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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

Στις 10-11-2022 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 13:00μ.μ. 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση των 

όρων διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής, για την «Προμήθεια 

φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Λαρισαίων 

και των Νομικών του Προσώπων». 

 

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

Κοινότητας Λάρισας (Αργυροπούλου Ευαγγελία). 

 

  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

3. Αποδοχή ή μη αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς του Αποστόλου 

Ευαγγελόπουλου του Δημητρίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Λάρισας 

σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 ν.2664/1998. 

 

4. Αποδοχή ή μη αίτησης εξώδικου συμβιβασμού.  

5. Άσκηση ή μη αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης, 

με βάση τη με αριθμό 3/2014 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης. 

 

6. Άσκηση ή μη αίτησης ακύρωσης, κατά της με αριθμό 1507/2022 απόφασης 

της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

7. Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή σε συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Easyrights «Enabling immigrants to easily know and exercise 

their rightslogy theory». 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές-

συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων». 

 

9. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία σημείου 

πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί». 

 

10. Έγκριση όρων διακήρυξης και λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου 

«Δημιουργία σημείου πολιτιστικής διασύνδεσης-Γενί Τζαμί». 

 

11. Έγκριση περικοπής της αμοιβής και επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο 

του έργου «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου Λυκείου Λάρισας», 

για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε σχέση με τις συμβατικές 

υποχρεώσεις του αναδόχου που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο του ΕΣΠΕΛ. 

 

12. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών (Νέμας Κωνσταντίνος). 

 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

13. Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών της Δ/νσης Κινητικότητας για το έτος 

2022. 
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Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

14. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Δ/νσης 

Πολεοδομίας (Μπαμπαλή Πηνελόπη). 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

15. Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στην «Προμήθεια 

εορταστικού φωτισμού» σε συμμόρφωση με την υπ. αρ. Σ1507/2022 

απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ. 

 

16. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων 

Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς έτους 2022-2023. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

17. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Δ/νσης 

Πρασίνου (Μόκιας Κων/νος). 

 

18. Αποδοχή η μη αιτήματος αποζημίωσης της κ. Κρίτσκα Χρυσάνθης για 

βλάβες στο υπ. Αρ. Ι.Χ.Ε ΕΡΝ 9281. 

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


