ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΗΣ 09/06/2016
ΩΡΑ: 12.30
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
2. Λήψη ανακλητικής απόφασης ανατροπής προτάσεων που αφορούν ποσά ΚΑΕ που δεσμεύτηκαν
και δεν εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα.
3. Εξέταση Πρακτικού - Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
θέμα "Προμήθεια Γραφικής Ύλης, χαρτιού και αναλωσίμων Η/Υ" για τις ανάγκες του Δήμου
Λαρισαίων για το έτος 2016".

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Εξέταση ένστασης και του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την "Παροχή
υπηρεσιών καταγραφής στοιχείων οδών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Λάρισας".
5. Εξέταση ένστασης και του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την
"Προμήθεια υλικών οριζόντιας σήμανσης".
6. Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την "Προμήθεια
υλικών για την συντήρηση και επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων" και εξέταση ένστασης επί
του Πρακτικού Αξιολόγησης.
7. Ματαίωση Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια φωτιστικών εξοικονόμησης
ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό του φωτισμού της υπόγειας διάβασης Φαρσάλων".
8. Καθορισμός όρων Διακήρυξης για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός 1ης Δημοτικής Κοινότητας".
9. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση της "Προμήθεια εξοπλισμού κεντρικών
μαγειρείων".
10. Καθορισμός όρων Διακήρυξης για το έργο "Διαμόρφωση-Ανακατασκευή εγκαταστάσεων φυσικού
αερίου σχολικών κτιρίων".
11. Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επ' ονόματί του (Ζεμπέκης
Γεώργιος).
12. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
(Πνευματικός Ηλίας).

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
13. Εξέταση των Πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης της Επανάληψης του

τακτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια τροφίμων (ειδών κρεοπωλείου, ειδών πτηνοτροφείου,
οπωροκηπευτικών, τροφίμων (ειδών παντοπωλείου, γαλακτοκομικών, άρτου και
αρτοσκευασμάτων) για τους Παιδικούς Σταθμούς, Ειδών Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου
Λαρισαίων έτους 2016" και την εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων "ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε.",
Μορβατίδη Συμεών και Πατσιούρα Θωμά.

Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
14. Καθορισμός του τρόπου & όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση της ειδικής συγγραφής
υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών, της προμήθειας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και
λιπαντικών διαφόρων τύπων).
15. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου
(Κοντός Δημήτριος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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