
 

Σελίδα 1 από 2 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Στις 27-10-2022 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 13:00μ.μ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού οχήματος της 

ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαρισαίων, για μετακινήσεις του Δημάρχου Λαρισαίων 

και Προέδρου ΔΕΥΑΛ. 

 

2. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 

Αντιδημάρχου Διοίκησης, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Δημητρίου 

Δεληγιάννη στην πόλη Κισινάου της Μολδαβίας. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Κοινότητας 

Φαλάνης (Λυγούρας Κων/νος). 

 

4. Εξέταση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την κατεπείγουσα 

προμήθεια «Έτοιμων Γευμάτων για τη σίτιση των Μαθητών του Μουσικού 

Σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο) του Δήμου Λαρισαίων, σχολικού έτους 2022-

2023». 

 

5. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση που αφορά κατεπείγουσα ανάγκη παροχής 

υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής χημικών τουαλετών (στη 

σεισμόπληκτη κοινότητα του Κουτσόχερου μετά το σεισμό της 3ης Μαρτίου 

2021) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 

 

6. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών (δεύτερου σταδίου) για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 

– επιστημονικής υποστήριξης εκπόνησης του «Επιχειρησιακού σχεδίου για 

την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

7. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου 

δημοτικού καταφυγίου Λάρισας». 

 

8. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή κτιρίου για τη στέγαση του 55ου 

Νηπιαγωγείου». 

 

9. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Λόγω Αναθεώρησης) του έργου: «Επισκευή 

λιθόκτιστου κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου, λόγω σεισμού».  

 

10. Έγκριση παράτασης περάτωσης του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού 

Σχολείου Αγίου Γεωργίου». 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

11. Τροποποίηση της με αριθμ. 114/2022 Α.Ο.Ε. με θέμα: Σύναψη σύμβασης 

διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και του Δήμου 

Κιλελέρ, για παροχή διοικητικής υποστήριξης άσκησης αρμοδιοτήτων 

υπηρεσίας δόμησης, (ΥΔΟΜ) στον Δήμο Κιλελέρ. 

 

12. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από άρση 

απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 

Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.4787/2021 σχετικά με: 
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Την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου συνολικού ποσού 16.513,99 ευρώ 

στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, για την επανεπιβολή της 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας του 

Χατζηκαμαγιάννη Θωμά, μεταξύ των Ο.Τ. 920, 920Α και του ορίου του 

σχεδίου πόλης, στη συνοικία "Ιπποκράτης" της πόλης Λάρισας του Δήμου 

Λαρισαίων, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 40/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

13. 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 18.924,55 €, 

στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, για την επανεπιβολή της 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία του κ. Μπάγκαβου Γεώργιου, 

στο ΟΤ 1147Α, επί της οδού Αμφίκλειας στη συμβολή της με την 

Παραλλαγή της Σιδηροδρομικής Γραμμής και με το Συλλεκτήρα Ι1, στη 

συνοικία Λαχανόκηποι Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αρ. 57/2022 απόφαση της 

Ε.Π.Ζ. 

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


