
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
 

Της 27ης-04-2021 
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 11:00 π.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Έγκριση διοργάνωσης δράσης ενημέρωσης για θέματα ισότητας των 
δυο φύλων, έμφυλης βίας κ.α., διάρκειας έξι μηνών, σε συνεργασία 
με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
2. Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.  
3. Τρίμηνη έκθεση απολογισμού εσόδων-εξόδων για το Α΄ τρίμηνο 

έτους 2021. 
 

4. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, των όρων 
του τεύχους διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για την « 
Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής στη Δημοτική Πισίνα 
Νεάπολης Λάρισας και στη μικρή - μεγάλη πισίνα κολυμβητηρίου 
Νέας Πολιτείας». 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
5. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 780/20 απόφασης της οικονομικής 

επιτροπής με θέμα «Έγκριση ένταξης του Δήμου Λαρισαίων στο 
πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 8.500 
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» και συμπλήρωση - 
τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 43/21 και 103/21 αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

 

6. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο 
για τη διαχείριση του σχεδίου “Roma women’s Empowerment and 
fighting discrimination in ACcess to Health (REACH)” με 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Rights, Equality and Citizenship 
(REC). 

 

7. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο 
για τη διαχείριση του σχεδίου “ Rurban Food Food Corridors” με 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “URBACT III ” 

 

8. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα 
για τη διαχείριση του έργου “Easyrights” με χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Horizon 2020. 

 

9. Έγκριση ή μη σύναψης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο στο 
πλαίσιο του έργου με τίτλο «Public Resilience using TEchnology to 
Counter Terrorism » που χρηματοδοτείται από το ISFP. 

 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
10. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «΄Αντληση 

νερού από τον ποταμό Πηνειό για άρδευση των περιοχών Κ. 
Κοιλάδας Δ.Ε. Κοιλάδας Δήμου Λαρισαίων & Κ. Αγ. Αναργύρων 
Δ.Ε. Κραννώνα Δήμου Κιλελέρ» μεταξύ των: Περιφέρεια 
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Θεσσαλίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δήμος Κιλελέρ, 
Δήμος Λαρισαίων και ΔΕΠΑΝ. 

11. Έξέταση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες 
Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Βελτιωμένων Εκδόσεων 
Λογισμικού ΟΤΑ-Genesis και S.H.R.M.S. και Υπηρεσιών 
Υποστήριξής του» και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων. 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
12. Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο 

«Κατασκευή ραμπών & χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λαρισαίων» 
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

 

13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο :« Έργα 
οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού οικισμών Μάνδρας και 
Κουτσόχερου». 

 

14. 2η Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο:«Αγροτική 
Οδοποιία ». 

 

15. Έγκριση Τεχνικής περιγραφής (μελέτης), όρων διακήρυξης και 
τεχνικών απαιτήσεων για το «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων για το Δήμο Λαρισαίων ». 

 

16.   Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών του διαγωνισμού της 
μελέτης: «Μελέτη αναστήλωσης και επανάχρησης του κτιρίου 
Μουσών στη Λάρισα ».  

 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
17. Αποδοχή αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για τον 

προσδιορισμό της αποζημίωσης τμήματος της ιδιοκτησίας του κ. 
Μποχώρη Κωνσταντίνου, λόγω προσκύρωσης. 

 

18. Διαγραφή χρεών βεβαιωτικών καταλόγων, σύμφωνα με την παρ. 1κ 
του άρθρου 3, του Ν.4623/2019 (Γκιόμοση ). 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
19. Έγκριση της δημιουργίας αρχείου προφορικής ιστορίας για το 

Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων του Μύλου του Παππά. 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  
20. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια 

προκαταβολή(Μπαξεβάνου Σταυρούλα). 
 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
21.  Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Μπάμης Β. 

κ.λπ.). 
 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  
22. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση καρτών πιστοποιητικού 

επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς του Δήμου 
Λαρισαίων. 

 

23. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων 
σε οδηγούς του Δήμου Λαρισαίων. 

 

                                                                
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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