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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Στις 22-11-2022 

Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα έναρξης: 12.30 μ. μ. – Ώρα λήξης: 13.30 μ.μ. 

 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 
 

1. Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 22-11-2022.  

  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

2. Ακύρωση της υπ. αρ. 684/29-09-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λαρισαίων και έγκριση 2ης αναπροσαρμογής τιμών των υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 56579/22-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009804813) και 1691/22-12-2021 

(ΑΔΑΜ: 21SYMV009804860) συμβάσεων, οι οποίες τροποποιήθηκαν με τις 

υπ. αρ. 49703/15-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011602504) και 1598/15-11-2022 

(ΑΔΑΜ:22SYMV011604471) συμβάσεις, του Δήμου Λαρισαίων και του 

Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος, με τον 

οικονομικό φορέα «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ». 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

3. Ακύρωση της με αριθμ. 331/2022 Α.Ο.Ε με θέμα: Ανάληψη δαπάνης 

αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στον Κοινόχρηστο Χώρο (Κ.Χ.) 

867 Γ και δημιουργία για τον σκοπό αυτό κωδικού πληρωμών στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων έτους 2022. 

 

4. Διόρθωση της με αριθμ. 590/2021 Α.Ο.Ε. ως προς την περιγραφή του ακινήτου 

για την «Εξώδικη και συμβιβαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας των κ.κ. Αποστόλου, Ιωάννη, Δήμητρας Καφετσούλη του 

Αντωνίου και Σιναπλίδη-Καφετσούλη Χριστίνας του Ιωάννη επί της οδού 

Βενιζέλου 113 και Παπαναστασίου (Κ.Χ. 867 Γ) της συνοικίας Αγίου 

Αχιλλείου». 

 

5. Διόρθωση της με αριθμ. 711/2021 Α.Ο.Ε. ως προς την περιγραφή του ακινήτου 

για την «Εξώδικη και συμβιβαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας κ. Εσθήρ Χαϊμ Κοέν-Μωϋσή επί της οδού Παπαναστασίου 22Α 

(Κ.Χ. 867 Γ) της συνοικίας Αγίου Αχιλλείου». 

 

6. Διόρθωση της με αριθμ. 712/2021 Α.Ο.Ε. ως προς την περιγραφή του ακινήτου 

για την «Εξώδικη και συμβιβαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας των κ. κ. Μαρίας Βογιατζή-Βοκοτόπουλου του Γρηγορίου, Ειρήνη 

Βοκοτόπουλου-Χαλκιοπούλου του Παναγιώτη  και Κωνσταντίνου 

Βοκοτόπουλου του Παναγιώτη επί της οδού Παπαναστασίου 20 (Κ.Χ. 867 Γ) 

της συνοικίας Αγίου Αχιλλείου». 

 

7. Διόρθωση της με αριθμ. 735/2021 Α.Ο.Ε. ως προς την περιγραφή του ακινήτου 

για την «Εξώδικη και συμβιβαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας των κ. Ζουμπούλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου και Ζουμπούλη 

Χρήστου του Κωνσταντίνου επί της οδού Παπαναστασίου 24  (Κ.Χ. 867 Γ) της 

συνοικίας Αγίου Αχιλλείου». 

 

8. Διόρθωση της με αριθμ. 436/2021 Α.Ο.Ε. ως προς την διαγραφή πρότασης,  
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λόγω διόρθωσης από τον ιδιοκτήτη της «Πράξης Εμφάνισης και Δηλώσεων». 

9. Διόρθωση της με αριθμ. 814/2021 Α.Ο.Ε. ως προς την περιγραφή του ακινήτου 

για την  «Εξώδικη και συμβιβαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας των κ. κ. Σηλυβρίδη Αικατερίνης του Βασιλείου και Σηλυβρίδη 

Σοφοκλή του Βασιλείου επί της οδού Παπαναστασίου 16-18 (Κ.Χ. 867 Γ) της 

συνοικίας Αγίου Αχιλλίου». 

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 


