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ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

31454ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: Λάρισα 20/07/2022

20/07/2022Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής της

και των αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) .

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

A.Ε.Π.Ζ. 67.1 Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος σύστασης μονού

οικογενειακού τάφου στο Νέο Κοιμητήριο στην κ. Ζησούλη

Ζωή.

Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ

A.Ε.Π.Ζ. 68.2 Ακύρωση της με αριθμό 25/2021 Α.Ε.Π.Ζ. του Δήμου

Λαρισαίων, λόγω νέων δεδομένων που αφορούν το

αντικείμενο της τροποποίησης.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

A.Ε.Π.Ζ. 69.3 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας, (σύμφωνα με την παρ.

2 του αρ. 3 του Ν.4315/14) μετά από την αριθ. 541/2014

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στην

ιδιοκτησία των Στυλιανής Κων/νου Μπετσιμέα, Δέσποινας

Κων/νου Μπετσιμέα, Στυλιανής Μιχαήλ Μπετσιμέα και

Νικολέτας Μιχαήλ Μπετσιμέα:1. με επανεπιβολή της

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ.880 - Κ.Χ.

(Χώρος Κλειστού Γυμναστηρίου) και την αλλαγή χρήσης του

σε  Ο.Τ.880   (Χώρος Πολιτιστικού Κέντρου) και 2. με

επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του

Ο.Τ. 880 - Κ.Χ. (Χώρος Κλειστού Γυμναστηρίου) ως Κ.Χ.

Ανοικτού Χώρου Άθλησης - Χώρου Παιδικής Χαράς και τη

δημιουργία πεζόδρομου με ταυτόχρονη επιβολή όρων και

περιορισμών δόμησης, στη συνοικία 'Ιπποκράτης', σύμφωνα

με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ στο Δ.Σ. την

τροποποίηση

A.Ε.Π.Ζ. 70.4 Ακύρωση της με αριθμό 41/2021 Α.Ε.Π.Ζ. του Δήμου

Λαρισαίων, λόγω νέων δεδομένων που αφορούν το

αντικείμενο της τροποποίησης.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

A.Ε.Π.Ζ. 71.5 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Λάρισας, (σύμφωνα με τις

διατάξεις του κεφαλαίου Η' περί ρυμοτομικών

απαλλοτριώσεων του Ν.4759/2020 σε συνδυασμό με το 20ο

άρθρο του Ν.4787/21) μετά από την αριθμ. 1044/2011

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας στην

ιδιοκτησία των Αστέριου Ιωάννη Τσιτώτα, Κωνσταντίνας

Κασσωτάκη, Ιωάννη Αστέριου Τσιτώτα, Γραμματής Αστέριου

Τσιτώτα, Μαρίας Αιμιλίου Κασσωτάκη, Γραμματής Αιμιλίου

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ στο Δ.Σ. την

τροποποίηση



Κασσωτάκη:1. με επανεπιβολή της ρυμοτομικής

απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ.880 - Κ.Χ.(Χώρος

Κλειστού Γυμναστηρίου) και την αλλαγή χρήσης του σε

Ο.Τ.880 (Χώρος Πολιτιστικού Κέντρου) και 2. με

επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του

Ο.Τ. 880 - Κ.Χ. (Χώρος Κλειστού Γυμναστηρίου) ως Κ.Χ.

Ανοικτού Χώρου Άθλησης - Χώρου Παιδικής Χαράς και τη

δημιουργία πεζόδρομου με ταυτόχρονη επιβολή όρων και

περιορισμών δόμησης, στη συνοικία 'Ιπποκράτης', σύμφωνα

με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

A.Ε.Π.Ζ. 72.6 Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση απαλλοτρίωσης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η' του

Ν.4759/2020, μετά την αρ. Α893/2017 απόφαση του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, στην ιδιοκτησία του κ.

Παπαγγελάκη Εμμανουήλ, στο ΟΤ 76, επί των οδών

Επισκοπής & Αμμοχώστου, με επιβολή όρων και

περιορισμών δόμησης όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής

και με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη

συνοικία Αβέρωφ Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο

τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ στο Δ.Σ. την

τροποποίηση

A.Ε.Π.Ζ. 73.7 Τροποποίηση σχεδίου πόλης μετά από άρση απαλλοτρίωσης,

σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Η' του

Ν.4759/2020, στην ιδιοκτησία της κ. Τσόγκα Μαρίας, στο

943 - Χώρος Εκκλησίας - Χώρος Πλατείας, επί της οδού Αγ.

Βησσαρίωνος, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης

όμοιων με αυτούς της όμορης περιοχής και με ταυτόχρονη

πράξη επιβολής εισφοράς σε γη, στη συνοικία Αμπελόκηποι

Λάρισας, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αναβολή

λήψης απόφασης

A.Ε.Π.Ζ. 74.8 Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων Μ.Α.Α. -

Τοποθετήσεις νέων κάδων Μ.Α.Α. (Μέρος 7). Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κωνσταντίνος ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ


