
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
Της 13–02–2018 
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 14.00 μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

                 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
1. Έγκριση και προσωρινή παραλαβή του σταδίου της μελέτης (Α΄ φάση) 

Αυτοτελούς Τμήματος της "Κυκλοφοριακής μελέτης εφαρμογής στην 
Κεντρική Περιοχή της Λάρισας". 

2η Δημοτική 
Κοινότητα 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

2. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας κ. 
Γεωργίου Σούλτη στην Αθήνα. 

 

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης αναμνηστικών δώρων που 
αφορούν φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων. 

 

4. Έγκριση συνδιοργάνωσης Αποκριάτικης εκδήλωσης του Δήμου 
Λαρισαίων με το Πολιτιστικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες και μη "Η 
ΦΛΟΓΑ" και έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

5. Έγκριση συνδιοργάνωσης Αποκριάτικης εκδήλωσης του Δήμου 
Λαρισαίων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας "Άγιος Γεώργιος" και 
έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

6. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση του μνημονίου συνεργασίας των 
Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, για τη δημιουργία κοινού πλαισίου 
συνεργασίας για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο . 

 

7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το έργο "Εργασίες 
βελτίωσης και συντήρησης κλειστών γυμναστηρίων". 

 

8. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αρ. 12/2018 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

9. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας έτους 2018 και 
έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση 
αποκριάτικων εκδηλώσεων και Καθαράς Δευτέρας της Τοπικής 
Κοινότητας Κοιλάδας. 

 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση 
αποκριάτικων εκδηλώσεων και Καθαράς Δευτέρας της Τοπικής 
Κοινότητας Λουτρού. 

 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση 
αποκριάτικων εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας της Δημοτικής 
Κοινότητας Τερψιθέας. 

 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας της 1ης Δημοτικής  Κοινότητας Λάρισας 
σε συνεργασία με το σύλλογο Αλκαζάρ. 

 

Σελίδα 1 από 4 



14. Έγκριση διοργάνωσης λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων - ψυχαγωγία 
παιδιών των παιδικών σταθμών του Δήμου Λαρισαίων και έγκριση της 
δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

15. Έγκριση εξόδων λειτουργίας των σχολών γονέων και έγκριση της 
δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

16. Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Παράρτημα Λάρισας της Ελληνικής 
Μαθηματικής Εταιρείας εκδήλωσης με θέμα "Μαθηματικά και 
Τεχνολογία" και έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

17. Έγκριση συνδιοργάνωσης επιμορφωτικής ημερίδας με το 2ο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας με θέμα "Εκπαίδευση στη Φυλακή - η 
Ευρωπαϊκή Εμπειρία" και έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης 
πίστωσης. 

 

18. Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας με το σύλλογο γονέων κηδεμόνων 
και φίλων ατόμων με αυτισμό Ν. Λάρισας με τίτλο "Επαγγελματίες - 
Γονείς Ατόμων με ΔΑΦ: Μονοπάτια συνεργασίας" και έγκριση της 
δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

19. Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.787,20€ ευρώ 
για την πραγματοποίηση του 4ου Πανοράματος Ελληνικού 
Κινηματογράφου "Θεόδωρος Αγγελόπουλος" που θα γίνει στο 
"Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο". 

 

20. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων 3ου φεστιβάλ "Open Nights" και 
έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

21. Έγκριση διοργάνωσης παράστασης Didi's Son στο Δημοτικό Ωδείο 
Λάρισας και έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης. 

 

22. Έγκριση διοργάνωσης της παρουσίασης -έκθεσης των φαγετιανών πιάτων 
του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας και έγκριση της δαπάνης 
και της διάθεσης πίστωσης. 

 

23. Έγκριση της διοργάνωσης των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του 
Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας και έγκριση της δαπάνης και 
της διάθεσης πίστωσης. 

 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων προς τιμή του εορτασμού των Αγίων Θεοδώρων Ν. 
Πολιτείας από την 4η Δημοτική Κοινότητα Λάρισας. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

25. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης εξόδων για παραχώρηση 
δείπνου στους εκπροσώπους των εταίρων του ΔΛ στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα MINGLE του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ένταξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AMIF). 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

26. Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία "S.H.GR. 
Μονοπρόσωπη ΕΠΕ" για την εναλλακτική διαχείριση μη επικίνδυνων 
αποβλήτων - μεταχειρισμένων ειδών "ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης", 
σύμφωνα με την αρ. 9/2018 ΑΕΠΖ. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

27. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού 
έτους 2018 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος 
Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την αρ. 48/2018 
ΑΟΕ. 

Τοπικές και 
Δημοτικές 
Κοινότητες 

Σελίδα 2 από 4 



28. Άνοιγμα Λογαριασμών Όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς για κάθε 
Δημοτική ή Τοπική ενότητα ξεχωριστά και ορισμός υπεύθυνου κίνησης 
λογαριασμού. 

 

29. Άνοιγμα λογαριασμού Όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς και ορισμός 
υπόλογου διαχειριστή. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

30. Επιστροφή χρηματικού ποσού εισφοράς σε χρήμα (Αγραφιώτης 
Αθανάσιος). 

 

31. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα (πίνακας 
αποδεκτών 20% έκπτωση Ν. 4495/17). 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

32. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για τα έργα: 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ" & 
"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α΄". 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

33. Έγκριση έναρξης διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα " Παροχή 
επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας δύο (2) ΠΕ Ιατρών παθολόγων, 
ενός (1) ΠΕ Οδοντιάτρων καθώς και ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή, στα 
ΚΑΠΗ - ΣΤΕΚΙΑ και στο Δημοτικό Πολυιατρείο " της Δ/νσης Πρόνοιας 
καθώς και δυο (2) ΠΕ Παιδιάτρων για την "Παροχή υπηρεσίας 
Παιδιατρικής παρακολούθησης των Παιδιών των Παιδικών Σταθμών του 
Δήμου Λαρισαίων της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής 
Πολιτικής. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

34. Λήψη κανονιστικής απόφασης για "Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1) 
Μιας θέσης για ΑΜΕΑ στην οδό Μπουμπουλίνας 12, (Ο.Τ.Γ1837) 2) 
Μιας θέσης για ΑΜΕΑ στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας, 
28ης Οκτωβρίου 9, (Ο.Τ. 858), σύμφωνα με την αρ. 6/2018 ΑΕΠΖ. 

 

35. Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά "Έγκριση της μελέτης 
προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) της 
οδού Μανδηλαρά, των έργων "15/17 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ" της ΔΕΥΑΛ και "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ" του Δήμου Λαρισαίων. Ανάδοχος: Δ. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. (ΔΕΥΑΛ) και ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε. (ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ), 
σύμφωνα με την αρ. 11/2018 ΑΕΠΖ. 

 

36. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας". 

 

37. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Δρόμοι ήπιας 
κυκλοφορίας (Ηλιοδώρου - Ρούσβελτ)". 

 

38. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου "Ανακατασκευή Η/Μ γηπέδου 
Ανθούπολης". 

 

39. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Αντικατάσταση 
δαπέδων γηπέδων τένις και μπάσκετ με ελαστικό τάπητα". 

 

40. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου "Ηλεκτροφωτισμός αθλητικών 
χώρων". 

 

41. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου "Επισκευές - 
συντηρήσεις Νέου Κοιμητηρίου". 

 

Σελίδα 3 από 4 



Σελίδα 4 από 4 

42. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου 
"Διαμόρφωση χώρων του 12ου Λυκείου για την εγκατάσταση του 1ου 
Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού". 

 

43. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
"Αγροτική οδοποιία" του έτους 2016. 

 

44. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
"Αγροτική οδοποιία" του έτους 2017. 

 

45. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού 
έργου "Συντήρηση και επισκευή οδοστρωμάτων". 

 

46. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου 
"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ". 

 

47. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου 
"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ". 

 

48. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις 
2015". 

 

49. Έγκριση παράτασης περάτωσης της μελέτης του έργου "Συντήρηση - 
επανακατασκευή - επανάχρηση του κτιρίου Κονάκι Αβέρωφ". 

 

50. Παράταση συμβατικής προθεσμίας για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. 
Γιάννουλης". 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

51. Μετατόπιση περιπτέρων ιδιοκτησίας Μάνδαλου Αθανασίας και 
Κόμματου Ανδρομάχης στην 3η και 2η Δημοτική Κοινότητα Λάρισας, 
σύμφωνα με την αρ. 10/2018 ΑΕΠΖ. 

2η και 3η 
Δημοτικές 
Κοινότητες 

52. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. Θεοδώρου 
Κωνσταντίνο. 

 

53. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην "KK 
PRODUCTIONS M. IKE" από μίσθωμα Λούνα Πάρκ-παγοδρομίου. 

 

54. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. Λάζο Στέφανο.  
55. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. SHAHZADA 

GULFAM. 
 

56. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον κ. 
Ανυφαντή Αθανάσιο από μίσθωμα. 

 

57. Εκμίσθωση κυλικείων των Πολιτιστικών Κέντρων - ΚΑΠΗ του Αγ. 
Γεωργίου και Αγ. Κων/νου ιδιοκτησίας του Δήμου Λαρισαίων. 

 

  
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

58. Η με αρ. 32/2018 απόφαση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με θέμα 
"Τροποποίηση του Κοινωνικού Τιμολογίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ". 

 

59. Η με αρ. 17/2018 απόφαση ΔΣ της ΔΗΚΕΛ με θέμα "Α΄ αναμόρφωση 
προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΛ οικ. έτους 2018". 

 

                        
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


	 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

