
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
Της 14–07–2020 
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 19.30 μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

                 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  
1. Ενημέρωση – συζήτηση για τους βανδαλισμούς στην πόλη της Λάρισας.  
  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
2. Ψήφισμα της «Λαρισαίων Κοινόν».  

  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

3. Παράταση της διάρκειας σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια του 
έργου «Mingle» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

4. Έκδοση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου τoυ κ. Τσιγκόιδα 
Κωνσταντίνου, εκπροσώπου της “ΪΝΤΕRNET SPOT IKE”, στην οδό Σκ. 
Σούτσου 13, δυναμικότητας δέκα (10) PLAYSTATION & ενενήντα δύο 
(92) Η/Υ. 

 

5. Έγκριση μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο 
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

6.  Α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και 
μεταλλικών υλικών (scrap), με σκοπό την ανακύκλωσή τους σε 
εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ και για χρονικό διάστημα τριών (3) 
ετών, ήτοι 2020 - 2023, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων. 
Β. Ορισμός μελών για την στελέχωση της Επιτροπής Καταμέτρησης και 
Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων του άρθρου 9 του ΠΔ 270/1981.  

 

  
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

7. Τροποποίηση της με αριθμ.605/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Συμμετοχή του 
Δήμου Λαρισαίων στη δράση «Προώθηση των υπηρεσιών 
διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας». 

 

8. Τροποποίηση της Απόφασης υλοποίησης με τα ίδια μέσα του Υποέργου 
(1) με τίτλο «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαρισαίων» της πράξης 
«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Λάρισας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5009745 . 

 

9. Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με τα ίδια μέσα του Υποέργου 
(2) με τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαρισαίων» της πράξης 
«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 

 

Σελίδα 1 από 3 



 

Φαρμακείο στο Δήμο Λάρισας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009745.   
  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
10. Kαταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας 

σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Λαρισαίων. 
 

11. Ανανέωση μείωσης ετήσιου μισθώματος του δημοτικού λατομείου στη 
θέση Παλιοκκλήσι Αμυγδαλέας" (ΛΑΤΕΚΑΤ ΣΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.). 

 

12. Συναίνεση Δήμου Λαρισαίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 
πάρκου 100 kw με σύστημα Net Metering από τη μισθώτρια στον 
λατομικό χώρο του δημοτικού λατομείου αδρανών υλικών στη θέση 
Παλιοκκλήσι Αμυγδαλέας. 

 

13. Εν μέρει διαγραφή μισθώματος του τρέχοντος καλλιεργητικού έτους 
(2020) λόγω ζημιών στην καλλιέργεια εκ της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων (ΕΕΛ) της ΔΕΥΑΛ σε δημοτικό αγροτεμάχιο της Κοινότητας 
Μάνδρας. 

 

14. 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού 
έτους 2020 σύμφωνα με τη με αριθμ. 368/2020 Α.Ο.Ε. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

15. Προσκύρωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 2,74 τ.μ. και καταβολή στον 
Δήμο Λαρισαίων υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των 
κ.κ. Δήμτσα Αλέξανδρου και Αρτέμιδος του Αχιλλέα. 

 

16. Προσκύρωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 47,92 τ.μ. στην οδό Ρόδου 
(Ο.Τ. 946Β), της συνοικίας Αμπελόκηποι, στην ιδιοκτησία της κ. 
Κωνσταντίνας Βασ. Καζάνα . 

 

17. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από άρση 
απαλλοτρίωσης (απόφαση αριθ. 826/2015 του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Λάρισας), σε ιδιοκτησία των κ.κ. Θανασιά Κωνσταντίνου και Θανασιά 
Μαρίας με ανασχεδιασμό του Ο.Τ. 676ΑΛ ,με επιβολή όρων και 
περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής και με 
ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία Λειβαδάκι 
Λάρισα, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, τη με 
αριθμ. 34/2020 Α.Ε.Π.Ζ. και τη με αριθμ. 329/2020 Α.Ο.Ε. 

 

18. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας με την έγκριση 
πεζοδρόμου μεταξύ των ΟΤ 1634 και 756, εφαρμογή της οικοδομικής 
γραμμής της οδού Χατζημηχάλη στο όριο των ιδιοκτησιών του ΟΤ 756 
και εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής της οδού Τσοκάλου στα ΟΤ 756, 
753 και 757Α επί του ορίου απαλλοτρίωσης των ΦΕΚ 163Β/1949 & 
152Β/1951, στη συνοικία Αγ. Θωμά Λάρισας , σύμφωνα με τη με αριθμ. 
37/2020 Α.Ε.Π.Ζ. και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

19. Εξέταση ενστάσεων κατά της με αριθμ. 332/2019 Απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου, σύμφωνα με τη με αριθμ. 38/2020 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

20. Προσωρινή τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των εισιτηρίων 
εισόδου στην Δημοτική πισίνα που βρίσκεται στην συνοικία Νεάπολης 
και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 322/2020 Α.Ο.Ε. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

21. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: « Δρόμοι  
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ήπιας κυκλοφορίας (Ασκληπιού) ». 
22. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: 

«Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας». 
 

23. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή 
διαδρόμων στο Πάρκο Αλκαζάρ». 

 

24. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και 
επισκευή πεζοδρομίων». 

 

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση 
Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κοιλάδας». 

 

26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Ανακατασκευή οδού Ηπείρου». 

 

  
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

27. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας "ΔΕΥΑΛ", λόγω 
παραίτησης. 

 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
        ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

