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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

Της 04ης–10–2022 

Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα: 19:00 μ.μ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.  

  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα “PROGRESS_EU: Raising awareness of European 

rights for a progressive and transformative Europe” του 

προγράμματος «Citizens, Equality, Rights and Values Programme 

(CERV)». 

 

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα “FutureUp: Young players building the future of 

Europe” του προγράμματος «Citizens, Equality, Rights and Values 

Programme (CERV)». 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

4. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων 

οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τη με αριθμ. 680/2022 

Α.Ο.Ε. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

5. Έγκριση νέας δυναμικότητας του 27ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 

του Δήμου Λαρισαίων (Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης). 
 

6. Έγκριση ένταξης παιδιών εκτός voucher στα «Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)» του Δήμου Λαρισαίων, με 

αντίτιμο, σύμφωνα με τη με αριθμ. 649/2022 Α.Ο.Ε. 

 

.  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

7. Κύρωση τμήματος κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Τερψιθέας 

της Δ.Ε. Λαρισαίων του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 

3937/11(ΦΕΚ60Α/2011)-Έναρξη διαδικασίας, σύμφωνα με τη με 

αριθμ. 77/2022 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

8. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας μετά από άρση ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η' του 

Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το εικοστό άρθρο του Ν.4787/2021, 

με αποχαρακτηρισμό τμήματος της οδού Κουμουνδούρου μεταξύ 

των Ο.Τ. 770Α και 770 και δημιουργία νέου Ο.Τ. 770Α, 

ιδιοκτησίας Λαφιωνιάτη Χαρίκλειας, με ταυτόχρονη πράξη 

επιβολής εισφοράς σε γη του άρθρου 20 του Ν.2508/1997 όπως 

ισχύει σήμερα, καθώς και με επιβολή όρων και περιορισμών 

δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής, στη συνοικία 

"Άγιος Αθανάσιος" της πόλης Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων,  

όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και 
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σύμφωνα με τις με αριθμ. 23/2022, 58/2022, 78/2022 Α.Ε.Π.Ζ. και 

663/2022 Α.Ο.Ε. 

9. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας με ανασχεδιασμό των 

γραμμών στα Ο.Τ. 358Α, μετά από άρση ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του 

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

ιδιοκτησία των κ.κ. Λιάσκου Γεωργίου & Λιάσκου Σεραφείμ ,με 

επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της 

όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε 

γη, στη συνοικία Ανθούπολη, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο 

τοπογραφικό διάγραμμα και σύμφωνα με τις με αριθμ. 7/2022, 

79/2022 Α.Ε.Π.Ζ.και 664/2022 Α.Ο.Ε. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

10. Αίτημα κοπής ενός (1) δένδρου στην παιδική χαρά Ζάνου, στη 

συνοικία της Ν. Σμύρνης. 

 

11. Αίτημα κοπής ενός (1) δένδρου σε νησίδα επί της οδού 

Θεοπόμπου, στη συνοικία του Αγίου Θωμά. 

 

12. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων 

με την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.» 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

13. Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου: 

«Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών 

διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)». 

 

14. Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του έργου: 

«Επισκευές και συντηρήσεις του υφιστάμενου δημοτικού 

καταφυγίου Λάρισας». 

 

15. Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: 

«Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου». 

 

16. Αποδοχή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ, έτους 

2022, για επισκευές – συντηρήσεις σχολείων και κατανομή μέρους 

αυτού. 

 

17. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Μελέτες Κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων οδών (φορά -προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) 

που επηρεάζουν τη δευτερεύουσα Εθνική οδό (Παλαιά Ε.Ο.) 

Αθηνών-Θες/νίκης (Λεωφόρος Καραμανλή) στην πόλη της 

Λάρισας -ΑΜ14, σύμφωνα με τη με αριθμ. 84/2022 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

18. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Μελέτες Κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων οδών (φορά -προτεραιότητα & καθεστώς στάθμευσης) 

στην πόλη της Λάρισας» -ΑΜ18, σύμφωνα με τη με αριθμ. 

85/2022 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

19. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα: Έγκριση της μελέτης 

προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) 

του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

(ΑΙΟΛΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ)»(ΦΑΣΗ Α΄) 

του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 86/2022 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
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20. Έγκριση κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων έτους 2022 (Γ΄ κατανομή). 

 

21. Μείωση 20% μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων.  

22. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λαρισαίων στα σχολικά 

συμβούλια έτους 2022-2023. 

 

23. Η με αριθμ. 72/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΘΕΚΕΛ με 

διακριτικό τίτλο "Θεσσαλικό Θέατρο" με θέμα: «Αποζημίωση 

Προέδρου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Λάρισας  – ΔΗΘΕΚΕΛ "Θεσσαλικό Θέατρο"». 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

       ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


