
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
Της 08ης–06–2021 
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 19:30 μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Απαλλαγή μισθωμάτων και αντιτίμων σε Αθλητικούς Συλλόγους.  
  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  
2. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά στην παραχώρηση 

διαθέσιμου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων μόνο για την πλατεία Αβέρωφ, σύμφωνα με τη 
με αριθμ. 23/2021 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

3. Άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς και ορισμός 
υπολόγου διαχειριστή. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

4. Ανανέωση μείωσης μηνιαίου μισθώματος A΄ ανθοπωλείου, που 
βρίσκεται εκτός του χώρου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου 
(Μερεντίτης Παναγιώτης). 

 

5. Τροποποίηση της με αριθμ. 92/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: 
«Αναπροσαρμογή – Καθορισμός τελών παραχώρησης χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων», ως προς τον τρόπο είσπραξης των τελών 
παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων μόνο για το έτος 2021 λόγω COVID-19, 
σύμφωνα με τη με αριθμ. 312/2021 Α.Ο.Ε. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

6. Αίτημα κοπής ενός (1) δέντρου στην οδό Παπαβασιλείου 8 και 
ενός (1) δέντρου στην οδό Ψυχάρη 58. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: 
«Επισκευή κτιρίου ειδικού νηπιαγωγείου Γιάννουλης». 

 

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: 
«Διαμόρφωση πλατείας συνοικίας Τούμπας». 

 

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
δημοτικού έργου: «Συντήρηση σήμανσης ασφάλειας οδικού 
δικτύου». 

 

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού 
έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων». 

 

11. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του δημοτικού 
έργου: «Εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης μνημείων & δημοσίων 
χώρων». 

 

12. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του δημοτικού  
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έργου: «Επισκευές αύλειων χώρων σχολείων». 
13. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 

δημοτικού έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας». 

 

14. Γ΄ Κατανομή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, 
έτους 2020, για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων. 

 

  
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

15. Η με αρ. 21/2021 απόφαση Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. με θέμα 
«Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λάρισας». 

 

16. Η με αρ. 14/2021 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. με θέμα «Α΄ 
Αναμόρφωση Ο.Π.Δ 2021». 

 

  
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
        ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

