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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

 

Της 15ης–12–2022 

Ημέρα: Πέμπτη 

Ώρα: 19.00 μ.μ. 

 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

1. Αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γαμβρούλα Νικολάου για άδεια 

απουσίας από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

2. Ενημέρωση Δημοτικών Συμβούλων και παροχή Γνώμης επί του 

Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας, έτους 2023. 
 

  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

3. Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας με προσφορά υπηρεσιών 

διαδικτύου (εντός ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ) στην "FOOD STORE IKE" με 

εκπρόσωπο τον κ. ΣΚΡΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην οδό 

Σκαρλάτου Σούτσου 13, δυναμικότητας πενήντα επτά (57) Η/Υ. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

4. Ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση για ένα (1) έτος ενός 

απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Ελασσόνας. 
 

  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 

του Δήμου Λαρισαίων (ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ & 

ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ). 

 

6. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή σε λογαριασμό όψεως του Δήμου 

Λαρισαίων στην Τράπεζα Πειραιώς. 

 

7. Kαταβολή σε χρήμα παροχής μέσων ατομικής προστασίας σε 

δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Λαρισαίων. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

8. Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η' του 

Ν.4759/2020, σε συνδυασμό με το εικοστό άρθρο του Ν.4787/21 

με:1) αποχαρακτηρισμό τμήματος πεζόδρομου της οδού Ξάνθου, 

μεταξύ των Ο.Τ. 504 και 506 2) κατάργηση του Ο.Τ. 506 και 

δημιουργία νέου Ο.Τ. 504 και 3) επανεπιβολή της ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης στο υπόλοιπο τμήμα της οδού Ξάνθου και 

χαρακτηρισμό της ως πεζόδρομου, στις ιδιοκτησίες Νικόλαου Φακή, 

Χαράλαμπου Μπιτούλα, Κων/νου Δημόκα και Ευάγγελου Μυλωνά, 

με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της 

όμορης περιοχής, στη Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης της 
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Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων, όπως 

αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις με 

αριθμ. 44/2022, 90/2022 Α.Ε.Π.Ζ. και 792/2022 Α.Ο.Ε. 

9. Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση απαλλοτρίωσης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν.4759/2020, στην 

ιδιοκτησία του κ. Μπάγκαβου Γεώργιου, στο ΟΤ 1147Α, επί της οδού 

Αμφίκλειας στη συμβολή της με την Παραλλαγή της Σιδηροδρομικής 

Γραμμής και με το Συλλεκτήρα Ι1, με επιβολή όρων και περιορισμών 

δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη 

πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία Λαχανόκηποι Λάρισας, 

όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις 

με αριθμ. 57/2022 Α.Ε.Π.Ζ. και 778/2022 Α.Ο.Ε. 

 

10. Τροποποίηση σχεδίου πόλης  μετά από άρση ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η' του 

Ν.4759/2020, σε συνδυασμό με το εικοστό άρθρο του Ν.4787/21, με 

κατάργηση τμήματος της οδού Καστελίου, μεταξύ των Ο.Τ. 1185Α & 

Ο.Τ. 1180 και δημιουργία νέου Ο.Τ. 1180, στις ιδιοκτησίες των κ.κ. 

Ελένης Πέτρου – Λελούδα, Γεωργίας Βέλλου, Στεφανίας & Ελένης 

Ζαχαρία, Μαργαρίτας & Όλγας Χασιώτου, Ελευθέριο Χασιώτη, με 

επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της 

όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη 

σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2508/1997 όπως ισχύει σήμερα, στη 

συνοικία "Αγ. Γεώργιος" Λάρισας, όπως αποτυπώνεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις με αριθμ. 82/2022 

Α.Ε.Π.Ζ. και 838/2022 Α.Ο.Ε. 

 

11. Τροποποίηση ορίου λοιπών όρων δόμησης στα Ο.Τ Γ1876, Γ1877, 

Γ1878, Γ1879 και Γ1880, με επιβολή όρων δόμησης του τομέα ΧΕ1* 

,τα οποία εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με το Π.Δ. της 4-1-79 (ΦΕΚ 

121Δ/26-2-79) και αναθεωρήθηκαν με την αριθμ. 1668/28-3-88 

απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ348Δ/10-5-88), η οποία αναδημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 750Δ/23-7-92,  σύμφωνα με τη με αριθμ. 103/2022  

Α.Ε.Π.Ζ. 

 

12. Αποδοχή ακινήτου ιδιοκτησίας των κ.κ. Γαβριήλ Νικολάου κ.αλ με  

όρο δωρεάς: “Nα παραχωρηθεί κατά χρήση στην Ιερά Μητρόπολη 

Λάρισας έκταση εμβαδού 200,00 τμ, καθώς και συμπληρωματικά 

άλλων 200,00 τ.μ.  από την εξαγορασμένη από τον Δήμο Λαρισαίων 

ιδιοκτησίας τους, σύνολο 400,00 τ.μ., στο Κ.Φ.1250Α χώρος 

Εκκλησίας”. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

13. Έγκριση άδειας χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης & εγκατάστασης 

καμπινών (στην συνοικία Νεάπολης) της εταιρείας Ο.Τ.Ε ΑΕ για το 

έργο: «FTTH A/K ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – GREY AREAS –

Α΄ΦΑΣΗ», σύμφωνα με τη με αριθμ. 104/2022 Α.Ε.Π.Ζ.  

 

14. Γ΄ Κατανομή ποσού από την 1η κατανομή ΣΑΤΑ στους ΟΤΑ έτους 

2022, για επισκευές - συντηρήσεις σχολείων. 

 

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: 

«Στατική αποκατάσταση κλειστού γυμναστηρίου επί της οδού Ηρώων 

Πολυτεχνείου 191 του Δήμου Λαρισαίων». 

 

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του δημοτικού έργου: 

«Ανακατασκευή οδών συνοικίας Αγίου Κωνσταντίνου». 

 

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου:  
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«Επισκευές - συντηρήσεις Ιερού Ναού Κοιμητηρίου Λάρισας». 

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: 

«Δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών 

διαδρομών (οδός Ιουστινιανού)». 

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

       ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


