
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
Της 22–03–2018 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 19.00 μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

                 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
1. Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020" - πρόσκληση 
042 (α/α ΟΠΣ 2376). Τίτλος Πράξης: "Ολοκλήρωση του Προσκηνίου 
Πολιτισμού". 

 

2. Έγκριση μελέτης του δημοτικού έργου "Ολοκλήρωση του Προσκηνίου 
Πολιτισμού". 

 

3. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Διαμόρφωση 
πλατείας συνοικίας Τούμπας". 

 

4. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια οργάνων και 
αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών". 

 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Λαρισαίων και της «Εγνατίας Οδού Α.Ε.». 

 

6. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Λαρισαίων με τον 
Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Θεσσαλίας (ΕΣΥΝΕ) και 
έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. 

 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων 
ενοικίασης ηχητικών για το Πάσχα 2018. 

 

8. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για το Παραδοσιακό Χωριό 
2018. 

 

9. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας κ. 
Γεωργίου Σούλτη στη Λειβαδιά. 

 

10. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας κ. Δημητρίου 
Δεληγιάννη στην Αθήνα. 

 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

11. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 353/2013 ΑΔΣ με θέμα: Λήψη κανονιστικής 
απόφασης που αφορά "Καθορισμός τέλους για την παραχώρηση χρήσης 
πλατειών και πεζοδρόμων ως κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 
Λαρισαίων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων", σύμφωνα με την αρ. 
109/2018 ΑΟΕ. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

12. Έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Λαρισαίων με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας του αγώνα δρόμου RUN 
GREECE και έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

13. Έγκριση συνδιοργάνωσης Ιπποκράτειων κολυμβητικών αγώνων και 
έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

Σελίδα 1 από 3 



14. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Εβδομάδας Χορού έτους 2018 και 
έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

15. Έγκριση διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Πάσχα που 
υλοποιεί το Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο Λάρισας και έγκριση της 
δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

16. Έγκριση διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων κλασικού και 
σύγχρονου χορού και έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

17. Έγκριση έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού κάτω των ορίων με θέμα 
"Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση του Μουσικού σχολείου 
Λάρισας για το σχολικό έτος 2018- 2019". 

 

18. Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος "Πανεπιστήμιο των Πολιτών" 
και του Καταστατικού του στα πλαίσια της "Πόλης που Μαθαίνει". 

 

19. Έγκριση εξόδων του Προγράμματος "Πανεπιστήμιο των Πολιτών" στα 
πλαίσια της "Πόλης που Μαθαίνει" και έγκριση της δαπάνης και της 
διάθεσης πίστωσης. 

 

20. Έγκριση διοργάνωσης λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων-Ψυχαγωγία 
παιδιών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαρισαίων και έγκριση της 
δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

21. Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Θεσσαλίας ημερίδας με θέμα "Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη" στα 
πλαίσια της "Πόλης που Μαθαίνει" και έγκριση της δαπάνης και της 
διάθεσης πίστωσης. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

22. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού 
έτους 2018 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος 
Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την αρ. 98/2018 
ΑΟΕ. 

 

23. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών καθαριότητας & 
ευπρεπισμού, οδοκαθαρισμού, πλαστικών σακουλών, χαρτικών για τις 
ανάγκες του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων για τα 
έτη 2018-2019. 

 

24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Κατέρη 
Γεώργιο. 

 

25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Ζούκη 
Μαριάνθη. 

 

26. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτηρίου Δήμου Λαρισαίων στη "Δημοτική 
Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα". 

 

27. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτηρίου Δήμου Λαρισαίων στο "Δημοτικό 
Ωδείο Λάρισας". 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

28. Τροποποίηση της υπ΄αρ.758/2017 απόφασης Δ.Σ με θέμα "Πρόσληψη 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 
την υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος για τη δράση "Εναρμόνιση 
Οικογενειακής Ζωής" ως προς τον αριθμό και τις ειδικότητες των 
απαιτούμενων θέσεων. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

29. Επιστροφή χρηματικού ποσού εισφοράς σε χρήμα (Δελαρούδης 
Μιλτιάδης). 

 

Σελίδα 2 από 3 



Σελίδα 3 από 3 

30. Αίτημα κοπής τεσσάρων δέντρων στο χώρο του Ορφανοτροφείου.  
31. Αίτημα κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους.  
32. Αίτημα κοπής ενός δέντρου στην οδό Θεοπόμπου 105.  

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

33. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη δημιουργία «Στέκι Ηλικιωμένων» της 
Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

34. Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα "Παραχώρηση θέσεων 
στάθμευσης: 1) Μιας θέσης για ΑΜΕΑ στην οδό ΑΙΔΙΝΙΟΥ 10, (Ο.Τ. 
707) 2) Μιας θέσης για ΑΜΕΑ στην οδό ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 45 και 
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, (Ο.Τ.1022)", σύμφωνα με την αρ. 18/2018 
ΑΕΠΖ. 

 

35. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Επισκευές-
Συντηρήσεις Σχολείων (Β' ΦΑΣΗ 2017 & Α' ΦΑΣΗ 2018)". 

 

36. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου "Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής 
Ενότητας Κοιλάδας". 

 

37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
δημοτικού έργου "Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων". 

 

38. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 
"Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας". 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

39. Ανανέωση μείωσης μηνιαίου μισθώματος Α΄ ανθοπωλείου που βρίσκεται 
εκτός του χώρου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου (Μερεντίτης 
Παναγιώτης). 

 

40. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην 
"ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Α.Ε.". 

 

41. Έγκριση χορήγησης άδειας πωλητού παραγωγού Λαϊκών Αγορών στην κ. 
Παπαγεωργίου Ιωάννα του Αριστοκλή. 

 

  
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

42. Η με αρ. 8/2018 απόφαση ΔΣ του ΝΠ "Σχολική Επιτροπή Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων" που αφορά στον 
απολογισμό οικονομικού έτους 2017. 

 

43. Η με αρ. 9/2018 απόφαση ΔΣ του ΝΠ "Σχολική Επιτροπή Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαρισαίων" που αφορά στον 
απολογισμό οικονομικού έτους 2017. 

 

44. Η με αριθμ. 9/2018 απόφαση του ΔΣ του Δ.Ω.Λ. περί "Α΄ αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του Δ.Ω.Λ. οικ. έτους 2018". 

 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

45. Έκδοση ψηφίσματος για την απρόκλητη επίθεση κατά των εκπαιδευτικών 
έξω από το Υπουργείο Παιδείας. 

 

  
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


	    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

