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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

Της 26ης-01-2022 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 12:30 μ.μ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

1. 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 συνδιασμό με το άρθρο 20 του 

Ν.4787/2021,  σε ιδιοκτησία της κ. Ευτέρπης Δημητρίου  Γκιόμοση, 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. 

 

2. 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 συνδιασμό με το άρθρο 20 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, σύμφωνα με το 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

3. Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του κεφαλαίου Η’ του Ν.4759/2021 στην ιδιοκτησία του κ. Τσιάχα 

Αδάμου, μετά την αρ. Α605/2021 απόφαση του Διοικητικού πρωτοδικείου Λάρισας 

σε τμήμα της οδού Φαρσάλων, Χαλκιοπούλου και ανωνύμου οδού στο ΟΤ 159Α, 

με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής 

και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία Χαραυγή 

Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

4. Εξέταση ενστάσεων κατά της 17/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία γνωμοδότησε σχετικά με την: 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 κ. 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 το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και τις με αριθμ. 

679/2020 Α.Ο.Ε. και 79/2020 Α.Ε.Π.Ζ. 

 

  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

5. Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις νέων κάδων 

Μ.Α.Α. 

 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

    ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


