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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

Της 07ης-09-2022 

Ημέρα: Τετάρτη 

Ώρα: 12:30μ.μ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

1. 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. 

 

2. Tροποποίηση 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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 

αποχαρακτηρισμό τμημάτων των οδών Μύρων και Τσοτυλίου, μεταξύ 

των Ο.Τ. 960Β και 960Δ, κατάργηση του Ο.Τ. 960Δ και δημιουργία 

νέου Ο.Τ. 960Β, στις ιδιοκτησίες Φώτιου Γιαννούλα και Νίκης Αστερίου 

- Διαμαντή, 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 "Αμπελόκηποι" της πόλης Λάρισας του Δήμου 

Λαρισαίων, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα. 

 

5. Τροποποίηση σχεδίου πόλης  μετά τη με αρ. Α672/2021 απόφαση του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας περί άρσης ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η' του 

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

αποχαρακτηρισμό τμήματος της οδού Μοδέστου μεταξύ των Ο.Τ. 953Α 

και 953Β, μετατροπή του υπόλοιπου τμήματος σε πεζόδρομο, 

κατάργηση του Ο.Τ. 953Β και δημιουργία νέου Ο.Τ. 953Α, στην 
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ιδιοκτησία Φρειδερίκης Γκουτζαμάνη - Ζήση, 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 "Αμπελόκηποι" της 

πόλης Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, όπως αποτυπώνεται στο 

συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

    ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


