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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 

 

Στη Λάρισα, σήμερα 9η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 

μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

συνεδρίαση απαντήσεων γραπτών ερωτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων, ύστερα από τη με αρ. 

πρωτ. 9916/05-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 5, παρ. 18 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Λαρισαίων. 

 

Συμμετείχαν από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) 

Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Απρίλη Αγορίτσα, 6) 

Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 8) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 9) 

Βούλγαρης Σωτήριος, 10) Γαμβρούλας Νικόλαος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος 12) Γιαννακόπουλος 

Κοσμάς, 13) Δαούλας Θωμάς, 14) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 15) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 16) 

Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 18) Καλτσάς Νικόλαος, 19) Καραλαριώτου 

Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Μαβίδης Δημήτριος, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Νασιώκας 

Παναγιώτης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 26) Παναγιώτου Ιωάννης, 

27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Παπαδούλης Γεώργιος, 29) Παπαπαρίσης Απόστολος, 30) 

Παπαποστόλου Δημήτριος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας 

Παναγιώτης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 36) Τερζούδης Χρήστος, 37) 

Τζατζάκης Φώτιος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ  

 

και δεν συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 2) Γούλας 

Παναγιώτης, 3) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Κυριτσάκας Βάιος, 6) Λώλος 

Αχιλλέας, 7) Μόρας Ευάγγελος, 8) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 9) Ξηρομερίτης Μάριος, 10) Τάχος 

Δημήτριος και 11) Τσιλιμίγκας Χρήστος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. 

Απόστολου Καλογιάννη. 

. 
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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συζητήθηκαν οι κάτωθι ερωτήσεις: 

 

1. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» 

με θέμα: «Επίλυση του προβλήματος της αρίθμησης, στα μονά νούμερα της οδού 

Ευριπίδου στη συνοικία της Νέας Σμύρνης». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση της ερώτησης απόντος του Δημάρχου κ. 

Καλογιάννη Απόστολου και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλτη. 

  

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζε η δημοτικός σύμβουλος κ. Απρίλη Αγορίτσα. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης΄΄Πρωτοβουλία 

Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  

Με την παρούσα ερώτησή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόβλημα  της 

αρίθμησης που υπάρχει στα μονά νούμερα της οδού Ευριπίδου στη συνοικία της Νέας Σμύρνης. 

Ενώ με μια πρώτη ματιά το ζήτημα φαίνεται να είναι μικρής σημασίας, εντούτοις δημιουργούνται 

σημαντικά προβλήματα  σε αρκετούς συμπολίτες μας, που δεν γνωρίζουν ποιο είναι το μονό 

νούμερο της ανωτέρω οδού στο οποίο διαμένουν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θέματα 

γραφειοκρατικής φύσεως στις συναλλαγές τους με  δημόσιους κυρίως, αλλά και ιδιωτικούς φορείς 

όπως για παράδειγμα δήλωση των ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο και δικαστικές διαφορές. 

Μεταφέροντας το αίτημα κατοίκων της οδού, σας καλούμε να δώσετε μια λύση στο πρόβλημα 

αυτό, ξεκαθαρίζοντας ως Δήμος την ακριβή σειρά αρίθμησης των μονών αριθμών της οδού 

Ευριπίδου στη Νέα Σμύρνη. 

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας &Ψηφιακών Πολιτικών –Έξυπνης πόλης 

κ. Διαμάντο Κωνσταντίνο, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής: 

Το θέμα έχει προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα γίνουν άμεσα όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση και επίλυση του προβλήματος.  

 

 

2. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» 

με θέμα: «Ασφαλτόστρωση της παρόδου που ενώνει την οδό Δαβάκη με την οδό 

Αγγελακοπούλου». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση της ερώτησης απόντος του Δημάρχου κ. 

Καλογιάννη Απόστολου και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλτη. 

 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, 

Διαμάντος Κωνσταντίνος, Παναγιώτου Ιωάννης, Σάπκας Παναγιώτης και Τερζούδης Χρήστος. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης΄΄Πρωτοβουλία 

Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  

Με την παρούσα ερώτησή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόβλημα που 

υφίσταται στη συνοικία της Νεάπολης και συγκεκριμένα, στον παράδρομο που ενώνει την οδό 

Δαβάκη με την οδό Αγγελακοπούλου. Ο παράδρομος αυτός (όχι μεγαλύτερος των 40 μέτρων), 

είναι χωματόδρομος και στη μέση του υπάρχει φρεάτιο, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί πολλές 

φορές βλάβες τα διερχόμενα οχήματα, τα οποία ερχόμενα από τη Δαβάκη με κάποια σχετική 

ταχύτητα, βρίσκονται ξαφνικά και αναπάντεχα στο χωματόδρομο αυτό. Επιπλέον το μικρό αυτό 
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τμήμα του δρόμου που είναι χωματόδρομος, διοχετεύει σκόνη στους περίοικους . Θα πρέπει επίσης 

να αναφερθεί πως τα κράσπεδα στις δύο πλευρές του δρόμου είναι κατασκευασμένα. 

Μεταφέροντας το αίτημα κατοίκων της περιοχής, σας καλούμε να δώσετε μια λύση στο 

πρόβλημα αυτό, με την άμεση ασφαλτόστρωση της ανωτέρω παρόδου που ενώνει την οδό Δαβάκη 

με την οδό Αγγελακοπούλου. 

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. 

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

Για την ιεράρχηση  των οδών που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν , η Δημοτική Αρχή 

καταγράφει τις προτάσεις των Προέδρων των Κοινοτήτων, τα έκτακτα περιστατικά, τις αιτήσεις 

των πολιτών και ακολουθεί η αξιολόγηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

Η συγκεκριμένη οδός, βρίσκεται στον παράδρομο της Εθνικής οδού, και έχει ήδη εκπονηθεί 

μελέτη  της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κατασκευή της περιφερειακής οδού και των 

αντίστοιχων παράδρομων. Η Δημοτική Αρχή στο συγκεκριμένο σημείο έχει προχωρήσει στην 

κατασκευή των κρασπέδων , έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες ενέργειες από τη ΔΕΥΑΛ για την 

κατασκευή φρεατίων και αναμένεται η ασφαλτόστρωση που όντως έχει καθυστερήσει. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων “Λάρισα 

Μπροστά” κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος και ο 

δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Παπαδούλης 

Γεώργιος. 

 

3. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» 

με θέμα: «Προγραμματισμός για την αναμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του 

Γηροκομείου και καθαρισμός αυτού». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση της ερώτησης απόντος του Δημάρχου κ. 

Καλογιάννη Απόστολου και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλτη. 

 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, 

Διαμάντος Κωνσταντίνος, Παναγιώτου Ιωάννης, Σάπκας Παναγιώτης, Τερζούδης Χρήστος, 

Μαβίδης Δημήτριος και Μαμάκος Αθανάσιος. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης΄΄Πρωτοβουλία 

Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  

Με την παρούσα ερώτησή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται ο περιβάλλοντας χώρος του Γηροκομείου Λάρισας. Συγκεκριμένα, στο πάρκο πίσω από 

το Γηροκομείο υπάρχουν παρατημένοι  σωροί άμμου και δομικά υλικά, που προφανώς ανήκουν σε 

ιδιώτες. Επιπλέον ,το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Γηροκομείου είναι εδώ και χρόνια 

εγκαταλελειμμένο και σε ένα πρόχειρο οίκημα δίπλα στο γήπεδο κατοικεί ένας άστεγος. 

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, αν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός από τη Δημοτική Αρχή 

για την αναμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Γηροκομείου Λάρισας και αν προβλέπεται να 

καθαρισθεί ο χώρος αυτός από  χαρτιά, πλαστικά και γενικώς πληθώρα σκουπιδιών. 
 
Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. 

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

Είναι σε γνώση της Δημοτικής Αρχής ότι στο πάρκο πίσω από το Γηροκομείο, ασυνείδητοι 

εργολάβοι και ιδιώτες εναποθέτουν άχρηστα δομικά υλικά , μπάζα, άμμο κ.λπ. και έχουμε 

ενεργήσει με την κατάθεση καταγγελιών και την  αποστολή εξωδίκων ,χωρίς όμως να έχουν βρεθεί 
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μέχρι σήμερα οι ένοχοι. Σήμερα, ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται ως parking όταν 

πραγματοποιούνται  εκθέσεις  και το παζάρι της Λάρισας στην Σκεπαστή Αγορά και υπάρχει 

σκέψη για δημιουργία σκεπαστών εγκαταστάσεων για τη στέγαση μιας νέας λαϊκής αγοράς . 

Όσον αφορά στο γήπεδο , πολεοδομικά στο σχέδιο πόλης, ο χώρος δεν είναι χαρακτηρισμένος 

ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων ,οπότε για την ανακατασκευή του γηπέδου, πρέπει να 

προηγηθεί η τροποποίηση του σχεδίου πόλης, διαδικασία η οποία δεν έχει ξεκινήσει. 

 

Παρενέβη στη συζήτηση και τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της παράταξης ΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ 

κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος  

 

4. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» 

με θέμα: «Προγραμματισμός για την αξιοποίηση της σκεπαστής αγοράς της Νεάπολης 

και του περιβάλλοντα χώρου». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση της ερώτησης απόντος του Δημάρχου κ. 

Καλογιάννη Απόστολου και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλτη. 

 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, 

Διαμάντος Κωνσταντίνος, Παναγιώτου Ιωάννης, Σάπκας Παναγιώτης, Τερζούδης Χρήστος, 

Μαβίδης Δημήτριος, Μαμάκος Αθανάσιος, Αναστασίου Μιχαήλ και Ρεβήσιος Κωνσταντίνος. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της παράταξης΄΄Πρωτοβουλία 

Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  

Η σκεπαστή αγορά της Νεάπολης κατασκευάστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με 

σκοπό να φιλοξενήσει τη λαϊκή αγορά, πέρα βέβαια από το παζάρι της Λάρισας. Τελικά η λαϊκή 

αγορά δεν φιλοξενήθηκε ποτέ στο χώρο της σκεπαστής και σήμερα η σκεπαστή αγορά της Λάρισας 

χρησιμεύει μόνο για να γίνονται rapid test για τον covid 19 και parking για μηχανάκια και 

αυτοκίνητα ιχ. 

Επιπλέον ο χώρος δίπλα στη σκεπαστή αγορά χρησιμοποιείται σήμερα ως χώρος στάθμευσης  

φορτηγών και λεωφορείων, τα οποία προφανώς και θα έπρεπε να σταθμεύον σε άλλο χώρο, εκτός 

του αστικού ιστού της πόλεως, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους της Νεάπολης με τις  

καθημερινές αναθυμιάσεις με την λειτουργία τους πριν από την κάθε μετακίνηση τους. 

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, αν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός από τη Δημοτική Αρχή 

για την αξιοποίηση της σκεπαστής αγοράς της Νεάπολης και του χώρου δίπλα σε αυτή, που σήμερα 

χρησιμεύει αποκλειστικά σαν parking φορτηγών - Λεωφορείων. 

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. 

Σούλτη Γεώργιο, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 

H αξιοποίηση της Σκεπαστής Αγοράς στη Νεάπολη, αξιόλογο έργο της Δημοτικής Αρχής του κ. 

Τζανακούλη, αποτελεί πρώτιστο μέλημα της Δημοτικής Αρχής. Η στέγαση στον χώρο αυτό 

μεγάλων και σημαντικών εκθέσεων όπως για παράδειγμα η ΑGROTHESSALY, απαιτεί  τη 

δημιουργία χώρων υγιεινής και  αύξηση της υπάρχουσας ηλεκτροδότησης ,ώστε να καλύπτονται οι 

ανάγκες τόσο μεγάλων και πολυπληθών διοργανώσεων, ενέργειες οι οποίες είναι στον άμεσο 

σχεδιασμό μας.  

Όσον αφορά στον περιβάλλοντα χώρο, είναι σε γνώση μας η χρήση αυτού για την παράνομη 

στάθμευση λεωφορείων και των προβλημάτων που προκύπτουν και παρά τις συνεχείς ενέργειες της 

Δημοτικής Αστυνομίας το πρόβλημα παραμένει ,οπότε λύση θα δοθεί με την περίφραξη του χώρου. 

 

Επίσης από το δημοτικό σύμβουλο κ.Νταή Παναγιώτη, ο οποίος εν συντομία ανέφερε τα εξής: 
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Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της καθιέρωσης της πόλης της Λάρισας ως την πόλη 

προορισμό ειδικών γεγονότων και διεξαγωγής μεγάλων εκδηλώσεων, αποφασίσαμε την 

ανακατασκευή και επανάχρηση της Σκεπαστής Αγοράς της Νεάπολης ώστε να καταστεί ένα 

σύγχρονο Εκθεσιακό και Συνεδριακό κέντρο και ταυτόχρονα πολυχώρος εκδηλώσεων. 

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση της AGROTHESSALY  και την αποδοχή της από τον 

επιχειρηματικό κόσμο, στοχεύουμε στην αναμόρφωση του χώρου με το πλαϊνό κλείσιμο των δύο 

ήδη υπαρχόντων σκεπάστρων, την τοποθέτηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, την αναβάθμιση 

των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή τουαλετών και αποθηκευτικών χώρων, και  

την τοποθέτηση συστημάτων που θα δίνουν τη δυνατότητα περιορισμού του υπάρχοντος χώρου, 

ώστε να διευκολύνονται και μικρότερες εκδηλώσεις. 

 

Παρενέβη στη συζήτηση και τοποθετήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος - εκπρόσωπος της 

παράταξης ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Παπαδούλης Γεώργιος. 

 

5. Ερώτηση της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. για τη Λάρισα» 

με θέμα: «Απόφαση παραμονής  του Δήμου Λαρισαίων ως μετόχου στην εταιρεία της 

ΑΕΝΟΛ Α.Ε». 
 

Η συζήτηση της ερώτησης αναβλήθηκε. 

 

6. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: 

«Απόδοση σε χρήμα των χρωστούμενων από γάλατα, σε εργαζόμενους του Δήμου 

Λαρισαίων». 
Το Δημοτικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση της ερώτησης απόντος του Δημάρχου κ. 

Καλογιάννη Απόστολου και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλτη. 

 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, 

Διαμάντος Κωνσταντίνος, Παναγιώτου Ιωάννης, Σάπκας Παναγιώτης, Τερζούδης Χρήστος, 

Μαβίδης Δημήτριος, Μαμάκος Αθανάσιος, Αναστασίου Μιχαήλ, Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 

Γεωργάκης Δημήτριος, Γιαννακόπουλος Κοσμάς, Δαούλας Θωμάς και Δρυστέλλας Αθανάσιος. 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, ο 

οποίος ανέφερε τα εξής: 

Με το άρθρο 60 του Ν .4735/2020  υπήρξε και πάλι η δυνατότητα αποτίμησης και εξόφλησης 

σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και του γάλακτος που δεν είχαν χορηγήσει οι δήμοι. 

Ειδικότερα η τροποποίηση αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και καταργεί την 

παράγραφο 2 του άρθρου 97 του Ν 4483/2017. Συνεπώς με τη νέα διάταξη καταργείται ο χρονικός 

περιορισμός για την αποτίμηση και εξόφληση της αξίας των μέσων ατομικής προστασίας και του 

γάλακτος και πλέον οι εργαζόμενοι δικαιούνται να τα λάβουν σε χρήμα. Οπότε προκύπτει εύλογα 

το ερώτημα, αν ο Δήμος προτίθεται να αποδώσει σε χρήμα στους εργαζόμενους, τα γάλατα της 

περιόδου Μαΐου 2019 έως τον Ιούνιο του 2020 που δεν δόθηκαν σε είδος.                     

 

Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αδαμόπουλο Αθανάσιο, ο οποίος 

ανέφερε τα εξής: 

Το επίμαχο άρθρο 60 του Ν.4735/2020 ρητά αναφέρει τα εξής: Τα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ' αρ. 

43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β' 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του 
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έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου 

διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών.  

Στο άρθρο αυτό δεν αναφέρονται τα γάλατα αλλά μόνο τα ΜΑΠ και γι΄ αυτό το λόγο 

στείλαμε έγγραφη ερώτηση στο ΥΠΕΣ αν θα μπορούσαμε να χορηγήσουμε και τα γάλατα που δεν 

είχαν δοθεί στους εργαζόμενους σε χρήμα, η απάντηση όμως ήταν αρνητική. Καθώς θεωρούμε ότι 

υπήρξε παράλειψη του νομοθέτη να συμπεριλάβει και τα γάλατα στο εν λόγω άρθρο, περιμένουμε 

νέα νομοθετική ρύθμιση, για να αποδώσουμε σε χρήμα τα γάλατα στους εργαζομένους του Δήμου 

Λαρισαίων, όπως το είχαμε κάνει για την περίοδο 20212-2014 με τον προηγούμενο νόμο.    

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων “Λάρισα 

Μπροστά” κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, 

΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος και οι δημοτικοί σύμβουλοι - εκπρόσωποι των 

παρατάξεων ΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Παπαδούλης Γεώργιος και ΄΄Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. 

για τη Λάρισα΄΄ κ. Νασιώκας Παναγιώτης. 

 

7. Ερώτηση του κ. Αργυρόπουλου Κωνσταντίνου (“Λάρισα Μπροστά”) με θέμα: 

«Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου του Δήμου Λαρισαίων, με μόνιμο 

προσωπικό». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση της ερώτησης απόντος του Δημάρχου κ. 

Καλογιάννη Απόστολου και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεώργιου Σούλτη. 

 

Κατά τη συζήτηση της ερώτησης, απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Απρίλη Αγορίτσα, 

Διαμάντος Κωνσταντίνος, Παναγιώτου Ιωάννης, Σάπκας Παναγιώτης, Τερζούδης Χρήστος, 

Μαβίδης Δημήτριος, Μαμάκος Αθανάσιος, Αναστασίου Μιχαήλ, Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 

Γεωργάκης Δημήτριος, Γιαννακόπουλος Κοσμάς, Δαούλας Θωμάς και Δρυστέλλας Αθανάσιος. 

 

 

Την ερώτηση ανέλυσε ο επερωτών δημοτικός σύμβουλος κ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, ο 

οποίος ανέφερε τα εξής: 

Κατά την επίσκεψή μου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων οι εργαζόμενοι μου ανέφεραν 

τα προβλήματα της υπηρεσίας και ειδικότερα τη σοβαρή υποστελέχωση της υπηρεσίας σε τεχνίτες, 

σε μηχανικούς, σε ηλεκτρολόγους, τορναδόρους κ.α. Ειδικά σε ηλεκτρολόγους στα τέλη του 2021 

δεν θα υπάρχει μόνιμος υπάλληλος. Από τις 3-03-2021 έχει σταλεί στους Δήμους της χώρας 

έγγραφο του ΥΠΕΣ για λήψη απόφασης προγραμματισμού προσλήψεων για την περίοδο 2022-

2025. Οπότε προκύπτει το εύλογο ερώτημα αν υπάρχει στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής η 

στελέχωση του Αμαξοστασίου με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό.  

 
Δόθηκε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Αδαμόπουλο Αθανάσιο, ο οποίος 

ανέφερε τα εξής: 

Αποτελεί βούληση και κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής η στελέχωση της Διεύθυνσης 

Αμαξοστασίου με έμπειρο και κατάλληλο προσωπικό που αποδεικνύεται έμπρακτα από την 

παράστασή μας  σε δικαστικές διεκδικήσεις εργαζομένων για την παραμονή τους και την 

μετατροπή των συμβάσεών τους. Ταυτόχρονα με την απόφαση 475/2020 της Οικονομικής 

Επιτροπής, για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2021 αιτηθήκαμε την 

πρόσληψη 11 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τη Διεύθυνση Αμαξοστασίου, από τους οποίους 

το Υπουργείο ενέκρινε μόνο 2 και με την απόφαση 57/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

η πρόσληψή τους. Όσον αφορά στο νέο έγγραφο του Υπουργείου με ημερομηνία 3/3/2021 που μας 

ζητείται ο προγραμματισμός προσλήψεων για τα έτη 2022 έως 2025 θα προχωρήσουμε με νέα 
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να διεκδικήσουμε μόνιμο προσωπικό για τη στελέχωση των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και τοποθετήθηκαν, οι επικεφαλής των παρατάξεων “Λάρισα 

Μπροστά” κα Καραλαριώτου Ειρήνη, ΄΄Ορμή Ανανέωσης΄΄ κ. Γαμβρούλας Νικόλαος, 

΄΄Λαρισαίων Κοινόν΄΄ κ. Βαϊούλης Κωνσταντίνος, ο δημοτικός σύμβουλος- εκπρόσωπος της 

παράταξης΄΄Λαϊκή Συσπείρωση΄΄ κ. Παπαδούλης Γεώργιος και ο Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού & Τεχνικών Έργων κ. Σούλτης Γεώργιος. 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


