
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
Της 11–02–2016 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 18.00μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

                 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης εξόδων για την ημερίδα 
"Αναβολικά: ο μέγιστος κίνδυνος για τη Νεολαία - Γενετικό 
Ντόπινγκ: το μέγα πρόβλημα για την Κοινωνία". 

 

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης φιλοξενίας αντιπροσωπείας 
της Πολωνίας. 

 

3. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 
Αντιδημάρχου κ. Μαβίδη Δημήτριου στην Αθήνα. 

 

4. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 
Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Δεληγιάννη στην Αθήνα. 

 

5. Έγκριση χορηγίας στη μη κερδοσκοπική εταιρεία για τον πολιτισμό 
"ARTFOOLS". 

 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

6. Παραίτηση από ασκηθείσα ανακοπή (άρθρου 933 ΚΠολΔ) (Λέντζα), 
σύμφωνα με την αρ. 21/2016 Α.Ο.Ε. 

 

  
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

7. Η με αριθμ. 5/2016 απόφαση Δ.Σ.της Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. που αφορά 
την έγκριση του προϋπολογισμού της Δ.Π.Λ.-Μ.Γ.Ι.Κ. οικονομικού 
έτους 2016. 

 

8. Η υπ΄ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Θ.Ε.Κ.Ε.Λ. που 
αφορά Έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης, μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δ. 
Λαρισαίων και της ΔΗ.Θ.Ε.Κ.Ε.Λ. 

 

9. Η με αριθμ. 7/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. που αφορά "Αίτημα 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών για το πλαίσιο δράσης "Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής", για την περίοδο 2015-2016, 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

10. Η με αριθμ. 2/2016 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. περί "Έγκρισης 
τροποποίησης του προϋπολογισμού Δ.Ω.Λ. 2016, στο σκέλος της 
ονοματολογίας των Κ.Α." 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

11. Επανυποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης Ο.Π.Δ. έτους 
2016 Δ. Λαρισαίων και Νομικών Προσώπων, λόγω αλλαγών στο 
Ο.Π.Δ. της Πινακοθήκης. 

 

12. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον 
κ. Σάντο Γρηγόριο. 

 

13. Έγκριση αίτησης προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, σχετικά με τα κληροδοτήματα. 
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14. Αποδοχή και κατανομή της 1ης ΣΑΤΑ 2016, ποσού 127.932,50 ευρώ.  
  

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

15. Χαρακτηρισμός της εκμίσθωσης αναψυκτηρίου πισίνας αθλητικού 
κέντρου Νεάπολης ως εμπορικής και παράταση της εκμίσθωσης για 
πέντε χρόνια από τη λήξη της, ήτοι μέχρι και το 2020. 

 

16. Μείωση μηνιαίου μισθώματος της σύμβασης ενοικίου του 
αναψυκτηρίου της δημοτικής πισίνας τόσο για τη θερινή περίοδο του 
2015, όσο και μέχρι τη λήξη της, ήτοι μέχρι και το έτος 2020. 

 

17. Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων 2016 και έγκριση της 
δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

18. Έγκριση συνέχισης της λειτουργίας της δομής για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  

19. Έγκριση ίδρυσης νέου Κ.Ε.Π. στην Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας.  
  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
20. Έγκριση διοργάνωσης ειδικής εκδήλωσης με τίτλο "Λάρισα open city: 

από την εσωστρέφεια στην ανοικτή πόλη" για την παρουσίαση του 
Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ και έγκριση της δαπάνης και της 
διάθεσης πίστωσης. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

21. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δ. 
Λαρισαίων, για το έτος 2016. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

22. Παραχώρηση κατά χρήση στο Τ.Ο.Ε.Β. Κουτσόχερου δημοτικών 
εκτάσεων. 

 

23. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2στ' του Ν.3316/2015 των 
υποστηρικτικών μελετών της μελέτης με τίτλο "Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου 
Κοιλάδας (νυν Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων)": 

I. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και 
II. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), 
σύμφωνα με την αρ. 3/2016 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

24. Ορισμός επιτροπής καταστροφής μηχ/των Ν.3463/06 Ν.Δ.Κ.Κ.  
25. Έγκριση μελέτης της εργασίας αποψίλωση - απακάνθωση χέρσων 

επιφανειών έτους 2016. 
 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

26. Έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης και έγκριση της δαπάνης 
και της διάθεσης πίστωσης μετακίνησης και κοινωνικής εκδήλωσης 
για ψυχαγωγία μελών των ΚΑΠΗ. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

27. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του δημοτικού  
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έργου "Συντήρηση πεζοδρόμων". 
28. Έγκριση για τη διενέργεια προμηθειών του οικ. έτους 2016 για τις 

ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής για την 
"Προμήθεια - Τοποθέτηση χώρων ελαφριάς κατασκευής για τη 
στέγαση των 10ου & 48ου Νηπιαγωγείου". 

 

30. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή 
πεζοδρομίων και Κ.Χ. οδού Σωκράτους". 

 

31. Έγκριση πρωτοκόλλου απόρριψης και χρόνου αντικατάστασης για 
την "Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών". 

 

32. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την "Προμήθεια 
οργάνων παιδικών χαρών". 

 

33. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 
"Διαμορφώσεις στα 11ο και 34ο Νηπιαγωγεία". 

 

34. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Διαμορφώσεις στα 11ο και 34ο 
Νηπιαγωγεία". 

 

35. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου "Επισκευές 
στη σκεπαστή αγορά Νεάπολης". 

 

36. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου 
"Διαμόρφωση ανακατασκευή αιθουσών παλαιού κοινοτικού 
καταστήματος Φαλάνης σε αίθουσα εκδηλώσεων ανάδειξης και 
διατήρησης τοπικής κληρονομιάς". 

 

37. Σύσταση επιτροπής για την Οριστική  Παραλαβή του έργου 
"ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 33ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ". 

 

38. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου 
"Νηπιαγωγείο Τερψιθέας". 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

39. Αναπροσαρμογή-καθορισμός τελών παραχώρησης χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 32/2016 Α.Ο.Ε.. 

 

40. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος μονού οικογενειακού τάφου στο 
νέο κοιμητήριο στον κ. Μαντζαφούλη Γρηγόριο. 

 

41. Διαγραφή άδειας πωλητού λαϊκών αγορών του κ. Παπαϊωάννου 
Βασίλειου. 

 

42. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα Στάικου 
Αγγελική. 

 

43. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα Τσιώλα 
Δέσποινα. 

 

44. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Βαλιάνο 
Διονύσιο. 

 

45. Συνδρομή στο περιοδικό "Γεωργία-Κτηνοτροφία".  
46. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής 

Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών Διαφορών και 
Αμφισβητήσεων του Δ. Λαρισαίων. 

 

47. Εκμίσθωση καταστήματος Υ.Ε. με εγκαταστάσεις MINI GOLF στο 
πάρκο Αλκαζάρ. 

 

48. Εκμίσθωση καταστήματος Υ.Ε. στο λόφο του Φρουρίου.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

       ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

