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24909ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: Λάρισα 20/07/2018

18/07/2018Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής της
και των αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) .

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

A.Ε.Π.Ζ. 53.1 Σχέδιο Κανονισμού Διοργάνωσης και Λειτουργίας της
Εμποροπανήγυρης Λάρισας εναρμονισμένο στις διατάξεις
του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017.

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ το θέμα στο
Δ.Σ.



ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

A.Ε.Π.Ζ. 54.2 Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1)Τροποποίηση της υπ.
αριθμ. 40/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
που αφορά την παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης για Αμεα
στην οδό ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. 2) Τροποποίηση της
υπ. αριθμ.156/2007 Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής,
που αφορά τις παραχωρηθείσες θέσεις στάθμευσης για Αμεα
στην οδό ΒΕΛΗ.

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ το θέμα στο
Δ.Σ.

A.Ε.Π.Ζ. 55.3 Εξέταση ένστασης της κας Δελημιχάλη Ιωάννας κατά της υπ΄
αριθμ. 48/2018 Α.Ε.Π.Ζ. με θέμα: "Τροποποίηση του
ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας, μετά από αυτοδίκαια
άρση απαλλοτρίωσης, (σύμφωνα με το άρθ. 3 παρ. 2 του Ν.
4315/14), με κατάργηση  τμήματος της οδού Σκύρου, μεταξύ
των ΟΤ 401 και ΟΤ 397Α, δημιουργία ενιαίου ΟΤ 401, στην
ιδιοκτησία της κας Δελημιχάλη Ιωάννας, ταυτόχρονη πράξη
επιβολής εισφοράς σε γη του Ν. 4315/14 και επιβολή όρων
και περιορισμών δόμησης, στη συνοικία Νεράιδα Λάρισας,
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα".

Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ

A.Ε.Π.Ζ. 56.4 Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε τμήμα
ιδιοκτησίας των κ.κ. Ζαφείρη Νικόλαου & Τοπάλη
Δημήτριου, στη συμβολή των οδών Καλογιάννη Β. και
Χρηστομάνου, (δυτικά των ΟΤ 917Δ και ΟΤ 920), μετατροπή
τμήματός της σε Ο.Τ., επιβολή όρων και περιορισμών
δόμησης, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη του
Ν. 4315/14, στη συνοικία Ιπποκράτη, σύμφωνα με το
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ το θέμα στο
Δ.Σ.

A.Ε.Π.Ζ. 57.5 Έγκριση και προσωρινή παραλαβή α) της τοπογραφικής
μελέτης, κατηγορίας μελέτης 16 (τοπογραφική) και β) της
μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας, κατηγορίας μελέτης 20
(γεωλογική καταλληλότητα) και γνωμοδότηση επί των
περιεχομένων τους, της μελέτης με τίτλο "Μελέτη
Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής του Τμήματος 4 της
Π.Ε.2 του Οικισμού Γιάννουλης του Δήμου Λαρισαίων".

Εισηγείται ΟΜΟΦΩΝΑ το θέμα στο
Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δημήτριος ΜΑΒΙΔΗΣ


