
 

Σελίδα 1 από 2 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

Της 15ης-06-2022 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 12:30 μ.μ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ  

1. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αρ. 12/2021 Απόφασης Ε.Π.Ζ. με θέμα: Νέος 

Κανονισμός λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λαρισαίων. 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

2. Έγκριση χωροθέτησης δέκα (10) Γωνιών Ανακύκλωσης για το έργο 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος σύστασης μονού οικογενειακού τάφου στο 

Νέο Κοιμητήριο στον κ. Γραβάνη Γεώργιο. 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

4. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η’ 

του Ν.4759/2020 μετά από την αριθμ. Α695/2021 απόφαση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό του Κ.Χ. 1144 και τη μετατροπή του 

σε Ο.Τ. 1144 με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της 

όμορης περιοχής, στη συνοικία Άγιος Γεώργιος Λάρισας, σύμφωνα με το 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

5. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η' 

του Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν.4787/21, και μετά από την 

αριθμ. Α558/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας  με 

αποχαρακτηρισμό του Κ.Χ. που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Ο.Τ.921 και τη 

δημιουργία νέου Ο.Τ.921 στην ιδιοκτησία των Ιωάννη και Οδυσσέα Καρανίκα, με 

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

στη συνοικία "Ιπποκράτης" της πόλης Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων σύμφωνα με 

το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

6. Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από α) αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με τον Ν. 4759/20, στο KX 88E και β) την Α320/2018 απόφαση Α 

Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στο ΟΤ 88Β, με αποχαρακτηρισμό 

του ΚΧ 88Ε (χώρος πλατείας) και του ΟΤ 88Β (χώρος νηπιαγωγείου), αντίστοιχα, 

ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη του Ν. 4315/14, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει και επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, στη συνοικία Αβέρωφ, 

σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

7. 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, 

σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

8.  Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά - προτεραιότητα & καθεστώς 

στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας –ΑΜ16. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

    ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


