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05/09/2018Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής της
και των αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) .

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

A.Ε.Π.Ζ. 62.1 Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1) Μιας θέσης για ΑΜΕΑ
στην οδό ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, (Ο.Τ.1071Α). Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ το θέμα στο

Δ.Σ.

A.Ε.Π.Ζ. 63.2 Ενστάσεις κατά της αρ. 510/2018 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Λαρισαίων, με την οποία γνωμοδότησε  σχετικά
με την: "Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης
Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (απόφαση αριθ.
128/2014 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), σε
ιδιοκτησία της κας Ειρήνης Σαπουνά με ανασχεδιασμό των
Ο.Τ.115Α,Ο.Τ.116Α, Κ.Χ.115Γ και Κ.Χ.116Α ,με επιβολή
όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της
όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής
εισφοράς σε γη , στη συνοικία Πυροβολικά Λάρισας ,
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις
αρ. 278/2018Α.Ο.Ε. και 46/2018 Α.Ε.Π.Ζ.".

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ την
απόρριψη της ένστασης

A.Ε.Π.Ζ. 64.3 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας με
κατάργηση του πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ.78Α και
Κ.Χ.78Α, ανασχεδιασμό του Ο.Τ.78Α με δημιουργία των
νέων Ο.Τ.78Α-Χώρος Νηπιαγωγείου και Ο.Τ.78Β και
πεζοδρόμου πλάτους 4,00μ μεταξύ αυτών, ανασχεδιασμό του
Κ.Χ.78Α και διατήρηση των όρων δόμησης και συντελεστή
δόμησης ίσου με 1,2, στη συνοικία Αβέρωφ Λάρισας ,
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ στο Δ.Σ. την
τροποποίηση

A.Ε.Π.Ζ. 65.4 Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από αυτοδίκαιη άρση
απαλλοτρίωσης (σύμφωνα με το άρθ.3 παρ.2 του Ν.4315/14),
με αποχαρακτηρισμό τμήματος της οδού Επιδάμνου μεταξύ
των Ο.Τ. 1126 και 1126Α και δημιουργία νέου Ο.Τ.1126,
ιδιοκτησίας κ. Ιωαννίδου Σταυρούλας, ταυτόχρονη πράξη
επιβολής εισφοράς σε γη του Ν.4315/14 και επιβολή όρων
και περιορισμών δόμησης, μετά από τη με αρ.293/2014
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στη
συνοικία Νέα Σμύρνη σύμφωνα με το συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ την
απόρριψη της τροποποίησης



A.Ε.Π.Ζ. 66.5 Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. και
τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ

A.Ε.Π.Ζ. 67.6 Τροποποιήσεις προσωρινού χαρακτήρα σημείων τοποθέτησης
κάδων Μ.Α.Α. λόγω εργασιών ανακατασκευής οδών. Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ
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