένους στον Δήμο Λαρισαίων» της με αριθμ. 
πρωτ. 56786/17.12.2019 διακήρυξης και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 
82660. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

7. Έγκριση συνέχισης των δράσεων για την υλοποίηση της παράτασης του 
ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III «Playful Paradigm». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

8. Τροποποίηση της με αριθμ. 80/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Τροποποίηση της 
υπ΄ αριθμ. 734/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του 
δημοτικού έργου: «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή 
Τερψιθέας» και έγκριση των όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών 
σύμβασης του έργου. 

 

9. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τσόλια Χρυσάνθη). 
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Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
10. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από άρση 

απαλλοτρίωσης (σύμφωνα με το άρθ. 32 του Ν. 4067/12 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθ. 3 παρ. 2 του Ν. 4315/14), σχετικά με: Την 
εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου που θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
περίπτωση, ποσού συνολικά 779.696,61€, στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Λαρισαίων, για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Τσούρη Κων/νου, Τσούρη 
Δημήτριου και Κουτζαηλία Ευαγγελίας, σε τμήμα του Κ.Χ. 885 Α χώρος 
πλατείας-παιδικής χαράς-πολιτιστικού κέντρου, και τμήμα της ανωνύμου 
οδού μεταξύ των ΟΤ 885Γ και ΚΧ 885Α, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής 
εισφοράς σε γη και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, μετά από 
την αριθ. 6/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, στη 
συνοικία Ιπποκράτης, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 68/20 απόφαση της 
Ε.Π.Ζ. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  
11. Έγκριση διοργάνωσης διαδικτυακού συνεδρίου «Ενισχύοντας την Ενεργό 

Πολιτειότητα σε Τοπικό Επίπεδο». 
 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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