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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

Της 28ης-09-2022 

Ημέρα: Tετάρτη 

Ώρα: 12:30 μ.μ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

1. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κεφ. Η΄ του Ν. 4759/20 σε συνδυασμό με το εικοστό άρθρο του 

Ν.4787/2021 και μετά από την με αρ. 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 του Ιωάννη Καρανίκα, 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 "Ιπποκράτης" της πόλης Λάρισας του 

Δήμου Λαρισαίων, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα. 

 

2. 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 Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων, 

όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.. 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3. Εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 78/2021 Α.Ε.Π.Ζ. 

του Δήμου Λαρισαίων και συγκεκριμένα το σκέλος που αφορά την 

χορήγηση δύο θέσεων για την εξυπηρέτηση των μελών του συλλόγου 

(Ν.Π.Δ.Δ.) ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ επί της 

οδού 28ης Οκτωβρίου 43. 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

4. Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. - Τοποθετήσεις 

νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 8). 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

    ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 


