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Της 06–10–2016 
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 19.00 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

                 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με τον εμβολιασμό με BCG, κατά της 
φυματίωσης των μαθητών της πόλης, μετά από αίτηση της δημοτικής 
παράταξης "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ". 

 

2. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 
Δημάρχου Λαρισαίων κ. Καλογιάννη Απόστολου στο Offenbourg της 
Γερμανίας. 

 

3. Έγκριση μετάβασης και των αντίστοιχων εξόδων μετάβασης του 
Αντιδημάρχου κ. Καλτσά Νικόλαου στη Βερόνα και Πάρμα της Ιταλίας. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

4. Έγκριση διοργάνωσης των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και μπάσκετ 
εργαζομένων περιόδου 2016-2017 και συγκρότηση επιτροπής 
πρωταθλημάτων. 

 

5. Έγκριση επιχορήγησης στο σύλλογο Ενεργών Πολιτών Λάρισας.  
6. Έγκριση επιχορήγησης στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Θράκα.  
7. Έγκριση επιχορήγησης για αγορά εξοπλισμού για το πολιτιστικό κέντρο 

Φαλάνης. 
 

8. Επανέγκριση της διενέργειας, της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης 
για την αγορά βιβλίων για την κεντρική και τις περιφερειακές 
βιβλιοθήκες του Δήμου Λαρισαίων, λόγο αλλαγής νομικού πλαισίου. 

 

9. Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 3.149,60 ευρώ 
για την προμήθεια εννέα (9) κινηματογραφικών ταινιών για το χειμερινό 
κινηματογράφο του Δήμου Λαρισαίων. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

10. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 293/2015 ΑΔΣ με θέμα Έγκριση συμμετοχής 
του Δήμου Λαρισαίων σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ 
ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ 
ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ", ως προς το Κ.Α. εξόδων. 

 

11. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης εξόδων για τη συμμετοχή του 
Δήμου Λαρισαίων στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την προώθηση της 
εκπαιδευτικής καινοτομίας. 

 

12. Ορισμός επιτροπής Διαγωνισμού, επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων 
και επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας για τη 
Δημόσια Σύμβαση "Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Λογισμικού για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων" βάσει 
του Ν.4412/2016. 
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο 

Κιλελέρ από παράβαση τροχαίας. 
 

14. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. 
Μπροζιούτη Αθανάσιο από παράβαση τροχαίας. 

 

15. Αποδοχή και κατανομή (5ης, 6ης, 7ης δόσης ΣΑΤΑ) έτους 2016 και 
κατανομή ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών ύψους 24.800€. 

 

16. Συγκρότηση νέων επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.  
  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
17. Τροποποίηση σχεδίου πόλης με αποχαρακτηρισμό τμήματος του Γ1815 

(Ρ) και τμήματος οδού μεταξύ του ΟΤ Γ1814 και Γ1815 (Ρ), ενοποίηση 
της ιδιοκτησίας του κ. Ελευθέριου Δούρου στο ΟΤ Γ1814, δημιουργία 
πεζοδρόμου, επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, με ταυτόχρονη 
πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (16,90 τ.μ. του Ν. 2508/97 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), μετά από την αριθ. 263/2014 απόφαση του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο 
τοπογραφικό, στη συνοικία Αγ. Γεωργίου, σύμφωνα με την αρ. 319/2016 
ΑΟΕ και 34/2016 ΑΕΠΖ. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

18. Έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης και έγκριση της δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης της κοινωνικής εκδήλωσης των ηλικιωμένων μελών 
των ΚΑΠΗ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

19. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Διαμορφώσεις στην πλατεία 
συνοικίας Αβέρωφ (ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ). 

 

20. Έγκριση 4ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου "Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου Μύλου Παππά". 

 

21. Έγκριση 5ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου "Ολοκλήρωση κεντρικού 
κτιρίου Μύλου Παππά". 

 

22. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το δημοτικό έργο 
"Τσιμεντοστρώσεις 4ης Δημοτικής Κοινότητας." 

 

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Κατασκευή 
κτιρίου κέντρου ημέρας "ΧΑΡΑ Ι" ατόμων με αυτισμό". 

 

24. Έγκριση της παράτασης του συνολικού χρόνου διάρκειας της 
προγραμματικής σύμβασης για τη "Διερεύνηση ολοκληρωμένης αστικής 
παρέμβασης στην πόλη της Λάρισας. 

 

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
"Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα κακοποιημένων γυναικών". 

 

26. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου "Νηπιαγωγείο 
Τερψιθέας". 

 

27. Έγκριση σύστασης επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου 
"Κτιριακές μουσειολογικές κατασκευές - συντήρηση - τοποθέτηση 
μηχανημάτων Μύλου Παππά". 

 

28. Τροποποίηση των 431/16 ΑΔΣ, 432/16 ΑΔΣ, & 433/16 ΑΔΣ που 
αφορούν την "Έγκριση των αντίστοιχων μελετών και εκτέλεσης έργων 
του θέματος όσον αφορά στον τρόπο εκτέλεσης, λόγω αλλαγής του 
νομικού πλαισίου, από απευθείας ανάθεση σε συνοπτικό διαγωνισμό". 

 

29. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  
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Σελίδα 3 από 3 

"ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Β' ΦΑΣΗ 
2015)". 

30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: 
"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ". 

 

31. Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του δημοτικού έργου "Κατασκευή 
περιφράξεων παιδικών χαρών". 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

32. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος μονού οικογενειακού τάφου στο 
Νέο Κοιμητήριο στην κ. Αλευρίδου Χρυσούλα. 

 

33. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος μονού οικογενειακού τάφου στο 
Νέο Κοιμητήριο στον κ. Τσιάνα Ευάγγελο - Απόστολο. 

 

34. Έγκριση μεταφοράς οικογενειακού τάφου στο παλιό κοιμητήριο.  
35. Παράταση μίσθωσης του στεγασμένου κυλικείου στο Στέκι Σταθμού, 

παράρτημα του ιδιόκτητου Γ΄ Κ.Α.Π.Η. στην πλατεία Ο.Σ.Ε. Λάρισας 
(Χατζή Αναστασία). 

 

36. Παράταση μίσθωσης του στεγασμένου κυλικείου εντός του ιδιόκτητου 
ακινήτου Κ.Α.Π.Η. στην Τ.Κ. Γιάννουλης (Αβρανά Αικατερίνη). 

 

37. Συμψηφισμός οφειλής και διαγραφή χρηματικού καταλόγου.  
  

                        
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
        
 
      ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


	 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

