
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
Της 14–06–2018 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 19.30 μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

                 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
1. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου "Ανακατασκευή οδών 

Τερψιθέας". 
 

2. Έγκριση μελέτης του έργου "Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. 
Κοιλάδας". 

 

3. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της "Προμήθειας φωτιστικών τύπου 
LED για την εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό οδών - πλατειών". 

 

4. Έγκριση αποδοχής συμμετοχής στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία νέων τμημάτων 
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. 

 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης εξόδων δημοσίων σχέσεων για το Γραφείο 
Δημάρχου. 

 

6. Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Λαρισαίων με την Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) του 2ου Μαραθώνιου Ανάπτυξης 
Καινοτόμων Υπηρεσιών για τις Έξυπνες Πόλεις και τον Ψηφιακό 
Μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έγκριση της δαπάνης 
και της διάθεσης πίστωσης. 

 

7. Έγκριση διοργάνωσης διήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην 
πλατεία "Ελευθερίας" των Πυροβολικών και έγκριση της δαπάνης και 
της διάθεσης πίστωσης. 

 

8. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας 
κ. Γεωργίου Σούλτη στα Τρίκαλα. 

 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

9. Έγκριση διενέργειας γενικών υπηρεσιών για την κατασκευή περιπτέρων 
για τη Διοργάνωση και Λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης 
Λάρισας. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

10. Έγκριση διοργάνωσης της έκθεσης βιβλίου Λάρισας και έγκριση της 
δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

11. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, 
εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού 
Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής. 

 

  

Σελίδα 1 από 3 



Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
12. 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού 

έτους 2018 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος 
Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την αρ. 
259/2018 Α.Ο.Ε. 

Τοπικές και 
Δημοτικές  
Κοινότητες 

13. Άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην τράπεζα Πειραιώς και ορισμός 
υπόλογου διαχειριστή. 

 

14. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις 
ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη 2018-2019. 

 

15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κέντρου Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής 
Πολιτικής, του Δήμου Λαρισαίων. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

16. Αίτημα κοπής ενός δέντρου στην οδό Καραϊσκάκη 42-44.  
17. Αίτημα κοπής ενός δέντρου στην οδό Βάσω Βαρίκα 21.  

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

18. Έγκριση υποβολής πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020" - 
πρόσκληση 042 (α/α ΟΠΣ 2376) -Εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑμεΑ. 

 

19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών οικονομικής ενίσχυσης 
ατόμων από το πρόγραμμα Β.Α. 67% και άνω. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

20. Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης που αφορά το έργο 
"Ολοκλήρωση ανοικτού κολυμβητηρίου αθλητικού κέντρου Νέας 
Πολιτείας. 

 

21. 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου "Επισκευές - 
συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017". 

 

22. Αποδοχή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ έτους 2018, 
για επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων. 

 

23. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 
έργου "Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (Β΄ φάση 2015)". 

 

24. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού έργου 
"Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων". 

 

25. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας "Προμήθεια και τοποθέτηση 
αγωνιστικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού συστήματος χρονομέτρησης 
και αποτελεσμάτων αγώνων υγρού στίβου". 

 

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση 
χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου Ειδικού 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

27. Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης καταστημάτων και αιθουσών 
στις εργατικές κατοικίες του πρώην ΟΕΚ. 

 

28. Διαγραφή ποσού από τον υπ΄ αριθμ. 2434/01-01-2018 χρηματικό 
κατάλογο που αφορά εργασίες που έγιναν στον πεζόδρομο Παπακυριαζή 
και εκ νέου βεβαίωσή του (Κώτση Ανδρομάχη). 

 

29. Διαγραφή ποσών από τον υπ΄ αρίθμ. 1499/01-01-2018 χρηματικό 
κατάλογο που αφορά κατασκευή κρασπεδόρειθρων έτους 2007 

 

Σελίδα 2 από 3 



Σελίδα 3 από 3 

(Κόρακας Παναγιώτης). 
30. Καθορισμός δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ελευθερών για δημιουργία 

πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων και εκμίσθωση τμήματος αυτής, 
σύμφωνα με την αρ. 40/2018 ΑΕΠΖ. 

 

  
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

31. Η με αρ. 21/2018 απόφαση του ΔΣ του ΔΩΛ περί "Β΄ αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του ΔΩΛ, οικ. έτους 2018". 

 

32. Έγκριση επιπρόσθετης επιχορήγησης για τη σχολική επιτροπή μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων. 

 

  
  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
        ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

