
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
 

Της 29-10-2020 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 12:30μ.μ. 

 
 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
1. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης φωταγώγησης δημοσίων κτιρίων και 

μνημείων για την Παγκόσμια Ημέρα αφιερωμένη στον Σακχαρώδη 
Διαβήτη. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2. Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, έτους 2019 του 
Δήμου Λαρισαίων. 

 

3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό που 
αφορά «Προμήθεια Ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών 
μηχανημάτων και μικρού χορτοκοπτικού για το έτος 2020». 

 

4. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, των όρων του 
τεύχους διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής για την «Προμήθεια 
ηλεκτροεργαλείων, μικρών κηποτεχνικών μηχανημάτων και μικρού 
χορτοκοπτικού για το έτος 2020». 

 

5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή (Θεόδωρος 
Κωνσταντίνου). 

 

6. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 
αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο Άλσος του Αγίου Αντωνίου». 

 

7. Διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους με αρ. 376-399-413-
461-464-473-513-549-555/2020 που αφορούν ανείσπρακτα Δημοτικά 
Τέλη-Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση τους. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

8. Καταβολή εξόδων κηδείας της αποβιώσασας Νάτσιου Ευαγγελίας του 
Αριστείδη. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

9. Έγκριση δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Urbact III rurban food-food corridors». 

 

10. Έγκριση δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Urbact III rurban food-food corridors». 

 

11. Έγκριση δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «HORIZON 2020 EASYRIGHTS». 

 

12. Έγκριση δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Urbact III Playful Paradigm». 

 

13. Έγκριση διοργάνωσης διαδικτυακού συνεδρίου του Παγκοσμίου Δικτύου 
των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO «Εκπαίδευση στην ενεργό 
πολιτειότητα». 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
14. Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός 

Ανθούπολης». 
 

15. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τσόλια Χρυσάνθη). 

 

16. Καθορισμός ετήσιου τέλος για την αποκλειστική παραχώρηση χώρων για 
τη στάση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης, ταξί και 
επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των πελατών του 
ξενοδοχειακού καταλύματος και μόνο για την επιβίβαση και την 
αποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και την εκφόρτωση των 
αποσκευών τους, μπροστά ή πλησίον των ξενοδοχείων καταλυμάτων. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

17. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από άρση 
απαλλοτρίωσης (απόφαση αριθ. Α1540/2017 του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Λάρισας ), σχετικά με την: Εγγραφή εξειδικευμένου 
κονδυλίου συνολικού ποσού 99.835,88 ευρώ στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Λαρισαίων, για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 
σε ιδιοκτησία των κ.κ. Νικολάου Πιτσίλκα και Μαρίας Πιτσίλκα στο 
Ο.Τ.742, αλλά και σε τμήμα του δρόμου μεταξύ των του Ο.Τ.742, και 
Ο.Τ.713Α, στη συνοικία Φιλιππούπολη Λάρισας. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  
18. Έγκριση διοργάνωσης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τα  παιδιά 

Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων (παιδικές παραστάσεις). 
 

  
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

19. Η με αριθμ. 16/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Λάρισας-Μ.Γ.Ι. Κατσίγρα με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 
έτους 2018». 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

20. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας 
για την εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταλλικών υλικών 
(σιδηρούχο scrap και ανάμεικτων κραμάτων αλουμινίου) και 
κατακύρωση αυτού. 

 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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