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ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
1. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Ραχούλας.  
  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
2. Εξώδικη και συμβιβαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 

των κ. κ. Αλεξίας-Αικατερίνης Παναγιούλα του Γεωργίου και Γεωργίου 
Παναγιούλα του Χρήστου επί της οδού Παπαναστασίου 12 (Κ.Χ. 867 Γ) 
της συνοικίας Αγίου Αχιλλίου, σύμφωνα με τη με αριθμ. 630/2021 Α.Ο.Ε. 

 

3. Εξώδικη και συμβιβαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 
των κ. Ράπτη Αναστασίου του Ιωάννη και Πάτσιου Δημητρίου του 
Ανδρέα επί των οδών Βόλου και Κατσιρούμπα Ο.Τ. 1011 της συνοικίας 
Αγ. Γεωργίου, σύμφωνα με τη με αριθμ. 631/2021 Α.Ο.Ε. 

 

4. Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν.4759/2021 σε τμήμα ιδιοκτησίας 
της κ. Παπαγιάννη Μαριάνθης στην οδό Αιτωλικού σε ΚΧ δυτικά του ΟΤ 
1290Δ, μετά την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου που θα αφορά μόνο 
την συγκεκριμένη περίπτωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, 
για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας της, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου, 
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις με αριθμ. 
485/2021 Α.Ο.Ε. και 43/2021 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

5. Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν.4759/2021 σε ιδιοκτησία του κ. 
Γκουλιάκου Κων/νου στην οδό Βάρναλη μεταξύ των ΟΤ 1318Α και ΟΤ 
1291Β, μετά την εγγραφή εξειδικευμένου κονδυλίου που θα αφορά μόνο 
την συγκεκριμένη περίπτωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων, 
για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας του, στη συνοικία Αγίου Γεωργίου, 
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, και τις με αριθμ. 
484/2021 Α.Ο.Ε. και 42/2021 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

6. Τροποποίηση σχεδίου πόλης, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν.4759/2021, μετά από την 1203/2014 
απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στην ιδιοκτησία των κ. 
Ζαχαράκη Ιωάννη και Ζαχαράκη Αποστόλου στην οδό Βεργίνας στο 693Β 
ΚΧ, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της 
όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη 
συνοικία Φιλιππούπολη Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα και τις με αριθμ. 486/2021 Α.Ο.Ε.και 46/2021 
Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

7. Αίτημα κοπής δένδρων επί των οδών Μπουμπουλίνας 18 με Ράγκου και 
Νηρέως με Στρατηγού Φράγκου 36. 
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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
8. Τροποποίηση της με αριθμ. 553/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά στην Α΄ 

Κατανομή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 2018, 
για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων. 

 

9. Τροποποίηση της με αριθμ. 202/2021 Α.Δ.Σ. που αφορά στην Ε΄ 
Κατανομή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 2020, 
για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων. 

 

10. ΣΤ΄ Κατανομή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 
2020, για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων. 

 

11. Α΄ Κατανομή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 2021, 
για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων. 

 

12. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: 
«Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λάρισας».  

 

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου για τη στέγαση του 4ου ΕΠΑΛ». 

 

14. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά: Έγκριση της μελέτης 
προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) της 
οδού ΔΙΓΕΝΗ του έργου 13/19 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ (Γ΄ ΦΑΣΗ) της ΔΕΥΑΛ, σύμφωνα με τη με 
αριθμ. 67/2021 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

15. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά: Μελέτες κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων οδών (φορά - προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην 
πόλη της Λάρισας - ΑΜ4, σύμφωνα με τη με αριθμ. 70/2021 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

16. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά: Μελέτες κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων οδών (φορά - προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην 
πόλη της Λάρισας - ΑΜ6, σύμφωνα με τη με αριθμ. 71/2021 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

17. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά: Μελέτες κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων οδών (φορά - προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) στην 
πόλη της Λάρισας - ΑΜ8, σύμφωνα με τη με αριθμ. 72/2021 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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