
08/09/2016ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΗΣ
ΩΡΑ: 12.30

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.

2. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας οικονομικών προσφορών Διαγωνισμού για την
προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Λαρισαίων για τα έτη
2016-2017 και κατακύρωση αυτού.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3. Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής διοργάνωσης & εποπτείας της εμποροπανήγυρης Λάρισας,
καθώς και της διεξαγωγής δημοπρασιών αυτής, για την εκμίσθωση του χώρου εμποροπανήγυρης
Λάρισας για Χαλβαδοπωλεία και κατακύρωση ή μη αυτού.

4. Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής διοργάνωσης & εποπτείας της εμποροπανήγυρης Λάρισας
καθώς και της διεξαγωγής δημοπρασιών αυτής για την εκμίσθωση του χώρου εμποροπανήγυρης
Λάρισας για Ταβέρνες-Ψησταριές και κατακύρωση ή μη αυτού.

5. Εξέταση Πρακτικού Φανερής Πλειοδοτικής Επαναληπτικής Δημοπρασίας της Επιτροπής
διοργάνωσης και εποπτείας εμποροπανήγυρης Λάρισας καθώς και της διεξαγωγής δημοπρασιών
αυτής, για την εκμίσθωση του χώρου Λούνα-Πάρκ της ετήσιας εμποροπανήγυρης και κατακύρωση
ή μη αυτού.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός
Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης Φαλάνης" και κατακύρωση αυτού.

7. Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας-Αξιολόγησης και Αποσφράγισης του Διαγωνισμού για
την "Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας" και κατακύρωση
αυτού.

8. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου "Διαμορφώσεις χώρων για τη λειτουργία ΚΔΑΠ".

9. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματί του (Δήμου Γεώργιος).

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ



10. Καθορισμός όρων Διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Λέσχης Πολιτισμού στην
συνοικία Αγίου Αθανασίου.

11. Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών
Φύλαξης (security) Εγκαταστάσεων του Δήμου και κατακύρωση αυτού.

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Δ/νσης Πρασίνου (Τάτσιου
Ασημίνα).

Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

13. Εξέταση Πρακτικού-Γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προμήθεια πετρελαιοειδών
(Υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) και κατακύρωση αυτού.

14. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου
(Κοντός Δημήτριος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παναγιώτης ΝΤΑΗΣ


