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Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15/02/2022  και των

αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το αρ. 97 του N. 3463/06 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  5 ).

Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.  2021 Πρακτικό 4

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α.Δ.Σ 371 .Συμπλήρωση της αριθμ. 25/2022 Α.Δ.Σ. με θέμα: "Επέκταση

των δραστηριοτήτων της ΔΗΚΕΛ στον τομέα του

Αθλητισμού".

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ



ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α.Δ.Σ 382 .Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για την ακρίβεια και τις

επιπτώσεις του κόστους ενέργειας σε νοικοκυριά,

επιχειρήσεις και αγρότες.

Εγκρίνεται ΚΠ η παραπομπή στη

διαπαραταξιακή

Α.Δ.Σ 393 .Παράταση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου

Λαρισαίων και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.Δ.Σ 404 .Τροποποίηση της με αριθμ. 327/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα:

"Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων του Δήμου

Λαρισαίων".

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Δ.Σ 415 .Εξέταση ένστασης κατά της με αριθμ. 17/2021 Α.Δ.Σ. με

θέμα: "Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης

Λάρισας σύμφωνα με το αρθ.3, παρ.2 του ν.4315/2014, μετά

από αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης, σε ιδιοκτησία της κας

Σκαφιδά Αρτέμιδος, με αποχαρακτηρισμό τμήματος της οδού

Αιτωλίας και επανεπιβολή τμήματος της οδού Φωκίδος, στο

Ο.Τ. 277, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη και

επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης ομοίων με αυτούς

της όμορης περιοχής, στη συνοικία Χαραυγή",  σύμφωνα με

τη με αριθμ. 09/2022 Α.Ε.Π.Ζ.

Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η

απόρριψη της ένστασης

Α.Δ.Σ 426 .Αίτημα κοπής ενός (1) δέντρου στην πλατεία Δαβάκη.
Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Δ.Σ 437 .Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσωρινή παραλαβή του

έργου "Βρεφονηπιακός Σταθμός Ανθούπολης". Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Δ.Σ 448 .Έγκριση κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των σχολείων έτους 2022 (Α΄ κατανομή). Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Δ.Σ 459 .Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης σχολικών

τροχονόμων έτους 2021 (περιόδου

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2022).

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΧΟΣ Δημήτριος


