
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
 

Της 4ης-02-2021 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 12:30μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων & δεξιώσεων εθνικών και τοπικών 
εορτών (στεφάνια κατάθεσης). 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισμού για την 
«Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής 
Ενότητας Κοιλάδας» (Άγονο). 

 

3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγων διαχειριστών για 
την έκδοση ενταλμάτων πάγιας προκαταβολής για τις Κοινότητες του 
Δήμου Λαρισαίων για το έτος 2021. 

 

4. Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την έκδοση ενταλμάτων πάγιας 
προκαταβολής για τις ανάγκες της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών 
για το έτος 2021 (Νίκη Κουτσουρούμπα). 

 

5. Διαγραφή ποσού από τον υπ΄ αριθμ. 4100/25-06-2019 χρηματικό 
κατάλογο (επαναβεβαίωση Χ.Κ. 413/01-01-2021), που αφορά 
ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ (ΣΑΤΖΑ ΗΛΙΑΡ 
ΣΑΝΤΙΚ). 

 

  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

6. Ορισμός υπoλόγου διαχειριστή έκδοσης εντάλματος πάγιας 
προκαταβολής για το έτος 2021 για το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής 
Υποστήριξης (Θεόδωρος Γ. Κωνσταντίνου). 

 

7. Άσκηση ή μη αγωγής στο Ειρηνοδικείο Λάρισας κατά του Αθανασίου 
Μυλωνά του Γεωργίου για απόδοση της χρήσης δύο (2) καταστημάτων 
λόγω λήξης μίσθωσης. 

 

8. Άσκηση ή μη αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας κατά του 
Σεραφείμ Καπέλλα του Λάμπρου για απόδοση της χρήσης πέντε (5) 
καταστημάτων λόγω λήξης μίσθωσης. 

 

9. Άσκηση ή μη αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας κατά του 
Βασιλείου Παναγιώτου του Σπυρίδωνος για απόδοση της χρήσης 
καταστήματος (κρεοπωλείου) λόγω λήξης μίσθωσης. 

 

10. Άσκηση ή μη αγωγής στο Ειρηνοδικείο Λάρισας κατά του Βασιλείου 
Παναγιώτου του Σπυρίδωνος για απόδοση της χρήσης καταστήματος 
(ψητοπωλείου) λόγω λήξης μίσθωσης. 

 

11. Άσκηση ή μη μήνυσης για φθορά ξένης ιδιοκτησίας στον αύλειο χώρο 
του αθλητικού κέντρου Κουκολίτσιου-Μουσιάρη. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

12. Επιβεβαίωση της ορθότητας του αιτήματος που καταχωρήθηκε στην 
εφαρμογή του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021, 
κατά το μέρος που αφορά τις εγκριθείσες θέσεις τακτικού προσωπικού. 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
13. Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του δημοτικού έργου 

«Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας στο 5ο Γυμνάσιο-5ο 
Λύκειο Δήμου Λαρισαίων» και κατακύρωση αυτού. 

 

14. Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. 
Γιάννουλης». 

 

15. Παράταση χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών και των 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων (ΒΕΡΜΙΟΝ 
Α.Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.) που αφορούν το διαγωνισμό για 
το έργο «Ολοκλήρωση του προσκηνίου πολιτισμού» της με αρ. πρ. 
598/09-01-2020 διακήρυξης και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 87369. 

 

16. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο 
«Σύνταξη μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων του δήμου 
Λαρισαίων». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

17. Σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Μπαμπαλή Πηνελόπη). 

 

18. Αποδοχή αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για τον προσδιορισμό 
της αποζημίωσης τμήματος της ιδιοκτησίας των κ. Βάτσιου Παρασκευή 
και Πέτσια Φωτεινής, λόγω προσκύρωσης. 

 

19. Αποδοχή αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για τον προσδιορισμό 
της αποζημίωσης τμήματος της ιδιοκτησίας της κ. Αθανασοπούλου-
Σωτηρίου Βασιλικής, λόγω προσκύρωσης. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  

20. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου για την έκδοση εντάλματος πάγιας 
προκαταβολής επ' ονόματί του (Βασιλείου Εμμανουηλία). 

 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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