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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

Της 03ης–03–2022 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 19.00 μ.μ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Ενημέρωση – Συζήτηση για τα προβλήματα με τα ετοιμόρροπα και 

επικίνδυνα ιδιόκτητα κτίσματα. 
 

2. Έκδοση ψηφίσματος για την κατάπαυση του πυρός και την ειρήνη 

στην Ουκρανία. 
 

  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

3. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 

2021 σύμφωνα με τη με αριθμ. 11/2022 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

4. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ι.Ε.Κ. 

ΟΑΕΔ στο Δήμο Λαρισαίων. 

 

5. Συγκρότηση επιτροπής για την εκκαθάριση παλαιών αρχείων.  

  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο σχέδιο 

LocalEUCharter: EU Charter on Fundamental Rights closer to 

citizens του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values 

Programme (CERV). 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

7. Τροποποίηση της με αριθμ. 294/2021 ΑΔΣ ως προς το όνομα του 

ιδιοκτήτη στην ιδιοκτησία του οποίου προσκυρώνεται η δημοτική 

έκταση. 

 

8. Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 

Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.4787/2021 (με 

τις υπ’ αριθμ 1040/2011 και 997/2013 αποφάσεις του Α’ τμήματος 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), στην ιδιοκτησία των κ. 

Γεωργάκη Δημητρίου και Γεωργάκη Γεωργίου με 

αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κ.Χ.708 και τη μετατροπή του σε 

οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 708, με τη δημιουργία πεζοδρόμου, με 

ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη και με επιβολή όρων 

και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής 

και την αλλαγή χρήσης σε Κ2 σύμφωνα με το ισχύον ΓΠΣ στη 

συνοικία Άγιος Θωμάς, το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και 

τις με αρ. 14/2022 Α.Ε.Π.Ζ. & 60/2022 Α.Ο.Ε. 

 

9. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας με ανασχεδιασμό των 

γραμμών στα Ο.Τ. 676ΑΛ και 680 ΒΛ Κ.Χ., μετά από άρση 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κεφαλαίου Η’ του Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του 

Ν.4787/2021, σε ιδιοκτησία της κ. Ευτέρπης Δημητρίου Γκιόμοση, 
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με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της 

όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε 

γη, στη συνοικία Λειβαδάκι, σύμφωνα με το συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα και τις με αρ. 40/2021Α.Ε.Π.Ζ., 6/2022 

Α.Ε.Π.Ζ. & 61/2022 Α.Ο.Ε. 

10. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης 

Λάρισας με ανασχεδιασμό του Ο.Τ. 984Β και την αλλαγή χρήσης 

τμήματός του σε ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στη συνοικία Άγιος Αχίλλειος Λάρισας, 

σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τη με αρ. 

15/2022 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

11. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας σε τμήμα 

του Ο.Τ. 75 - Κ.Χ. 75Α με αλλαγή χρήσης από "Ο.Τ. 75 - Χώρος 

Βρεφονηπιακού Σταθμού" σε "Ο.Τ. 75 - Χώροι Εκπαίδευσης 

Πρόνοιας και Υγείας", μετονομασία του Κ.Χ. 75Α σε Κ.Χ. 75 και 

με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της 

όμορης περιοχής, στη συνοικία Αβέρωφ του Δήμου Λαρισαίων, 

σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις με αρ. 

34/2021 Α.Ε.Π.Ζ., 75/2021 Α.Ε.Π.Ζ., 166/2021 Α.Δ.Σ. & 18/2022 

Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

12. Αίτημα κοπής δεκαπέντε (15) δένδρων στην οδό 25η Μαρτίου.  

13. Αίτημα παροχής άδειας κλάδευσης και κοπής έξι (6) δένδρων.  

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

14. Έγκριση πρωτοκόλλου για την οριστική παραλαβή του έργου: 

«Κέντρο πολιτισμού και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων». 
 

15. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης που αφορά: Μελέτες 

Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά - προτεραιότητα & 

καθεστώς στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ12, σύμφωνα 

με τη με αριθμ. 20/2022 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

16. Η με αριθμ. 9/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης 

Λάρισας-Μ.Γ.Ι. Κατσίγρα με θέμα: Καθορισμός ύψους εξόδων 

παράστασης Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

17. Η με αριθμό 7/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με θέμα: 

Ορισμός Επιτροπής Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε.ΥΑ.Λ. 

(άρθρο 5 Ν. 1069/80). 

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

       ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


