ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΗΣ 23/03/2017
ΩΡΑ: 12:30
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
2. Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017.
3. Έγκριση διενέργειας, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και
όρων Διακήρυξης για την προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Λαρισαίων.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματί του (Ζεμπέκης Γεώργιος).
5. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο "Συντήρηση - Επισκευή χώρων Δημαρχείου".
6. ΄Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για
την "Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων".
7. Έγκριση μελέτης - διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και όρων
διακήρυξης για την "Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων".

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
8. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου
(Μπαξεβάνου Σταυρούλα).

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
9. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από άρση απαλλοτρίωσης (
απόφαση αριθ. 284/2015 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας ), σχετικά με: Την εγγραφή
εξειδικευμένου κονδυλίου συνολικού ποσού 1.506.208,59 ευρώ (1219,00 τ.μ. Χ 1235,61 Ευρώ
/τ.μ.) στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των κ.κ. Ευστρατίου Μπουκή και Γεωργίου Μπουκή, στο
Ο.Τ.996Α κτίριο Parking, στη συνοικία Κέντρο Λάρισας.
10. Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων μετά από άρση απαλλοτρίωσης

(απόφαση αριθ. 499/2008 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), καθώς και την αρ. 11/2016
γνωμοδότηση του ΣτΕ/Τμήμα Ε΄, σχετικά με:Την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου συνολικού
ποσού 1.512.871,14 Ευρώ (716,23τ.μ.*2.112,27 Ευρώ/τ.μ.) στον προϋπολογισμό του Δήμου
Λαρισαίων, για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των κ.κ.
Αχιλλέα Ριζούλη, Μαρίας Ριζούλη, Αικατερίνης Ριζούλη, Ανδρέα Ριζούλη, Γεωργίου Ριζούλη,
Βασιλικής Ριζούλη, Απόστολου Τσιομήτα και Λάμπρου Τσιομήτα σε τμήμα του Ο.Τ.824Α (Κτίριο
Στάθμευσης), στο κέντρο της πόλης.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
11. Εξέταση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : "Ανακατασκευή του γηπέδου
Θεσσαλικό του Δήμου Λαρισαίων" και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.
12. Εξέταση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο : "Ανακατασκευή του γηπέδου
Μητσιμπόνα του Δήμου Λαρισαίων" και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.

Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ
13. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου
(Κοντός Δημήτριος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθανάσιος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

