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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Της 14ης-12-2021 

Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα: 13:00μ.μ. 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Έγκριση διοργάνωσης των εκδηλώσεων του Δήμου Λαρισαίων για τα 

Χριστούγεννα 2021–Πρωτοχρονιά 2022. 

 

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

2. Πράξεις εφαρμογής σε τμήματα των περιοχών του Δήμου Λαρισαίων, 

επανυπολογισμός των εισφορών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως ήταν 

διαμορφωμένο στις 10.3.82 και ενημέρωση των κτηματογραφικών 

διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 

3. Συναινετική λύση της αρ. 12287/18-7-2005 σύμβασης που αφορά στον 

επανυπολογισμό των εισφορών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως ήταν 

διαμορφωμένο στις 10.3.82 και ενημέρωση των κτηματογραφικών 

διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε 

τμήματα των περιοχών Αβέρωφ και Πυροβολικά του Δήμου Λαρισαίων. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

4. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των 

όρων της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής για την ανάδειξη 

αναδόχου για την «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοτυπιών, 

σκαναρισμάτων, αναλώσιμων Η/Υ κτλ για τις ανάγκες όλων των 

υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. 

 

5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της 

Κοινότητας Ραχούλας (Αναστάσιος Γώγουλος). 

 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

6. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση παροχής υπηρεσίας απολύμανσης των 

εγκαταστάσεων του 4ου ΓΕΛ. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

7. Έγκριση διαδικασίας καταβολής δαπανών και αποζημίωσης 

απασχολουμένων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σε εκτελούμενα 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης του έργου «Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, 

περιφράξεων και εξωτερικών καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια 

του Δήμου Λαρισαίων λόγω σεισμού». 

 

9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου «Δρόμοι ήπιας 

κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου-Ρούσβελτ)». 
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10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις του 

υφιστάμενου δημοτικού καταφυγίου Λάρισας». 

 

11. Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού της «Μελέτης 

συντήρησης, αποκατάστασης και ανακατασκευής για επανάχρηση 

τεσσάρων (4) παλαιών αποθηκών του ΕΘΙΑΓΕ και διαμόρφωσης του 

περιβάλλοντος χώρου στο Ο.Τ. Γ1792» και κατακύρωση αυτού. 

 

12. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων 

Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων». 

 

13. Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών (Οριακή 

Προθεσμία) για το έργο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου 

Γυμνασίου Λάρισας». 

 

14. Έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης για την 

εκπόνηση της «Κυκλοφοριακής μελέτης εφαρμογής στην κεντρική 

περιοχή της Λάρισας Β΄ ΜΕΡΟΣ», επικαιροποιημένου 

χρονοδιαγράμματος και χρόνου υποβολής των παραδοτέων και του 

τρόπου καταβολής της αμοιβής της μελέτης. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

15. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Δ/νσης 

Πολεοδομίας (Μπαμπαλή Πηνελόπη). 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

16. Μείωση του αντιτίμου διαδρομών για τη χρήση του κολυμβητηρίου Νέας 

Πολιτείας. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

17. Αποδοχή δωρεάς 500 τεμ. αντισηπτικών από την εταιρεία «ΒΙΑΝΕΞ 

Α.Ε.». 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

18. Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους (ΚΑΤΣΑΒΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κλπ). 

 

  

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

19. Η με αριθ. 36/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. με θέμα «Γ' 

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ.Ω.Λ. οικονομικού έτους 2021». 

 

  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  

20. Έγκριση Χριστουγεννιάτικου στολισμού για την Κοινότητα Γιάννουλης 

τις Παλαιές και Νέες Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης. 

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


