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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Στις 22-09-2022 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 13:00μ.μ. 

 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων 

φυτών δενδρυλίων, υλικών παραγωγής φυτωριακού υλικού, σπόρων 

χλοοτάπητα, έτοιμου χλοοτάπητα, αναλώσιμων κηπουρικών υλικών, 

λιπασμάτων και περλίτη, οργανικών υλικών, φυτοπαθολογικού υλικού, 

ειδικών φυτών και στοιχείων στήριξης φυτών», για τις ανάγκες του Δήμου 

Λαρισαίων και κατακύρωση αυτού. 

 

2. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

οικοδομικών υλικών» και κατακύρωση αυτού. 

 

3. Έγκριση παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 42783/30-09-2021 (ΑΔΑΜ 

21SYMV009285017) σύμβασης του Δήμου Λαρισαίων με τον οικονομικό 

φορέα «Ι. ΓΚΡΟΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΕ» για την προμήθεια τροφίμων (άρτου & 

αρτοσκευασμάτων) για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών και 

της κοινωνικής δομής συσσιτίου του Δήμου Λαρισαίων. 

 

4. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της 1ης 

Κοινότητας Λάρισας (Απρίλη Σοφία). 

 

5. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίων που αφορούν τη 

σύναψη τεσσάρων δανείων, μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων. 

 

6. Διαγραφή ποσών από τον υπ΄ αριθμ. 4837/2022 χρηματικό κατάλογο, που 

αφορά αναδρομικό ΤΑΠ ημιτελούς και μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου 

(ΖΑΡΖΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ). 

 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

7. Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 174/2022 απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Λάρισας. 

 

8. Διορισμός Δικηγόρου για αντίκρουση αναίρεσης εμμίσθου Δικηγόρου του 

Δήμου Λαρισαίων. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

9. Διορισμός δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του μονίμου υπάλληλου του 

Δήμου Λαρισαίων. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

10. Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή σε συνάντηση εταίρων του 

ευρωπαϊκού προγράμματος Easyrights «Enabling immigrants to easily know 

and exercise their rightslogy theory». 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

11. Τροποποίηση της με αριθμ. 196/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση μελέτης 

του δημοτικού έργου «Ολοκλήρωση του Προσκηνίου Πολιτισμού», ως προς 

τα άρθρα Ν.20, Ν.21 του προϋπολογισμού (ομάδα κλιματισμός), με το νέο 

τροποποιημένο άρθρο ΝΤ4 των Η/Μ εργασιών, σύμφωνα με την 

επισυναπτόμενη «αιτιολογική έκθεση τροποποίηση της μελέτης» και έγκριση 

1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

 

12. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Λόγω αναθεώρησης) του έργου «Έκτακτες 

κατασκευές σε δημοτικά κτίρια λόγου σεισμού». 

 

13. Εξέταση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση 

εσωτερικού δακτυλίου Λάρισας» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

 

14. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Επισκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων, περιφράξεων και εξωτερικών 

καθιζήσεων σε επαφή με τα σχολικά κτίρια του Δήμου Λαρισαίων λόγω 

σεισμού». 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

15. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από α)άρση 

απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 

Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το 20ο άρθρο του Ν.4787/2021, σχετικά με: 

Την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου συνολικού ποσού 20.000,00 ευρώ 

στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, για την επανεπιβολή της 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία της κας Λαφιωνιάτη Χαρίκλειας, 

στο Ο.Τ. 770Α ,στη συνοικία Άγιος Αθανάσιος Λάρισας. 

 

16. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από α)άρση 

απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 

Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το 20ο άρθρο του Ν.4787/2021, σχετικά με: 

Την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου συνολικού ποσού 10.811,15 ευρώ 

στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, για την  επανεπιβολή της 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία των κ.κ. Λιάσκου Γεωργίου & 

Λιάσκου Σεραφείμ ,στο Ο.Τ. 358Α, στη συνοικία Ανθούπολη Λάρισας. 

 

17. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από  άρση 

απαλλοτρίωσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 

Ν.4759/2021 και την Α893/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λάρισας), σχετικά με: Την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου που θα αφορά 

μόνο την συγκεκριμένη περίπτωση, ποσού συνολικά 15.116,00€, στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, μετά από άρση απαλλοτρίωσης, στην 

ιδιοκτησία του κ. Παπαγγελάκη Εμμανουήλ, στο ΟΤ 76, επί των οδών 

Επισκοπής & Αμμοχώστου, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης 

όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής 

εισφοράς σε γη, στη συνοικία Αβέρωφ Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 72/22 

απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

 

18. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από  άρση 

απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 

Ν.4759/2021, σχετικά με: Την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου που θα 

αφορά μόνο την συγκεκριμένη περίπτωση, ποσού συνολικά 52.900,00 €, 

στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, μετά από άρση απαλλοτρίωσης, 

στις ιδιοκτησίες Φώτιου Γιαννούλα και Νίκης Αστερίου – Διαμαντή, με 

αποχαρακτηρισμό τμημάτων των οδών Μύρων και Τσοτυλίου, μεταξύ των 

Ο.Τ. 960Β και 960Δ, κατάργηση του Ο.Τ. 960Δ και δημιουργία νέου Ο.Τ. 

960Β, επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης 
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περιοχής και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη σύμφωνα με το 

άρθρο 20 του Ν. 2508/1997 όπως ισχύει σήμερα, στη συνοικία 

"Αμπελόκηποι" της πόλης Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με το 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 

αρ. 80/22 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


