
 

Σελίδα 1 από 2 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Της 26ης-10-2021 

Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα: 13:00μ.μ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021.  

2. Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων, ηλεκτρικού 

οχήματος με σταθμό φόρτισης για την βελτίωση της προσβασιμότητας 

και της κινητικότητας του Δήμου Λαρισαίων & συστημάτων έξυπνης 

πόλης και βιώσιμης κινητικότητας (έξυπνα παγκάκια, free wi-fi, έξυπνη 

διάβαση πεζών) στο πλαίσιο της πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στη 

Λάρισα»  με κωδικό ΟΠΣ: 5032866 Υποέργο 4», της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

34289/02-08-2021 διακήρυξης, με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 134273 

και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. 

 

3. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων προμήθειας φρέσκου γάλακτος για 

τις ανάγκες των εργαζομένων του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας και του 

Δήμου Λαρισαίων. 

 

4. Έγκριση παράτασης της σύμβασης Προμήθειας γραφικής ύλης, 

φωτοτυπιών, σκαναρισμάτων, αναλωσίμων Η/Υ κτλ για τις ανάγκες όλων 

των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. 

 

5. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του 

αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Άλσος του Αγίου Αντωνίου. 

 

6. Διαγραφή ποσού από τον υπ΄ αριθμ. 4777/29-11-2019 χρηματικό 

κατάλογο (επαναβεβαίωση Χ.Κ. 698/01-01-2021), που αφορά τέλη 

ακαθαρίστων εσόδων Γ’ τριμήνου 2018 (ΧΑΡΤΑΛΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ). 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

7. Παράταση απασχόλησης Έκτακτου Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου, για 

την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που αφορούν 

στην αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού, στις Διευθύνσεις 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αμαξοστασίου Tεχνικών Υπηρεσιών 

και Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του 

ν.4831(ΦΕΚ170/Α΄/23-9-2021). 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

8. Τροποποίηση της με αριθμ. 430/2021 ΑΟΕ ως προς το καταστατικό του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Λαρισαίων. 

 

9. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατεπείγουσας προμήθειας λογισμικού 

τηλεδιασκέψεων. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

10. Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της 

«Μελέτης συντήρησης, αποκατάστασης και ανακατασκευής για 

επανάχρηση τεσσάρων (4) παλαιών αποθηκών του ΕΘΙΑΓΕ και 

διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Τ. Γ1792». 
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11. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (Οριακή 

Προθεσμία) του υποέργου 1 με τίτλο: «Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας 

(Κολοκοτρώνη-Λ. Κατσώνη-Κοραή). 

 

12. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας 

Δ.Ε. Λάρισας». 

 

13. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Έκτακτες 

κατασκευές στο Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης λόγω σεισμού». 

 

14. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Νέμας Κωνσταντίνος). 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

15. Εξώδικη και συμβιβαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 

των κ. Ζουμπούλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου και Ζουμπούλη Χρήστου 

του Κωνσταντίνου επί της οδού Παπαναστασίου 24 (Κ.Χ. 867 Γ) της 

συνοικίας Αγίου Αχιλλίου. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

16. Έγκριση διοργάνωσης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά των 

Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων 

(παραστάσεις κουκλοθεάτρου). 

 

17. Έγκριση προγράμματος δια ζώσης παραστάσεων κουκλοθεάτρου για τη 

συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση, για τα παιδιά 

που φιλοξενούνται στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 

 

18. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: «200 Χρόνια από την 

Ελληνική Επανάσταση: η Δημοκρατία χθες, σήμερα και αύριο» 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

19. Επανέγκριση της με αριθμ. 405/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Αποδοχή ή μη 

εξώδικου Συμβιβασμού (αρ. πρωτ. αιτ. 22252/2020) λόγω μη εκτέλεσης 

της απόφασης. 

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


