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Της 20ης-05-2021 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 12:30μ.μ. 

 
 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
1. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των 

όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια 
φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου 
Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων». 

 

2. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων για το έτος 
2021» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

 

3. Μείωση τελών παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έτους 2021. 

 

4. Τροποποίηση της με αριθμ. 32/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα «Αναπροσαρμογή-
καθορισμός τελών παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων» ως προς 
τον τρόπο είσπραξης των τελών παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μόνο για το έτος 2021 λόγω 
COVID-19. 

 

  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

5. Ορισμός υπoλόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ΄ ονόματι 
του (Κωνσταντίνου Θεόδωρος). 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

6. Ακύρωση της με αρ. 206/15-4-2021 Α.Ο.Ε. λόγω μη ανάληψης 
υποχρέωσης και επανέγκριση καταβολής των εξόδων κηδείας του 
αποβιώσαντος μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαρισαίων, Γκανάτσιου 
Αντωνίου του Νικολάου. 

 

7. Ακύρωση της με αρ. 210/15-4-2021 Α.Ο.Ε. λόγω μη ανάληψης 
υποχρέωσης και επανέγκριση καταβολής των εξόδων κηδείας του 
αποβιώσαντος μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαρισαίων Σκουρέλλου 
Παναγιώτη του Ελευθερίου. 

 

8. Ακύρωση της με αρ. 211/15-4-2021 Α.Ο.Ε. λόγω μη ανάληψης 
υποχρέωσης και επανέγκριση καταβολής των εξόδων κηδείας του 
αποβιώσαντος μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαρισαίων, Τίκου 
Παναγιώτη του Ευαγγέλου. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

9. Έγκριση διοργάνωσης διήμερης διακρατικής διαδικτυακής συνάντησης 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος PUNCH. 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
10. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο 

«Τεχνικές μελέτες (OPEN MALL)» σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, έτους 
2021. 

 

11. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών για το 
έργο «Ανάδειξη μονοπατιού στην παραπήνεια περιοχή Τερψιθέας». 

 

12. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την «Προμήθεια & 
εγκατάσταση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 
του Δήμου Λαρισαίων» κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 

 

13. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

14. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων 6ου Φεστιβάλ «Open Nights».  
  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
15. Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Καλαθιών Μικροαπορριμμάτων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 
 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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