
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
Της 15ης-07-2021 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 13:00μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α' εξαμήνου 2021.  
  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
2. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων και 
μικρού χορτοκοπτικού για το έτος 2020» και κατακύρωση αυτού. 

 

3. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια μικροεργαλείων για το έτος 2020» και κατακύρωση αυτού. 

 

4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή (Νίκη 
Κουτσουρούμπα). 

 

5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της 
Κοινότητας Ραχούλας (Αναστάσιος Γώγουλος). 

 

6. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της 
Κοινότητας Μάνδρας (Σπύρος Καδόγλου). 

 

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

 

  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

8. Εξώδικος συμβιβασμός Filon Group O.E.  
  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
9. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 

2022. 
 

10. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

11. Έγκριση ετήσιας συνδρομής στο δίκτυο Major Cities of Europe-IT Users 
Group. 

 

12. Έγκριση ετήσιας συνδρομής στο ICLEI Local Governments for 
Sustainability. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

13. Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ενίσχυση 
της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού συγκροτήματος του 3ου 
Λυκείου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

14. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από άρση 
απαλλοτρίωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 
Ν.4759/2021), σχετικά με: Την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου που 
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θα αφορά μόνο την συγκεκριμένη περίπτωση, ποσού συνολικά 
51.104,63€, στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, μετά από άρση 
απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία του κ. Γκουλιάκου Κων/νου στην οδό 
Βάρναλη μεταξύ των ΟΤ 1318Α και ΟΤ 1291Β, με επιβολή όρων και 
περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής και με 
ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία Αγ. Γεωργίου 
Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 42/21 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

15. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από άρση 
απαλλοτρίωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 
Ν.4759/2021), σχετικά με: Την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου που 
θα αφορά μόνο την συγκεκριμένη περίπτωση, ποσού συνολικά 
33.549,00€, στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, μετά από άρση 
απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία της κας Παπαγιάννη Μαριάνθης στην 
οδό Αιτωλικού σε ΚΧ δυτικά του ΟΤ 1290Δ, με επιβολή όρων και 
περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής και με 
ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία Αγ. Γεωργίου 
Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 43/21 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

 

16. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από άρση 
απαλλοτρίωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 
Ν.4759/2021 και την 1203/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λάρισας), σχετικά με: Την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου που θα 
αφορά μόνο την συγκεκριμένη περίπτωση, ποσού συνολικά 19.342,00€, 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, μετά από άρση 
απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Ζαχαράκη Ιωάννη και 
Ζαχαράκη Απόστολο στην οδό Βεργίνας στο 693Β ΚΧ, με επιβολή όρων 
και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής και με 
ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία Φιλιππούπολη 
Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 46/21 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

17. Παράταση (χρονική επέκταση) της με αριθμ. πρωτ. 19564/07-05-2021 
(ΑΔΑΜ: 21SYMV008583782) σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

18. Αποδοχή δωρεάς ειδών για το Δημοτικό Κυνοκομείο (Αδέσποτοι 
Εθελοντές Λάρισας). 

 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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