
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 
Της 15–09–2020 
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 19.30 μ.μ. 

 
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

                 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
1. Συζήτηση με αφορμή την επιστολή είκοσι οκτώ (28) συμπολιτών για το 

θέμα της χρήσης των μέσων προστασίας, στην περίοδο της υγειονομικής 
κρίσης. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

2. Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αμυγδαλέας 
για δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3. 20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού 
έτους 2020 σύμφωνα με τη με αριθμ. 494/2020 Α.Ο.Ε. 

 

4. Έγκριση χορήγησης άδειας πωλητή παραγωγού Λαϊκών Αγορών στον κ. 
Ανδρίτσιο Αθανάσιο του Γεωργίου. 

 

5. Έγκριση χορήγησης άδειας πωλητή παραγωγού Λαϊκών Αγορών στην 
κα Σαρλικιώτου Κλεοπάτρα του Νικολάου. 

 

6. Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών 
(Μαργαρίτης Σωκράτης). 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

7. Εξέταση ένστασης κατά της με αριθμ. 158/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: 
«Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας με την έγκριση 
πεζοδρόμου μεταξύ των ΟΤ 1634 και 756, εφαρμογή της οικοδομικής 
γραμμής της οδού Χατζημηχάλη στο όριο των ιδιοκτησιών του ΟΤ 756 
και εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής της οδού Τσοκάλου στα ΟΤ 
756, 753 και 757Α επί του ορίου απαλλοτρίωσης των ΦΕΚ 163Β/1949 & 
152Β/1951, στη συνοικία Αγ. Θωμά Λάρισας, σύμφωνα με τη με αριθμ. 
37/2020 Α.Ε.Π.Ζ. και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα», σύμφωνα 
με τη με αριθμ. 63/2020 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

8. Εξέταση ένστασης κατά της με αριθμ. 399/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: 
«Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από αυτοδίκαια άρση 
απαλλοτρίωσης, (άρθ. 3 παρ. 2 του Ν. 4315/14), με κατάργηση τμήματος 
του OT 250Α – χώρος νηπιαγωγείου – βρεφονηπιακού σταθμού, 
δημιουργία του ΟΤ 250Α και πεζοδρόμου, στην ιδιοκτησία των κ.κ. 
Αφροδίτης Καλαντζή – Σωτηρίου και Αριστείδη Κακάτσιου, με 
ταυτόχρονη επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, στη συνοικία 
Ανθούπολη Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα και της με αρ. 28/2019 Α.Ε.Π.Ζ και 185/2019 Α.Ο.Ε.», 
σύμφωνα με τη με αριθμ. 50/2019 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

9. Επικαιροποίηση της με αριθμ. 153/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση και 
οριστική παραλαβή Β2΄ Σταδίου της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη 
Επέκτασης του σχεδίου πόλης και πράξη εφαρμογής σε τμήμα της 

 

Σελίδα 1 από 2 



 

Σελίδα 2 από 2 

Π.Ε.13, περιοχή Άγιος Θωμάς Λάρισας». 
10. Επικαιροποίηση της με αριθμ. 604/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση 

Σχεδίου Πόλης Λάρισας με έγκριση παρόδου προϋφισταμένης του 1923 
επί της οδού 31ης Αυγούστου στο Ο.Τ. 999A και χαρακτηρισμό της ως 
πεζόδρομο, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στo 
Κέντρο της Λάρισας, σύμφωνα με τη με αριθμ. 49/2017 Α.Ε. Π.Ζ.».  

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

11. Παραχώρηση χρήσης του χώρου και των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας 
Ιππασίας του Δήμου Λαρισαίων στον Ιππικό Όμιλο Λάρισας. 

 

  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

12. Αίτημα κοπής δύο (2) δένδρων στην οδό Γεωργιάδου.  
13. Έγκριση παραχώρησης του ιατρείου – χειρουργείου του δημοτικού 

Κυνοκομείου στους εθελοντές Κτηνιάτρους. 
 

  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

14. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 178/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: 
"Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του 5ου ΓΕΛ Λάρισας"». 

 

15. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του 
δημοτικού έργου: «Διαμόρφωση Βενιζέλου – Φιλελλήνων». 

 

16. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: 
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Νέας Πολιτείας». 

 

17. Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση 
κοινοχρήστων χώρων». 

 

  
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
    ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


	 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

